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مهرجان الريا�ضات الرم�ضانية ينطلق 
يف فندق ونادي �ضباط القوات امل�ضلحة

عربي ودويل

بلدية عجمان تفتتح تقاطع 
ال�ضيخ خليفة بعجمان

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

 تون�ص : ماذا وراء ترّجل 
اجلرنال ور�ضائله امل�ضّفرة..؟

حممد بن زايد ينقل تهنئة رئي�س الدولة ونائبه 
لتميم بن حمد مبنا�سبة توليه مقاليد احلكم

•• الدوحة-وام:

قام الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
القائد االعلى للقوات امل�شلحة بنقل تهاين �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  را�شد 
اهلل اإىل اخيهما �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري 
دولة قطر ال�شقيقة مبنا�شبة تويل �شموه مقاليد احلكم اأمريا لدولة قطر 
ذل��ك خالل  ج��اء  وازده���ار.  تقدم  كل  و�شعبا  قيادة  لقطر  �شموهما  ومتنيات 
ل�شمو  ث��اين  اآل  خليفة  ب��ن  حمد  ب��ن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبال 
ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان يرافقه �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
م�شت�شار االأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة ابوظبي ام�س 

بالديوان االأمريي القطري يف العا�شمة الدوحة.  )التفا�شيل �س2(

   

حمنة م�سر.. واالبن العاق..!
•• الفجر:	

لن يكون الثالثون من يونيو تاريخا م�شرّيا �شرفا، ولكّنه، وكعادة 
االأحداث الكربى يف ار�س الكنانة، فان تداعيات ذاك اليوم �شتفي�س 
على االإقليم، و�شيكون النعكا�شات نتائجها امتداد يطال �شرق العروبة 

ومغربها.
اأي�شا،  عربي  �شاأن  هو  يونيو  من  الثالثني  ف��اإّن  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
لذلك ال ُيخفي ع�ّشاق م�شر من العرب ومن الغّيورين واحلري�شني 
على مناعتها، ومن الواعني بدورها يف تاأمني االأمن القومي العربي، 
ال ُيخفون حريتهم وخوفهم من ماآالت ذاك اليوم احلا�شم، الإدراكهم 
وا���ش��ت��م��ات��ة يف  بال�شلطة  ه��و���س  م��ن  ُع���رف عنهم  االإخ������وان، مب��ا  اأن 
الو�شول اإليها وم�شادرتها وتاأميمها ل�شاحلهم، والفوز باإغراءاتها، 
من  ال�شاحقة  االأغلبية  وقفت  ل��و  حتى  غنيمتهم  ع��ن  يتنازلوا  ل��ن 
وعنجهيتهم  الفا�شل  حكمهم  �شّد  اليوم،  احل��ال  هو  كما  امل�شريني، 
ا�شتهوتهم  غنيمة  ال�شلطة  االإخ�����وان  اع��ت��رب  ح��ي��ث  وغ��ط��ر���ش��ت��ه��م، 
التغيري،  اأه���داف  عن  منقلبني  باقت�شامها،  وا�شتفردوا  امتيازاتها، 
وعلى تطلعات اجلماهري التي حّققت التحّول يف غيابهم، بل يف ظل 

تواطئهم ومناوراتهم مع حّكام االأم�س.
هناك اإجماع حول تو�شيف احلالة يف م�شر يف ظل �شطوة اجلماعة، 
اليوم �شبه �شفينة تائهة حتا�شرها االأم��واج املتالطمة من كل  فهي 
بالوليمة،  بحرّيته  �شاغال  منفرد،  وتر  على  رّي�شها  يعزف  اجلهات، 
والعوا�شف  االقت�شادية  االأن��واء  وط��اأة  تئّن حتت  غري مبال بجموع 

االجتماعية.
فم�شر اليوم، منق�شمة على ذاتها، تنزرع فيها بذور الفتنة الطائفية، 
ُيغّذي تربتها وي�شّكل �شمادها خطاب اإخواين ارعن ومتخّلف، م�شتعار 
من اأزمنة وّلت، ومل تعد ب�شاعته �شاحلة لال�شتهالك واال�شتخدام، 
خطاب يتعار�س وطبيعة م�شر وامل�شريني مّما حّول بلد ال�شّد العايل 
وملحمة العبور، اإىل ج�شد معلول ال يقوى على الوقوف يف مواجهة 

ما ي�شتجّد حوله من حتّديات.
)التفا�شيل �س15(

حممد بن زايد ينقل تهاين رئي�س الدولة اىل اأمري قطر بح�شور هزاع بن زايد  )وام( 

جديدة  ت��ظ��اه��رات  تفريق 
الع�سرات واعتقال  اأنقرة  يف 

•• اأنقرة-وكاالت:

ف��رق��ت ال�����ش��رط��ة ال��رك��ي��ة ام�س 
اأن���ق���رة  ت���ظ���اه���رة يف ال���ع���ا����ش���م���ة 
اأنقرة  يف  �شخ�شاً   29 واعتقلت 
باحتجاجات  الرتباطهم  واإزم��ري 
متنزه غيزي. وذكرت وكالة اأنباء 
ال�شرطة  اأن  الركية  االأن��ا���ش��ول 
املحتجني  م����ن  ح�������ش���داً  ف���رق���ت 
ال��ذي��ن جت��م��ع��وا يف ح��ي ديكمني 
الغاز  بقنابل  الركية  بالعا�شمة 
املياه.  وخراطيم  للدموع  امل�شيل 
من   16 ال�������ش���رط���ة  واع���ت���ق���ل���ت 
ن�شب  ح��اول��وا  ال��ذي��ن  املحتجني 
ال�شرطة.  ت���ق���دم  مل���ن���ع  ح����واج����ز 
واأوق����ف����ت ال�����ش��رط��ة اأي�������ش���اً 13 
بتهمة  اإزم��ري  اآخ��ري��ن يف  �شخ�شاً 

االنت�شاب اإىل منظمة اإرهابية.

عبد اهلل بن نا�سر رئي�سا لوزراء قطر
•• الدوحة-وكاالت:

بن  متيم  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در 
حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر 
بت�شكيل  اأم���ريي���ا  اأم�����را  ام�����س 

جمل�س الوزراء.
وزراء  رئ���ي�������س  ت�����ش��م��ي��ة  مت����ت 
وزارة  لت�شكيل  ج��دي��د  ق��ط��ري 
رئي�س  م������ن  ب�������دال  ج������دي������دة 
حمد  ال�شيخ  احل���ايل  ال�����وزراء 
بن جا�شم اآل ث��اين، ال��ذي ظل 
يف  م��وؤث��رة  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  �شخ�شية 
االقت�شادية  ال�شيا�شات  ر���ش��م 
واخل�����ارج�����ي�����ة ال����ق����ط����ري����ة يف 

ال�شنوات االأخرية.
الف�شائية،  اجلزيرة  قناة  وقالت 

التي تبث من العا�شمة القطرية الدوحة، اإنه متت ت�شمية ال�شيخ عبد 
ليكون  الداخلية  لل�شوؤون  احل��ايل  الدولة  وزي��ر  ثاين  اآل  نا�شر  بن  اهلل 

رئي�س الوزراء اجلديد يف قطر.

الدخان يت�شاعد من مبنى ق�شفته القوات النظامية يف القابون بدم�شق )رويرز(

قطار حممل بعدد من الدبابات املتجهة لالنت�شار يف القاهرة  )رويرز(

•• القاهرة-وكاالت:

ب�����داأ اجل��ي�����س امل�������ش���ري ام�������س يف 
ت��ع��زي��ز وج����وده م��ي��دان��ي��ا لتامني 
املن�شاآت احليوية واال�شراتيجية 
يف خمتلف مدن البالد، قبل ايام 
من التظاهرات املعار�شة للرئي�س 
اجل���اري،  ال�شهر  ن��ه��اي��ة  امل�����ش��ري 
ع�شكري  م�����ش��در  ق����ال  ح�����ش��ب��م��ا 
االو�شط  ال�����ش��رق  ان���ب���اء  ل��وك��ال��ة 

الر�شمية.
وقال امل�شدر الع�شكري ان القوات 
انت�شار  اإع����ادة  يف  ب���دات  امل�شلحة 
وحداتها امل�شلحة بجميع املناطق 
حمافظات  ب���ك���اف���ة  واجل����ي����و�����س 

م�شر.
ان هذه  ذات�����ه  امل�������ش���در  واو�����ش����ح 
اخلطوة تهدف اإىل تاأمني املن�شاآت 
احليوية واال�شراتيجية يف كافة 

حمافظات م�شر.
لفران�س  ع�شكري  م�شدر  وق���ال 
ب���ر����س ان ق�����وات اجل��ي�����س ب����داأت 
العامة  امل��ن�����ش��ات  ب��ع�����س  ت���ام���ني 
االعالمى  االن��ت��اج  مدينة  ومنها 
ح��ي��ث ان��ت��ق��ل��ت ق�����وات اىل داخ���ل 
امل����دي����ن����ة ال����ش���ت���ك�������ش���اف م���واق���ع 
والتعرف على  الدخول واخلروج 

نقاط املراقبة بها.
وقال احمد امبابي، معد الربامج 
���ش��ي اخلا�شة،  ب���ي  ال�����ش��ي  ب��ق��ن��اة 
ط����ائ����رات  ان  ب����ر�����س  ل���ف���ران�������س 

بعد 18 يوما.
ج��اء ه��ذا يف ال��وق��ت ال��ذي اأ�شرم 
النظام  ع���ل���ى  حم���ت���ج���ون  ف���ي���ه 
احلاكم، النار مبقر حزب احلرية 
ال�شيا�شي  ال���������ذراع  وال����ع����دال����ة 
امل�شلمني  االإخ�����������وان  جل���م���اع���ة 
التابعة  االإب��راه��ي��م��ي��ة  مب��دي��ن��ة 

ملحافظة ال�شرقية امل�شرية.
منت�شف  قبيل  املحتجون  ور�شق 
ل��ي��ل ال��ث��الث��اء – االأرب���ع���اء مقر 
ح��زب احل��ري��ة وال��ع��دال��ة مبدينة 
ملحافظة  ال��ت��اب��ع��ة  االإب��راه��ي��م��ي��ة 
القاهرة(  �شرق  )�شمال  ال�شرقية 
احلارقة  امل���ول���وت���وف  ب��زج��اج��ات 
بعد اقتحامه، ما اأدى اإىل احراق 

املقر بالكامل.
وج����اء احل�����ادث ب��ع��د ن��ح��و ن�شف 
بني  عنيفة  ا�شتباكات  من  �شاعة 
امل�شري  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  حمتجني 
ع�شو  مبحا�شرة  ق��ام��وا  احل��اك��م 
مكتب االإر�شاد )اأعلى هيئة قرار( 
امل�شلمني  االإخ��������وان  ج��م��اع��ة  يف 
الدكتور عبد الرحمن الربرَ وعدد 
يف  الن�شر  مب�شجد  مرافقيه  من 
قوات  م��ن  عنا�شر  وب��ني  املدينة، 

االأمن املركزي.
���ن���ت ع���ن���ا����ش���ر االأم�������ن من  ومت���كَّ
حت���ري���ر ال������ربرَ وم���راف���ق���ي���ه بعد 
اإطالق الغاز امل�شيل للدموع على 
اإىل  توجهوا  ال��ذي��ن  املُحا�شرين 

مقر حزب احلرية والعدالة.

اإحراق مقر احلرية والعدالة يف ال�شرقية

اجلي�س امل�سري يبداأ ن�سر وحداته يف كافة املحافظات

•• عو�صام-وكاالت:

ال�شوري  االإع���الم���ي  امل��رك��ز  اأف����اد 
اأن قوات النظام ال�شوري ق�شفت 
االأحياء  م�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  ب��ك��ث��اف��ة 

اجلنوبية من العا�شمة دم�شق. 
الق�شف  اأن  امل����رك����ز  اأف�������اد  ك���م���ا 
اال�شود  احل��ج��ر  حيي  على  ت��رك��ز 
وال���ع�������ش���ايل وخم���ي���م ال���ريم���وك 
عنيفة  ا�شتباكات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
ع������ل������ى حم���������������وري ال��������ريم��������وك 
والع�شايل. واأفادت جلان التن�شيق 
متكن  احل���ر  اجل��ي�����س  اأن  املحلية 
حي  يف  للنظام  دبابة  تدمري  من 

الع�شايل القريب من املنطقة.
ا�شتباكات  اإن  ن��ا���ش��ط��ون  وق�����ال 
احلر  اجلي�شني  بني  دارت  عنيفة 
والنظامي من جهة طريق مطار 
�شحم  ب���ي���ت  يف  ال�������دويل  دم�������ش���ق 

بريف دم�شق.
داريا  يف  اأي�شا  ا�شتباكات  ودارت 
ب���ل���دات ري����ف دم�شق  وع�����دد م���ن 
ق�شف  ا�شتمر  بينما  ح��ل��ب.  ويف 
م��ن مدينة  اأح��ي��اًء  النظام  ق���وات 
ح��م�����س وال����زب����داين وب����ل����دات يف 

ريف دم�شق.
ا�شتقبلت  ال�������ش���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
لريف  التابعة  جرابل�س  مدينة 
ح��ل��ب م���وج���ة ن�����زوح ك���ب���رية من 
ق��رى وب��ل��دات ري��ف حم�س. فقد 
االأ�شبوع  املدينة خالل  اإىل  و�شل 

املا�شي اأكرث من ثالثة اآالف نازح 
اأقيمت  خميمات  يف  اإي��واوؤه��م  مت 
البلدي  امللعب  ب�شاحة  على عجل 
باملدينة،  ال�����زراع�����ي  وامل�������ش���رف 
املدار�س  بع�س  جتهيز  ب��داأ  بينما 
ال����ش���ت���ق���ب���ال ال����ن����ازح����ني ال���ذي���ن 
تت�شاعف اأعدادهم يومياً وفق ما 

يقول القائمون على املخيم.
ويف اإدلب اأي�شا، قال اجلي�س احلر 
اإنه خا�س معارك مع قوات النظام 
بجبل  اجل����ازر  مع�شكر  مب��ح��ي��ط 
الزاوية وكبدهم خ�شائر باالأرواح، 
ومتكن من تدمري دبابة واإعطاب 

ع����رب����ة داخ�������ل امل���ع�������ش���ك���ر، وق����ال 
اأعلن  احل��ر  اجلي�س  اإن  نا�شطون 
ال�شابعة  ال��ف��رق��ة  ق��ائ��د  قتل  ع��ن 
وقائد مع�شكر اجلازر اللواء عبد 

الرحمن �شليمان اإبراهيم.
االإخبارية  ���ش��ام  �شبكة  واأ����ش���ارت 
ا�شتهدف  احل���ر  اجل��ي�����س  اأن  اإىل 
ع���ددا م��ن ح��واج��ز ق���وات النظام 
املتمركزة على طريق االأوت�شراد 
اأريحا بريف  ال��دويل بني مدينة 
اإدلب والالذقية بقذائف الهاون، 
بالتزامن مع ا�شتباكات يف حميط 

عدد منها.

اأفاد  ال���ب���الد،  و���ش��ط  ويف ح��م�����س 
النظام  ق��������وات  اأن  ن���ا����ش���ط���ون 
وعنا�شر  بال�شبيحة  م��دع��وم��ة 
اقتحمت  ال���ل���ب���ن���اين  اهلل  ح�����زب 
على  حم�س  بريف  تلكلخ  مدينة 
احلدود مع لبنان. وقالت الهيئة 
القوات  ه���ذه  اإن  ل��ل��ث��ورة  ال��ع��ام��ة 
ح�شار  ب���ع���د  امل���دي���ن���ة  اق��ت��ح��م��ت 
تزامنا  وذل���ك  اأ���ش��ب��وع،  ن��ح��و  دام 
م���ع ق�����ش��ف ب���امل���داف���ع وراج���م���ات 
لالت�شاالت  وق��ط��ع  ال�����ش��واري��خ، 

والكهرباء واملاء.
وزي��ر اخلارجية  من جانبه جدد 
االم��ريك��ي ج��ون ك��ريي االربعاء 
التاأكيد انه ال يوجد حل ع�شكري 
يف �شوريا معتربا اأن �شوريا لي�شت 
الدعوة اىل حل  ج��دد  كما  ليبيا، 
ا�شا�س  ع��ل��ى  ت��ف��او���ش��ي  ���ش��ي��ا���ش��ي 

اعالن موؤمتر جنيف االول.
وق����ال ك���ريي ب��ع��د حم���ادث���ات مع 
ال�����ش��ي��خ �شباح  ال��ك��وي��ت��ي  ن��ظ��ريه 
خالد ال�شباح ان )�شوريا( لي�شت 
ليبيا. انهما حالتان خمتلفتان يف 
اوجه كثرية جدا، وذلك ردا على 
التدخل  ع��دم  �شبب  ���ش��وؤال ح��ول 

ع�شكريا يف �شوريا كما يف ليبيا.
وذكر باأنه مل يكن هناك تدخالت 
خارجية يف ليبيا مثل تدخل ايران 
يف  اللبناين  ال�شيعي  اهلل  وح��زب 
رو�شيا  تزويد  ا�شافة اىل  �شوريا، 

النظام ال�شوري باال�شلحة.

ع�����ش��ك��ري��ة م��روح��ي��ة ح��ل��ق��ت فوق 
املدينة مرات عدة ام�س، وا�شاف 
ام��ب��اب��ي االم����ن امل���رك���زي )ق���وات 
ت��اب��ع��ة ل��ل�����ش��رط��ة( ���ش��اع��ف من 
ت��واج��د االف���راد وامل��درع��ات داخل 

املدينة ب�شكل ملحوظ.
وي�شتعد الرئي�س امل�شري لتوجيه 
التلفزيون  يذيعها  لل�شعب  كلمة 
يف  ال�شيا�شي  م�شريه  حت��دد  ق��د 

امل�شريني  م��الي��ني  ي�شتعد  ح��ني 
القادم  اال�شبوع  مطلع  للتظاهر 

للمطالبة برحيله.
ب��ا���ش��م جبهة  امل���ت���ح���دث  وي���ق���ول 
االن��ق��اذ خ��ال��د داود وه��ي حتالف 
الحزاب املعار�شة ان مر�شي اأ�شاع 
املا�شي  يف  ال���ف���ر����س  م���ن  ع�����ددا 
لبناء ج�شور مع ال�شعب امل�شري. 
اأي  وق���ت  ف���ات  اللحظة  ه���ذه  ويف 

اىل  ت�شل  ال  حمتملة  اج�����راءات 
ملنع  رئا�شية  انتخابات  حد اجراء 

املظاهرات.
بكلمات  مر�شي  كلمة  داود  و�شبه 
م�����ب�����ارك ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة اأث����ن����اء 
واأق��ال مبارك رئي�س  االنتفا�شة. 
وزرائ���ه يف حماولة غري جمدية 
الغا�شبة.  احل�����ش��ود  ال���ش��ر���ش��اء 
وانقلب عليه جي�شه و�شهل تنحيه 

وا�شنطن: �شوريا لي�شت ليبيا وال حل ع�شكريا للأزمة

ق�سف مكثف على دم�سق وحم�س وموجة نزوح لريف حلب 
ك�����ري ي����ع����ود ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
والفل�سطينيون ي�ستبعدون جناحه 

•• عوا�صم-وكاالت:

ب���������داأ ام�����������س االأرب���������ع���������اء وزي������ر 
اخلارجية االأمريكي جون كريي 
اخلام�شة  ه��ي  للمنطقة،  زي����ارة 
�شعى  م��ن�����ش��ب��ه، يف  ت��ول��ي��ه  م��ن��ذ 
بني  املفاو�شات  لتحريك  جديد 
واالإ�شرائيليني،  الفل�شطينيني 
و����ش���ط ت�����ش��ك��ي��ك ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 

فر�س جناحه.
م�شتهل  يف  ع���م���ان  ك����ريي  وزار 
متابعة  ت�شتهدف  ال��ت��ي  ج��ول��ت��ه 
ال�شلمية  العملية  حتريك  جهود 

بني الفل�شطينيني واإ�شرائيل.
وي�شل كريي اإىل اإ�شرائيل اليوم 
اخل��م��ي�����س ، ب��ع��ده��ا ي��ت��وج��ه اإىل 
الرئي�س  ي��ل��ت��ق��ي  ح��ي��ث  اهلل  رام 
عبا�س،  حم���م���ود  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
اجلمعة، وفق ما اأ�شار اإليه م�شدر 

فل�شطيني.
وذك�����ر امل�������ش���در ل���وك���ال���ة االأن���ب���اء 
برنامج  هناك  لي�س  اأن��ه  االأملانية 
اإىل  وا�شح لزيارة كريي، م�شريا 
اأن����ه ق���د  ي��ل��ت��ق��ي رئ��ي�����س ال�����وزراء 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ا�شتبعاد  دون  م�����رة  م����ن  اأك������رث 
اإمكانية لقائه عبا�س مرة اأخرى 

باالأردن قبل مغادرته املنطقة.
م���ن ج��ه��ت��ه ا���ش��ت��ب��ع��د اأم�����ني �شر 
ملنظمة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
التحرير الفل�شطينية يا�شر عبد 
كريي  جهود  جن��اح  اإمكانية  رب��ه 
امل���ف���او����ش���ات بني  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  يف 

الفل�شطينيني واإ�شرائيل.

اأهل بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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مقتل اإ�سابة 23 يف حماولة 
بباك�ستان قا�س  الغتيال 

•• ا�صالم	اباد-وام:

وا�شيب  ا���ش��خ��ا���س   9 ق��ت��ل 
بينهم  ام�����س  اخ�����رون   14
باقر  م����ق����ب����ول  ال����ق����ا�����ش����ي 
يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال�����ش��ن��د  مبحكمة 
ت��ف��ج��ري ق��ن��ب��ل��ة م��وق��وت��ة يف 
مدينة  و�شط  مزدحم  �شارع 
باك�شتان.  جنوبي  كرات�شي 
واأظهرت حتقيقات ال�شرطة 
ا�شتهدفوا  م��ت�����ش��ددي��ن  ان 
باقر  ال����ق����ا�����ش����ي  اغ����ت����ي����ال 
على  مثبتة  قنبلة  بتفجري 
اأث���ن���اء مرور  دراج�����ة ن���اري���ة 
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الهالل االأحمر ي�سيد بجهود القيادة احلكيمة يف رعاية االأيتام وذوي االإعاقة
اإليه ديننا احلنيف  ملبداأ التكافل االإجتماعي الذي يدعو 
اأولت االأيتام اهتماما خا�شا واأن�شاأت  اأن الهيئة  .. موؤكدا 
لهم اإدارة ترعى �شوؤونهم وتهتم بهم من اأجل دجمهم يف 
اأخالقية واجتماعية  العامة وغر�س قيم وثوابت  احلياة 
اليتيم  �شخ�شية  م��ق��وم��ات  ب��ن��اء  يف  ت�شاهم  نفو�شهم  يف 
وجتعله قادرا على حتدي العقبات واالإعتماد على النف�س 
والعبور اإىل م�شتقبل زاهر. تاأتي الزيارة يف اإطار الزيارات 
امليدانية التي تنظمها اإدارتا الهالل الطالبي والكفاالت 
ذوي  وف��ئ��ة  االأي���ت���ام  للطلبة  الهيئة  يف  االأي���ت���ام  و����ش���وؤون 
واأن�شطة  لفعاليات  الت�شغيلية  اخلطة  و�شمن  االإع��اق��ة 

الفرع املجتمعية. 

و�شوؤون  ال��ك��ف��االت  اإدارة  خ���الل  م��ن  الهيئة  اأن  ل��ل��ه��الل 
االإ�شراتيجية  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��راك��ة  دور  ت��ع��زز  االأي���ت���ام 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  وبني  بينها  القائم  اخلريي  والعمل 
ال�شعيفة  الفئات  حماية  اأج��ل  م��ن  املختلفة  املجتمعية 
ب��امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وم��ن��ه��م ف��ئ��ة االأي���ت���ام ال���ذي���ن تكفلهم 
الهيئة حتى اأ�شبح م�شروع كفالة اأيتام الهيئة ورعايتهم 
عرى  ون�شر  املجتمع  لبناء  االأ�شا�شية  الركائز  من  ركيزة 
الفالحي  واأو���ش��ح  االإم����ارات.  االأل��ف��ة واملحبة يف جمتمع 
بني  االإن�شانية  العالقات  توثيق  اإىل  يهدف  امل�شروع  اأن 
اأف�شل لهم  اإيجاد حياة  االأف��راد واجلماعات ويعمل على 
حتقيقا  لهم  امل�شاعدة  يد  وتقدمي  حا�شناتهم  وم�شاعدة 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد �شعادة الدكتورحممد عتيق الفالحي اأمني عام هيئة 
القيادة  توليها  التي  املتميزة  باجلهود  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
احلكيمة يف الدولة لفئة ذوي االإعاقة ورعايتهم من اأجل 
دجمهم يف املجتمع املحلي والعمل على اإ�شراكهم يف تنفيذ 
العملية التنموية يف الدولة .. موؤكدا حر�س الهيئة على 
تقدمي امل�شاعدات املادية واملعنوية لهم ومتابعة اأحوالهم 
عددا  لقائه  خ��الل  الفالحي  واأك��د  واملعي�شية.  احلياتية 
من االأطفال االأيتام وفئة ذوي االإعاقة امل�شجلني يف فرع 
الرئي�شي  املقر  زاروا  ال��ذي  اأبوظبي  يف  االأح��م��ر  ال��ه��الل 

ال�سفر امل�سري يزور جمموعة 
املوقوفني امل�سريني

•• ابوظبي-وام:

امل�شريني  جمموعة  ام�س  التقى  باأنه  الدولة  ل��دى  العربية  م�شر  جمهورية  �شفري  من�شور  تامر  ال�شفري  �شرح 
املوقوفني اأمنيا ب�شجن الوثبة بابوظبي وذلك بعد انتهاء التحقيق معهم واحالة اوراق الق�شية اىل املحكمة العليا 
االحتادية بابوظبي وقال انه اطماأن على جميع احوالهم ال�شحية وا�شتمع اىل جميع طلباتهم املختلفة م�شريا اىل 
العقابية واال�شالحية االحتادية باالمارات.  املوؤ�ش�شة  التام مع  بالتعاون  امل�شرية تعمل على حتقيقها  ال�شفارة  ان 
واأو�شح ال�شفري امل�شري اأن مندوب ال�شفارة يقوم بزيارتهم ب�شورة دورية ملتابعة هذه الطلبات خا�شة فيما يتعلق 
با�شدار التوكيالت املختلفة لهم واأكد ال�شفري تامر من�شور ان املوقوفني �شيمثلون امام الق�شاء االماراتي العادل 

والذي ي�شمن كافة احلقوق القانونية واالن�شانية للمتهمني.

حممد بن زايد ينقل تهنئة رئي�س الدولة ونائبه لتميم بن حمد مبنا�سبة توليه مقاليد احلكم
•• الدوحة-وام:

ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  قام 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي 
نائب القائد االعلى للقوات امل�شلحة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تهاين  بنقل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  ال  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل اإىل 
متيم  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اخيهما 
اأمري  ث���اين  اآل  ب��ن خليفة  ح��م��د  ب��ن 
تويل  مبنا�شبة  ال�شقيقة  قطر  دول��ة 
لدولة  اأم���ريا  احلكم  مقاليد  �شموه 
لقطر  ���ش��م��وه��م��ا  ومت���ن���ي���ات  ق���ط���ر 
قيادة و�شعبا كل تقدم وازده��ار. جاء 
ال�شمو  ا�شتقبال �شاحب  ذلك خالل 
اآل  بن خليفة  بن حمد  ال�شيخ متيم 
ثاين ل�شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال 

بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  يرافقه  نهيان 
زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن الوطني 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
اب��وظ��ب��ي ام�����س ب��ال��دي��وان االأم���ريي 
كما  ال��دوح��ة.  العا�شمة  يف  القطري 

اي����اه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حمد 
ال�شعب  ل��ق��ي��ادة  ث��اين  اآل  خليفة  ب��ن 
القطري ال�شقيق. وغادر �شمو ال�شيخ 
العا�شمة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
�شموه  وداع  يف  ك��ان  حيث  القطرية 

ال��دوح��ة �شباح  امل��راف��ق له قد و�شل 
ام�س لتقدمي التهاين مبنا�شبة ت�شلم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد 
اآل ثاين مقاليد احلكم يف قطر حيث 
كان يف ا�شتقباله لدى و�شوله مطار 

قدم �شمو ويل عهد ابوظبي خال�س 
�شاحب  اىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ مت��ي��م ب���ن ح��م��د بن 
خليفة اآل ثاين مبنا�شبة تويل �شموه 
اوالها  ال��ت��ي  والثقة  احل��ك��م  مقاليد 

الدوحة  م��ط��ار  امل���راف���ق يف  وال���وف���د 
الدويل معايل ال�شيخ حمد بن جا�شم 
جمل�س  رئ��ي�����س  ث����اين  اآل  ج���رب  ب���ن 
ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة القطري. 
وكان �شمو ويل عهد ابوظبي والوفد 

ال�شيخ حمد  ال��دويل معايل  الدوحة 
ث��اين رئي�س  اآل  ب��ن ج��رب  ب��ن جا�شم 
اخلارجية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
����ش���م���وه معايل  وراف�������ق  ال����ق����ط����ري. 
جهاز  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خلدون 

اللواء  و���ش��ع��ادة  التنفيذية  ال�����ش��وؤون 
الركن عي�شى �شيف حممد املزروعي 
امل�شلحة  ال��ق��وات  ارك���ان  رئي�س  نائب 
و����ش���ع���ادة حم��م��د م���ب���ارك امل���زروع���ي 

وكيل ديوان ويل العهد .

�سرطة اأبوظبي تطلع على مهام نظرتها يف بو�سطن
•• بو�صطن	-وام:

خالل  بو�شطن  �شرطة  ومهام  عمل  طبيعة  على  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  وف��د  اطلع 
زيارته احلالية للواليات املتحدة االأمريكية..وكان دانيال لن�شكي القائد العام ل�شرطة بو�شطن 
الري�شي  نا�شر  اأحمد  اللواء  برئا�شة  الوفد  بو�شطن  ل�شرطة  العامة  القيادة  مقر  يف  التقى 
ع��دد من  ح��ول  اللقاء  خ��الل  التباحث  اأبوظبي. ومت  �شرطة  املركزية يف  العمليات  ع��ام  مدير 
امل�شرك بني اجلهتني خ�شو�شا يف جماالت  التعاون  وتعزيز  واالأمنية  ال�شرطية  املو�شوعات 
العمليات والتدريب. ووجه اللواء الري�شي دعوة ر�شمية لقائد �شرطة بو�شطن حل�شور فعاليات 

ق�شم طب  بالتعاون مع  املركزية  للعمليات  العامة  االإدارة  تقيمه  الذي  الطوارئ  موؤمتر طب 
الطوارئ يف جامعة هارفرد باأبوظبي يف 8 دي�شيمرب املقبل. وبدوره وجه القائد العام ل�شرطة 
للم�شاركة  اأبوظبي  ل�شرطة  التابعة  واالإنقاذ  والبحث  الطوارئ  لفرق وطواقم  دعوة  بو�شطن 
بو�شطن  ل�شرطة  العام  القائد  وا�شتعر�س  كاليفورنيا.  �شتقام يف  والتي  الطوارئ  يف مترينات 
املهام  ت��وزي��ع  يف  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  دور  خ�شو�شا  عامة  ب�شفة  واالأم��ن��ي��ة  ال�شرطية  اجل��ه��ود 
بالتن�شيق مع  ال�شحية  واخلدمات  واملن�شاآت  املجتمع  اأف��راد  االأم��ن وحماية  وتعزيز  ال�شرطية 
واالإ�شعاف. ويف ختام  االإنقاذ  واالهتمام بطواقم  التدريب  اأهمية  اإىل  .. الفتا  املعنية  اجلهات 

اللقاء مت تبادل الدروع التذكارية بني اللواء الري�شي والقائد العام ل�شرطة بو�شطن.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حتت رعاية من�شور بن زايد 

 اأبوظبي للتعليم التقني ينظم امللتقى العلمي العاملي اإك�سبو2013 �سبتمرب املقبل
••  ابوظبي-	الفجر

حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ينظم 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
العلمي  امل��ل��ت��ق��ى  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
خالل   2013 اإك�������ش���ب���و  ال���ع���امل���ي 
�شبتمرب   17-15 م����ن  ال����ف����رة 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  املقبل 
ت�شت�شيفة  وال�������ذي  ل���ل���م���ع���ار����س 
ال��ع��ا���ش��م��ة اأب��وظ��ب��ي الول م���رة يف 
ي���ت���م خالله  ك���ب���ري  ع����امل����ي  ح�����دث 
عامل   1500 ن���ح���و  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ومبدع �شاب ميثلون نحو 60 دولة 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  منها 
وف��رن�����ش��ا وال���ي���اب���ان مم���ن ت����راوح 

اأعمارهم مابني 12-25 �شنة.
ال�شحفي  املوؤمتر  ذلك خالل  جاء 
الذي نظمة مركز اأبوظبي للتعليم 
وال����ت����دري����ب ال���ت���ق���ن���ي وامل���ه���ن���ي يف 
�شعادة  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي  هيلتون 
ال�����ش��ام�����ش��ي نائب  ���ش��ع��ي��د  م���ب���ارك 
امل��رك��ز رئ��ي�����س اللجنة  م��دي��ر ع���ام 
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى وعلى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
االمارات  م��ه��ارات  رئي�س  امل��رزوق��ي 
واملهند�س  املنظمة  اللجنة  ع�شو 
رئي�س ق�شم م�شابقة  الدبو�س  فهر 
املهارات يف مهارات االمارات ع�شو 
مو�شى  و���ش��ري��ف��ة  املنظمة  اللجنة 
االأن�شطة  ادارة  م����دي����ر  ح�������ش���ن 
يف  العلمية  وامل�شابقات  الطالبية 
وزارة الربية والتعليم حيث ثمن 
مبارك ال�شام�شي عالياً دور القيادة 
ال�شمو  الر�شيدة ممثلة يف �شاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظة اهلل والفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 

رئي�س املجل�س التنفيذي يف تقدمي 
كافة اأ�شكال الدعم املادي واملعنوي 
دوره  اأداء  م���ن  لتمكينه  ل��ل��م��رك��ز 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ال��وج��ه االأك��م��ل مبا 
واملهني  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي���دع���م 
حيث  ال���دول���ة  اإم�����ارات  خمتلف  يف 
تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ات  ل��ل��م��رك��ز  اأن 
متخ�ش�شة ت�شم نخبة كبرية من 
ب��داي��ة من  ال��وط��ن  �شباب وف��ت��ي��ات 
اأبوظبي والعني و املنطقة الغربية 
وامل����رف����ا ودب�����ي وال�������ش���ارق���ة وراأ������س 
اخل��ي��م��ة وع��ج��م��ان وال��ف��ج��رية كما 
ي�شعى املركز لتغطية كافة مناطق 
حتقق  تعليمية  مبوؤ�ش�شات  الدولة 
ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
واملهني  التقني  التعليم  التو�شع يف 
اخلطة  م���ت���ط���ل���ب���ات  ي���ح���ق���ق  مب�����ا 
اأبوظبي  الم�����ارة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
االحت������ادي������ة  واخل������ط������ة   2030

.2020
واأ�����ش����اف م���ب���ارك ال�����ش��ام�����ش��ي اأن 
رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��ح م��ن�����ش��ور بن 
يعك�س  للملتقى  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  اه��ت��م��ام  م����دى 
وحر�شها  ال��ك��ب��ري  احل�����دث  ب���ه���ذا 
املكانة  م��ع  متوافقاً  يكون  اأن  على 
العربية  االم���ارات  لدولة  الرفيعة 
اىل  الفتا  العامل  دول  بني  املتحدة 
للملتقى  التح�شري  ب��داأ  امل��رك��ز  اأن 
م��ن��ذ ع���ام���ني وحت����دي����داً ف����ور فوز 
الهام  احل��دث  با�شت�شافة  اأبوظبي 
الذي  العاملي  العلمي  املتقي  حالل 
للعلوم  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ع��ق��دت��ه 
�شلوفاكيا  يف  مل�شت  والتكنولوجيا 
حيث مت االعالن عن فوز االمارات 
العاملي  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ى  ب��ت��ظ��ي��م 
بة  تتمتع  ملا  نظرا   2013 اإك�شبو 
اأبوظبي  والعا�شمة  عامة  ال��دول��ة 
خ��ا���ش��ة م���ن ���ش��م��ع��ة ع��امل��ي��ة وبنية 
ب�شرية  واإم��ك��ان��ي��ات  راق��ي��ة  حتتية 

توؤهلها  م��ت��م��ي��زة  وت��ق��ن��ي��ة  وم���ادي���ة 
ال�شت�شافة هذه الفعاليات الدولية 
بكل متيز وجدارة وا�شتحقاق الفتاً 
اىل اأن االإمارات ثاين دولة من قارة 
اآ�شيا ت�شت�شيف هذا احلدث العاملي 
الكويت  دول�����ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت  ح��ي��ث 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة ه����ذا احل�����دث م���ن قبل 
موؤكداً قدرة املركز على تنظيم هذا 
امللتقى العاملي وفق اأرقى امل�شتويات 
العامل  دول  اأك���رث  ب��ه��ا يف  امل��ع��م��ول 

تقدماً.
ع������ام مركز  م����دي����ر  ن����ائ����ب  وق�������ال 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
العاملي  العلمي  امللتقى  اأن  واملهني 
فيه كربى  ت�شارك   2013 اإك�شبو 
الدولية  وم��ن��ظ��م��ات��ه  ال��ع��امل  دول 
�شباب  وي���ت���ب���اري  ي��ت��ن��اف�����س  ح��ي��ث 
واملبتكرين  امل��ب��دع��ني  م��ن  ال��ع��امل 
م�شروعاتهم  اأح��دث  ا�شتعرا�س  يف 
ال���ع���ل���م���ي���ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة مما 
كبرية  ف���ر����ش���ة  امل���ل���ت���ق���ي  ي���ج���ع���ل 
الوطن  وف��ت��ي��ات  ���ش��ب��اب  لت�شجيع 
العلمية  مب�����ش��روع��ات��ه��م  ل��ل��ت��ق��دم 

واخل�������������رباء وامل���ت���خ�������ش�������ش���ني يف 
والتكنولوجيا  ال���ع���ل���وم  جم�����االت 
ال����ذي����ن مي���ث���ل���ون ن��خ��ب��ة م����ن دول 
العامل املتقدم حيث ي�شكلون جلان 
عمل من مهامها تقييم م�شروعات 
واالر�شاد  الن�شح  وتقدمي  الطلبة 
لهم مبا ي�شمن االرتقاء بامل�شتوى 
االمارات  ل�شباب  وامل��ه��اري  العلمي 

وغريهم من امل�شاركني.
واأختتم رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
للملتقى حديثة قائال بان حتديد 
 25-12 بني  ما  امل�شاركة  الفئات 
امل�شاحة  زي���ادة  ب��ه��دف  ،ي��اأت��ي  �شنة 
لتقدمي  اأم�����ام اجل��م��ي��ع  ال��ع��م��ري��ة 
ابدعاتهم داعيا �شباب االمارات من 
والثانوية  اجلامعية  املراحل  طلبة 
واالعدادية واالبتدائية اىل التقدم 
والثقة  ال��ع��ل��م��ي��ة  مب�����ش��روع��ات��ه��م 
،وانهم  وق��درات��ه��م  امكانياتهم  يف 
اأقرانهم  التناف�س مع  قادرون على 
،موؤكدا  امل��ت��ق��دم  ال��ع��امل  دول  م��ن 
العاملي  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ي  اأن  ع��ل��ى   ً
اخل����ربات  ي���وف���ر   2013 اإك�����ش��ب��و 

تعك�س  ال����ت����ي  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
ابداعية  ب���ق���درات  مت��ت��ع��ه��م  م����دى 
اىل جنب مع علماء  متميزةوجنباً 
امل�شتقبل واملبدعني الذين ميثلون 
نخبة من دول العامل املتقدم،الفتا ً 
اىل اأن نحو 500 مواطن ومواطنة 
ممثلني  امل��ل��ت��ق��ى  يف  ���ش��ي�����ش��ارك��ون 
التعليمية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
اال�شراك  ب���اب  اأن  ب��ال��دول��ة،ك��م��ا 
مازال مفتوحا اأمام اجلميع لتمثيل 
العاملي  احل����دث  ه���ذا  االم�����ارات يف 
م�شروعاتهم  ار����ش���ال  خ����الل  م���ن 
االلكروين  ال��ربي��د  على  العلمية 
esi2013abudhabi@

actvet.ac.ae
ال�شتقبال  ي�����وم  اآخ������ر  ب������اأن  ع���ل���م���اً 
امل�شروعات امل�شاركة هو العا�شر من 

�شهر يوليو املقبل.
ال�شام�شي  م��ب��ارك  �شعادة  واأ���ش��اف 
فقال اإن امللتقى �شي�شهد اأي�شاً جملة 
من الفعاليات امل�شاحبة مثل ور�س 
واملحا�شرات  املتخ�ش�شة  ال��ع��م��ل 
املفكرين  م��ن  نخبة  يقدمها  التي 

واكت�شاف  مليالد  ال��الزم��ة  العلمية 
العامل  دول  خمتلف  من  املبدعني 
العربية  االم�������ارات  ودول�����ة  ع���ام���ة 

املتحدة ب�شكل خا�س.
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال ع��ل��ى امل���رزوق���ي 
�شتقدم  ال����ت����ي  امل���������ش����روع����ات  اأن 
ومتنوعة  ث���ري���ة  امل��ل��ت��ق��ى  خ�����الل 
العلمية  امل���ج���االت  ب��ك��اف��ة  وحت��ي��ط 
ف��ئ��ة م���ن فئات   13 ت�����ش��م��ل  ح��ي��ث 
االأحياء  ه��ي  و  العلمية  امل�����ش��اري��ع 
واالجتماعية  ال�شلوكية  العلوم  و 
االآيل  احل��ا���ش��ب  وع��ل��وم  والكيمياء 
والنقل  وال���ط���اق���ة  االأر�������س  وع��ل��م 
والتحليالت  واالإدارة  والهند�شة 
الكهربائية  والتكنولوجيا  البيئية 
الريا�شيات  ،وع��ل��وم  وامليكانيكية 
وعلم  والفيزياء  وال�شحة  ،والطب 
الفلك والتكنولوجيا والتكنولوجيا 
احليوية وهو االأمر الذي يدل على 
م���دى ث����راء امل��ل��ت��ق��ى ب��ال��ك��ث��ري من 
اال�شتفادة  ميكن  التي  امل�شروعات 
وم�شتقبلنا  ح���ي���ات���ن���ا  يف  م���ن���ه���ا 

العلمي.
واأ���ش��اف رئي�س م��ه��ارات االم���ارات 
االإقبال  اأن  املنظمة  اللجنة  ع�شو 
دول  م��ازال متوا�شال من خمتلف 
امللتقى  يف  امل�شلركة  لطلب  العامل 
امل�شاركني  ع��دد  متو�شط  ب��اأن  علما 
ع���م���وم���اً ي������راوح م���ا ب���ني 15 – 
ذلك  ولكن  دول��ة  لكل  �شخ�س   20
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ح��ج��م ال���دول���ة حيث 
135 م�شارك  ال  يقارب  هناك ما 
املك�شيك  م��ث��ل  ال�����دول  ب��ع�����س  م���ن 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  اىل  م�����ش��رياً 
مل�شت  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل��ل��ع��ل��وم 
على  وتعمل   1987 �شنة  تاأ�ش�شت 
والتقنية  العلمّية  الثقافة  تطوير 
���ش��م��ن االأو�����ش����اط ال�����ش��ب��اب��ي��ة من 
العلمية  االأن�شطة  ممار�شة  خ��الل 
ال�شتثمار  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ت��ج��ري��ب��ّي��ة 

العلمي  ب��ال�����ش��ك��ل  ال���ف���راغ  اأوق������ات 
ثقافة  ن�شر  ي�شمن  ،مب���ا  ال�شليم 
بني  املتطورة  العلمية  امل�شروعات 

كافة دول العامل.
���ش��ري��ف��ة مو�شى  ه���ن���اأت  وب����دوره����ا 
االأن�شطة  ادارة  م����دي����ر  ح�������ش���ن 
يف  العلمية  وامل�شابقات  الطالبية 
القيادة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة 
للتعليم  اأبوظبي  ومركز  الر�شيدة 
وال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي على 
ا�شت�شافة هذا امللتقى العاملي الذي 
وفتيات  ل�شباب  ثمينة  فر�شة  يعد 
خاللها  م����ن  االم���ارات،مي���ك���ن���ه���م 
للتناف�س  العاملية  االأج��واء  معاي�شة 
العلمي مع مبدعي العامل كما يعد 
احل�شارات  خل���وار  قر�شة  امللتقى 
الربية  وزارة  ح���ر����س  م�����وؤك�����دًة 
يف  الفعالة  امل�شاركة  على  والتعليم 
امل�شرك  الوطني  والعمل  امللتقى 
كامل  حتقيق  �شبيل  يف  امل��رك��ز  م��ع 

االأهداف املرجوة.
وق���ال امل��ه��ن��د���س ف��ه��ر ال��دب��و���س اأن 
امللتقى �شيقام على م�شاحة كبرية يف 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 
 20 م�شاختها  �شاالت  �شت  ت�شمل 
ك���م���ا مت  196 م����ر م���رب���ع  ال�����ف 
خمتلفة  ب���األ���وان  ال�����ش��االت  تق�شم 
لكل جمال من جماالت امل�شروعات 
ع�شر،وتخ�شي�س  الثالثة  العلمية 
ف���ري���ق ع��م��ل ل��ك��ل جم����ال ،ك���م���ا مت 
على  حت��ت��وى  �شالتني  تخ�شي�س 
ال��ت��ي ت�شرح  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  االأج������واء 
االأ�شيلة،مبا  االم��ارات��ي��ة  الثقافة 
حية  وكائنات  �شحراء  من  ت�شمله 
اأن  ،الف���ت���ا اىل  وت��ق��ال��ي��د  وع������ادات 
للملتقى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
ت��ع��ري��ف علماء  ب��ذل��ك  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
وقادة امل�شتقبل بالثقافة االماراتية 
املميز  ال����ت����اري����خ  ذات  ال���ع���رب���ي���ة 

وامل�شرف.

جمعية الع�سكريني املتقاعدين تنفذ 
م�سروع املر الرم�ساين للعام 2013 

•• ابوظبي-وام:

واخلا�س  ال�شنوي  برناجمها  تنفيذ  املتقاعدين  الع�شكريني  جمعية  ب��داأت 
مب�شروع املري الرم�شاين للعام 2013 من خالل املقر الرئي�شي للجمعية 
وياأتي ذلك تطبيقا لالأهداف  الدولة.  املنت�شرة يف خمتلف مدن  واأفرعها 
اأ�شر  ���ش��وؤون  اأه��م��ه��ا رع��اي��ة  اأن�شئت اجلمعية وال��ت��ي م��ن  اأج��ل��ه��ا  ال��ت��ي م��ن 
الع�شكريني املتقاعدين واأ�شر ال�شهداء واملتوفني وانطالقا من حر�شها على 
دعم روح التالحم والتكافل االجتماعي بينهم واإب��راز االأه��داف االإن�شانية 
واحل�شارية للدولة يف جماالت الرعاية االإن�شانية املختلفة و�شمن �شعيها 

لتنفيذ اأهدافها وتقدمي الت�شهيالت املمكنة الأع�شائها كافة. 

تنفيذي الداخلية يناق�س م�سروع اخلدمات االإلكرتونية امل�سرتكة
•• اأبوظبي-وام:

وكان  ال���وزارة.  يف  امل�شركة  االإلكرونية  اخلدمات  م�شروع  الداخلية  ب��وزارة  التنفيذي  املجل�س  ناق�س 
املجل�س عقد اجتماعه اخلام�س لعام 2013 ام�س برئا�شة اللواء نا�شر خلريباين النعيمي االأمني العام 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س املجل�س. وا�شتعر�س املبادرات اال�شراتيجية 
املدرجة على  املو�شوعات  ال��وزارة وبحث عددا من  اإدارات  التنظيمية يف  الهياكل  ال��وزارة وتعديالت  يف 
جدول االأعمال واتخذ ب�شاأنها القرارات املنا�شبة. ح�شر االجتماع الذي عقد يف قاعة االجتماعات مبقر 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي اأع�شاء املجل�س اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية 
العامة  االإدارة  عام  مدير  العبيديل  الدكتورعبدالقدو�س  واللواء  امل�شاندة  واخلدمات  للموارد  امل�شاعد 
عام  الظاهري مدير  دملوج  بن  والعقيد حممد حميد  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  ال�شاملة يف  للجودة 
اال�شراتيجية وتطوير االأداء يف االأمانة العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 

وعدد من كبار ال�شباط. 

•• باماكو-وام:

وامل���راأة يف جمهورية مايل  االأ���ش��رة  اي�شاتا �شايف وزي��رة  ال��وات��ا  اأ���ش��ادت معايل 
لل�شعب  تقدمها  تزال  وال  قدمتها  التي  االماراتية  بامل�شاعدات  الدميقراطية 
وامل�شتلزمات  الغذائية  امل�شاعدات  م��ن  طنا   45 ت��وزي��ع  اآخ��ره��ا  وك��ان��ت  امل��ايل 
مع  بالتعاون  االول  ام�س  يوم  املاليني  النازحني  الغاثة  اإي��واء  وخيم  الطبية 
العا�شمة  غ��رب  كالبان  منطقة  يف  امل��ايل  االحمر  وال�شليب  املالية  احلكومة 
ان  اأث��ب��ت��ت  االم����ارات  دول���ة  ان  وق��ال��ت  م���ايل.  �شمال  ب��ام��اك��و ومنطقة موبتي 
للمواقف  ممتنا  �شيظل  امل���ايل  ال�شعب  واأن  ال�����ش��دائ��د  وق��ت  ي��ع��رف  ال�شديق 
االإم��ارات. جاء ذلك خالل لقاء معاليها وفد هيئة  النبيلة ل�شعب  االإن�شانية 
فهد عبدالرحمن  برئا�شة  يزور مايل حاليا  الذي  االماراتي  االأحمر  الهالل 
التعاون  اأوج��ه  لبحث  بالهيئة  امل��وارد  لتنمية  العام  االأم��ني  نائب  �شلطان  بن 
املراأة  وخا�شة  م��ايل  يف  الفئات  خمتلف  تخدم  ب�شورة  االإن�شانية  املجاالت  يف 
االإم���ارات  و�شعب  ق��ي��ادة  اإىل  واالم��ت��ن��ان  بال�شكر  معاليها  وتقدمت  والطفل. 

للم�شاعدات االإن�شانية التي تلقتها مايل فور نداءات اال�شتغاثة.
التي  واخل��ريي��ة  االإن�شانية  وامل�شاعدات  االأن�شطة  على  معاليها  تعرفت  كما 
املت�شررة من جراء  العامل  العديد من دول  قدمتها هيئة الهالل االأحمر يف 
الكوارث الطبيعية والنزاعات امل�شلحة التي توؤدي اإىل نزوح الكثري من مواطني 

هذه الدول اإىل خميمات االإيواء على اأطراف املدن اأو حدود دول اجلوار. 

وزيرة االأ�سرة واملراأة بجمهورية مايل: االإمارات اأثبتت اأن ال�سديق يعرف وقت ال�سدائد

وزارة العمل تطلق مبادرة جمتمعية ت�ستهدف التوا�سل مع كبار ال�سن 

درع الوطن ت�سدر ثالثة موؤلفات جديدة غنية بالدرا�سات واملقاالت

ال�شواب  ا���ش��راح��ة  م��رك��ز  اإىل  ب��زي��ارة  الب�شرية  امل���وارد 
توزيع  و  اال�شراحة  بنزالء  االلتقاء  خاللها  مت  بدبي 
الهدايا التذكارية عليهم والتي قدمتها جمعية الهالل 
واطلع  للعطور.  القبي�شي  ع��و���س  حم��الت  و  االح��م��ر 
الوفد خالل الزيارة على مهام واهداف املركز و اأق�شامه 
الغذائية  وال��ربام��ج  والعالجية  ال�شحية  واخل��دم��ات 
التي يتم تقدميها لنزالئه. ومن املقرر ان توا�شل وزارة 
اخ���رى لدور  زي����ارات  امل��ب��ادرة م��ن خ��الل  العمل تنفيذ 
خالل  ذل��ك  و  ال�شن  بكبار  املخت�شة  وامل��راك��ز  ال��رع��اي��ا 
املوارد  اإدارة  اآخر قامت  املقبل. على �شعيد  �شهر يوليو 
الب�شرية بتقدمي ق�شائم وجوائز الآباء واأمهات موظفي 

الوزارة وذلك �شمن مبادرة و بالوالدين اح�شانا. 

•• دبي-وام:

وبالوالدين  املجتمعية  امل��ب��ادرة  العمل  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
اإح�����ش��ان��ا ان��ط��الق��ا م���ن ح���ر����س ال�������وزارة ع��ل��ى تعزيز 
املفهوم  وتر�شيخ  االجتماعي  وال��راح��م  التكافل  مبداأ 
ال�����ش��ح��ي��ح ل�����ش��ع��رية ب���ر ال���وال���دي���ن وع��ظ��م دوره���م���ا يف 
ديننا  لنا  و�شحها  التي  العظيمة  واملكانة  االأبناء  حياة 
�شل�شلة  تنظيم  املبادرة  وت�شتهدف  احلنيف.  االإ�شالمي 
من اللقاءات مع كبار ال�شن املتواجدين يف مراكز ودور 
وذلك  الدولة  اأنحاء  يف  املنت�شرة  وامل�شت�شفيات  الرعاية 
الداعمة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  ع��دد  مع  بالتعاون 
اإدارة  م��ن  وف��د  ق��ام  امل��ب��ادرة  تنفيذ  اإط���ار  للمبادرة. ويف 

اأن  اإىل  املقدمة  واأ���ش��ارت   . واالإعالمية  والثقافية  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
اإحلاحا  اأكرث  باتت  الع�شكري  املجال  االإع��الم االجتماعي يف  تاأثريات  درا�شة 
اإ�شتثنائية  �شمات  ذات  املعني  امل��ج��ال  لكون  ب��ل  ح��دوث��ا  االأك���رث  لكونها  لي�س 
به  �شلة  ذات  �شلبية  اأم  اإيجابية  كانت  �شواء  م��وؤث��رات  اأي  اإخ�شاع  ت�شتوجب 
واالأرقام  االإح�شاءات  اآخ��ر  ب��اأن  نوهت  امل�شتفي�شني..كما  والبحث  للدرا�شة 
�شنفت دولة االإمارات العربية املتحدة يف �شدارة الدول العربية التي تتعاطى 
مع �شبكات التوا�شل االجتماعي . اأما الكتاب الثاين الذي اأ�شدرته جملة درع 
الوطن فهو عبارة عن دورية علمية بعنوان درا�شات وبحوث �شم العدد االأول 
منها - 291 - �شفحة ا�شتملت على عدة مو�شوعات عن ال�شيا�شة اخلارجية 
دولة  يف  والقيادة  احلكم  �شمات  وع��ن  والفعالية  للحيوية  كنموذج  للدولة 
االإمارات العربية املتحدة ومو�شوع اآخر عن اجلزر االإماراتية الثالث املحتلة 
وم�شار العالقات عرب �شفتي اخلليج العربي وكذلك مو�شوع عن االأمن املائي 
بني  هرمز  م�شيق  وعن  االإماراتية  القيادة  اأجندة  على  اإ�شتثنائية  كاأولوية 
اأهمية املوقع واحتماالت املواجهة . واأفرد الكتاب مو�شوعا عن الدور احليوي 
لقواتنا امل�شلحة يف عمليات حفظ ال�شالم الدولية وكذلك القر�شنة البحرية 
كتحد عاملي متجدد ومو�شوعا عن العالقات االإيرانية الركية يف حني كان 
هناك مو�شوع عن الطائرات بدون طيار كركيزة حيوية يف جيو�س امل�شتقبل 
واملو�شوع االأخري عن البحرية ال�شينية وامل�شتقبل . ويج�شد الكتاب منظومة 
القيادة  اأمني لدور  االإم��ارات وت�شجيل  التي قام عليها احتاد  القيم واملبادئ 
يف دولة االإمارات عرب �شيا�شتها اخلارجية وم�شاحلها القومية وم�شاهماتها 
اأ�شدرته  الذي  الثالث  الكتاب  وت�شمن   . الع�شكرية  وم�شاركاتها  االإن�شانية 
املقاالت  من  جمموعة  �شفحة   -  180  - نحو  يف  ويقع  الوطن  درع  جملة 
مقاالت  الكتاب  و�شم  ال��ع��ام.  ط��وال  املبدعني  الكتاب  م��ن  جمموعة  كتبها 
متعددة للدكتور حممد بن هويدن عن االأمن اخلليجي والعربي وحمددات 
املوقف اخلليجي من االأزمة ال�شورية ومقاالت للكاتب نا�شر الظاهري عن 
ق�شايا اإجتماعية متعددة وكذلك مقاالت للكاتب تركي الدخيل عن ق�شايا 
اإعالمية واجتماعية والكاتب حممد ال�شوامي عن القوات امل�شلحة واالإعالم 

الع�شكري وعن جزر االإمارات والطاقة وغريها من املو�شوعات. 

•• اأبوظبي-وام:	

وبحوث  درا���ش��ات  تت�شمن  ج��دي��دة  كتب  ال��وط��ن ثالثة  درع  اأ���ش��درت جملة 
وحمل  والع�شكري.  االإجتماعي  االإع���الم  على  الركيز  مع  هامة  وم��ق��االت 
الع�شكري..اآفاق  واالإع���الم  االجتماعي  االإع���الم  بعنوان  وه��و  االأول  الكتاب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  للفريق  مقدمته  يف  كلمة  م�شتقبلية 
اأن  فيها  اأكد  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 
خطط التطوير والتحديث التي مت�شي قواتنا امل�شلحة يف تنفيذها هي جزء 
ال يتجزاأ من عملية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل. 
يحميها  درع  اإىل  حت��ت��اج  التنموية  واإجن��ازات��ن��ا  مكت�شباتنا  اإن  �شموه  وق���ال 
التحديث  خطط  ع��رب  املن�شود  ال��ه��دف  حتقيق  اأج���ل  م��ن  عليها  وي��ح��اف��ظ 
العلمي الذي تتطلبه  بال�شكل  االأف��راد  تاأهيل  والتطوير �شواء على م�شتوى 
قتالية  ومعدات  ت�شليحية  مبنظومات  التزود  اأو  احلديثة  الع�شكرية  العلوم 
العامل  يف  الدفاعية  ال�شناعات  تكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما  اأح��دث  تواكب 
تتحدث  موا�شيع  ع��دة  على  �شفحة   178 ي�شم  ال���ذي  الكتاب  وا�شتمل   .
واالإعالم  االجتماعي  واالإع��الم  واجلي�س  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عن 
الع�شكري واأمناط العالقة امل�شتقبلية واالأطر الت�شريعية الناظمة لالإعالم 
على  وانعكا�شاته  االجتماعي  االإع���الم  وك��ذل��ك  وعامليا  حمليا  االجتماعي 
االإعالم الع�شكري وم�شتقبل الدوريات الع�شكرية املتخ�ش�شة يف ظل انت�شار 
االإعالم االجتماعي. كما ا�شتمل الكتاب على مو�شوعات اأخرى حول االإعالم 
االجتماعي يف حياة الع�شكريني واالإعالم االجتماعي والقوانني والت�شريعات 
عن  الناجتة  واملجتمعية  النف�شية  والتاأثريات  الوطنية  والهوية  الع�شكرية 
االآث��ار املجتمعية للتطورات  الكتاب يف مقدمته  واأب��رز  االإع��الم االجتماعي. 
التكنولوجية والعلمية ب�شفة عامة حيث انفردت �شبكات التوا�شل االجتماعي 
خالل ال�شنوات االأخرية بامتالكها التاأثري االأكرث عمقا وا�شتمرارية يف حياة 
الفرد واملجتمع وباتت جزءا ال يتجزاأ من التفاعالت املجتمعية يف حتليالتها 
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مغري اخليلي يوؤكد ال�شعي مل�شاعدة جميع الطلب على حت�شني االأداء االأكادميي 

مدار�س ابوظبي تقدم 10 طالب بالق�سم العلمي و2 من االأدبي �سمن اوائل الثانوية العامة
•• ابوظبي-الفجر:

العامة  ال��ث��ان��وي��ة  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت 
 2013  - 2012 الدرا�شي  للعام 
اأوائ�����ل  اأ����ش���ل  م���ن  ط����الب   10 اأن 
ال��ث��ان��وي��ة يف ال��ف��رع ال��ع��ل��م��ي، و 2 
اأوائل الثانوية يف  اأ�شل  طالب من 
الفرع االأدبي هم من مدار�س اإمارة 

اأبوظبي.
وخ����الل امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي الذي 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  اأق���ام���ه 
الثانوية  ن���ت���ائ���ج  ع����ن  ل����الإع����الن 
كارلتون  ري���رز  ف��ن��دق  ال��ع��ام��ة يف 
الدكتور  م��ع��ايل  اأ����ش���ار  ب��اأب��وظ��ب��ي 
جمل�س  ع��ام  مدير  اخلييلي  مغري 
املجل�س  هدف  اأن  للتعليم  اأبوظبي 
م�������ش���اع���دة جميع  ه����و  ال��رئ��ي�����ش��ي 
االأداء  حت�������ش���ني  ع���ل���ى  ال�����ط�����الب 
ال��وق��ت نف�شه دعم  االأك��ادمي��ي ويف 
نتائج  اإن  امل���ت���ف���وق���ني.  ال����ط����الب 
مدار�س  لطالب  العامة  الثانوية 
ُم�����ش��ّج��ع��ة وُتظهر  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
اأداء  يف  ملحوظا  وت��ق��دم��ا  حت�شنا 

الطالب من �شنة الأخرى.
الثاين  ال�����ش��ف  ط���الب  �شجل  وق���د 
اأبوظبي  اإم�����ارة  م���دار����س  ع�����ش��ر يف 
معدل 80 يف نتائج الثانوية العامة 
 2012  - 2013 الدرا�شي  للعام 
حيث �شجلت الطالبات معدل 82، 
وح�شد الطالب ما معدله 78 كما 
اأظهرت النتائج تفوق طالب الفرع 
االأدبي  الفرع  ط��الب  على  العلمي 

بن�شبة  مقارنة   2013  -  2012
 -  2008 الدرا�شي  العام  %5 يف 
ممن  الطالب  وبا�شتثناء   2009
150 وهم  اأق��ل عن  �شجلوا درج��ة 
باالنخراط  ي���رغ���ب���ون  ال  ال���ذي���ن 
فاإن  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف 
اأح���������رزوا  ال�����ط�����الب  م�����ن   14%
با�شم  املعروفة  املتقدمة  النتيجة 
1 يف امتحانات ال�شيبا وذلك  باند 
ال���ط���الب ممن  %7 م���ن  م��ق��اب��ل 
العام  ذات���ه���ا يف  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اأح������رزوا 

الدرا�شي 2008 - 2009.
عالوة على ذلك ارتفع معدل نتائج 
امتحانات  يف  االجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 
ال�شيبا بن�شبة %2 يف العام املا�شي 
�شنوي  من��و  مبعدل  مقارنة  وذل��ك 
خالل   %  0،3 ب��ن�����ش��ب��ة  م���رك���ب 
ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���ش��ي��ة وهي 
زي����ادة مت��ث��ل ق��ف��زة ن��وع��ي��ة مقارنة 
ب��ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وع��ل��ى ه���ذا النحو 
ارت��ف��ع معدل ال��درج��ات ال��ذي كان 
ال�شنوات  يف   157 لدرجة  مقاربا 
لي�شل   2012 اإىل   2008 م��ن 
يف ه��ذا ال��ع��ام ال��درا���ش��ي 2012 - 

2013 اإىل درجة 159.
واأ������ش�����اف اخل��ي��ي��ل��ي مت��ا���ش��ي��ا مع 
الق�شرية  امل���ج���ل�������س  م�������ب�������ادرات 
امل��������دى ال����ت����ي ت�������ش���ت���ه���دف ط���الب 
املجل�س  ف��اإن  ع�شر،  الثاين  ال�شف 
�شاملة  ت��ط��وي��ري��ة  ب��خ��ط��ة  م��ل��ت��زم 
كاملة  نتائجها  �شتظهر  للتعليم 
ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل. وق���د اأظهر 

بينما   2013  -  2012 احل���ايل 
ال��ط��الب ممن  ع��دد  ن�شبة  ارتفعت 
99 من  ي��زي��د ع��ن  �شجلوا م��ع��دال 
0،2 % يف العام الدرا�شي 2009 
العام  يف   %  0،6 اإىل   2010  -

الدرا�شي 2012 - 2013.
ال�����دك�����ت�����ور مغري  م����ع����ايل  وق��������ال 
يف  احل��ا���ش��ل  ال��ت��ط��ور  اأن  اخلييلي 
الهدف  ي��ع��ك�����س  ال���ط���الب  ت���وزي���ع 
الرئي�شي للمجل�س واملتمثل يف رفع 
جلميع  االأكادميي  االأداء  وحت�شني 
املتفوقني  الطالب  ودع��م  الطالب 
ع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك وب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
فاإننا   CEPA �شيبا  ام��ت��ح��ان��ات 
ن��ل��ح��ظ حت�����ش��ن��ا م��ل��ح��وظ��ا وكبريا 

النجاح لطالب  ن�شبة  ق��درت  حيث 
الفرع العلمي ب 85 و78 لطالب 
اأن  ال��ف��رع االأدب���ي اجل��دي��ر بالذكر 
ال��ت��ف��وق ك���ان م��ل��ح��وظ��ا اأك����رث بني 
ط�����الب امل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة حيث 
�شجلوا معدل 84 مقارنة بكل من 
طالب مدينة العني الذين �شجلوا 
معدل 80 وطالب مدينة اأبوظبي 

الذين �شجلوا معدل 79. 
اأن ن�شبة عدد  و جتدر االإ�شارة اإىل 
الطالب ممن �شجلوا معدال يزيد 
الثانوية  ن��ت��ائ��ج  يف   90 ال  ع���ن 
ال��ع��ام��ة ق��د ارت��ف��ع م��ن %16 يف 
 2010  -  2009 الدرا�شي  العام 
الدرا�شي  ال���ع���ام  يف   21% اإىل 

ال�شنوات  الطالب مب��رور  نتائج  يف 
وقد اأظهر الطالب التزاما وبذلوا 
ج��ه��ودا ه���ذا ال��ع��ام واأن����ا واث���ق من 
وم�شريتهم  اجلامعي  التعليم  اأن 

املهنية �شتكون رحلة ناجحة.
التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  اأن  اأو����ش���ح  و 
نتائج  االعتبار  بعني  تاأخذ  العايل 
 CEPA ال�������ش���ي���ب���ا  ام����ت����ح����ان����ات 
وت���ع���ت���ربه���ا ج��������زءا م�����ن ����ش���روط 
اأظهرت  وق����د  ال���ق���ب���ول  وم���ع���اي���ري 
االأع���وام  يف  ك��ب��ريا  حت�شنا  النتائج 
بن�شبة  وذل����ك  امل��ا���ش��ي��ة،  اخل��م�����س 
ال���ط���الب ممن  ع����دد  م���ن   10%
ويطلق  املتقدمة  النتائج  اأح����رزوا 
الدرا�شي  ال��ع��ام  1يف  ب��ان��د  عليها 

اجلديد  املدر�شي  النموذج  م�شروع 
املراحل  يف  للغاية  م�شّجعة  نتائج 
الدرا�شية االأوىل يف امتحانات بيبز 

 .)PIPS & EMSA( واإم�شا
معايل الدكتور مغري اخلييلي نحن 
�شتوا�شل  النتائج  اأن  على ثقة من 
النموذج  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��ح�����ش��ن  يف 
ع��ل��ى مرحلتي  اجل���دي���د  امل��در���ش��ي 
احللقة الثانية والثالثة يف العامني 
و   2015  -  2014 ال��درا���ش��ي��ني 
2015 - 2016 والذي يركز على 
والع�شرين  احلادي  القرن  مهارات 
املعرفية،  امل���ه���ارات  ت�شمل  وال��ت��ي 
وال���ت���ح���ف���ي���زي���ة، واالج���ت���م���اع���ي���ة، 
باالإ�شافة  واالبتكارية  والعاطفية 
اللغة  ث��ن��ائ��ي��ة  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  اإىل 
ال���درا����ش���ات  م����ادت����ي  ت���دري�������س  اأي 
االإ�شالمية والدرا�شات االجتماعية 
العلوم  وت��دري�����س  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة 
االإجنليزية  باللغة  وال��ري��ا���ش��ي��ات 
ال����ط����الب على  ت�����ش��ج��ي��ع  وق�����د مت 
النظرية  التطبيقات  يف  امل�شاركة 

ت��ر���ش��ي��خ مهارة  ب��ه��دف  وال��ع��م��ل��ي��ة 
التفكري امل�شتقل.

املراحل  ���ش��ف��وف  ل��ن��ت��ائ��ج  ووف���ًق���ا 
ومرحلة  االأطفال  ريا�س  االأوىل) 
امتحانات  يف   ) االأوىل  احل��ل��ق��ة 
 PIPSA &(  - اإم�شا  و  بيب�شا 
ت�شجيل  مت  ف���ق���د   )EMSA
حت�شن ملحوظ يف جانبرَنينْ حت�شن 
عام  م��ن  نف�شه  ال�شف  يف  النتائج 
اأداء  ي��ل��ي��ه وحت�����ش��ن  ال�����ذي  ل��ل��ع��ام 
درا�شي  �شف  مرحلة  من  الطالب 

لل�شف الذي يليه. 
اإىل  اإىل ذل���ك وب���االإ����ش���ارة  اإ���ش��اف��ة 
 PIPS  ( بيب�س  ام��ت��ح��ان  ن��ت��ائ��ج 
( ف��ق��د ت�����ش��اوت ن��ت��ائ��ج ال��ط��الب يف 
امل���راح���ل االأوىل  ���ش��ف��وف م��رح��ل��ة 
م���ع ن��ت��ائ��ج اأق���ران���ه���م ال���ط���الب يف 
املثال يف  اأخرى وعلى �شبيل  بلدان 
 2012  -  2011 الدرا�شي  العام 
احللقة  م���رح���ل���ة  ط������الب  ����ش���ج���ل 
درجة  اأب��وظ��ب��ي  اإم������ارة  يف  االأوىل 
مقابل  ال��ك��ت��اب��ة  ام��ت��ح��ان  يف   3.6

3.2 ���ش��ج��ل��ه��ا ال���ط���الب يف  درج����ة 
3.5 يف امتحان  اأ�شراليا، ودرجة 
احل�������ش���اب م���ق���ارن���ة ب���درج���ة 3.3 
ل��ط��الب اأ���ش��رال��ي��ا، ودرج����ة 4.5 
لدى  ونف�شها  االأ�شكال  امتحان  يف 
ط����الب اأ����ش���رال���ي���ا، ودرج������ة 9.3 
 7.9 يف ام��ت��ح��ان اجل��م��ع م��ق��اب��ل 
9.6 يف  اأ�شراليا، ودرج��ة  لطالب 
امتحان االأعداد مقابل درجة 9.9 

�شجلها الطالب يف اأ�شراليا.
اخلييلي  م��غ��ري  ال��دك��ت��ور  ك�شف  و 
الربية  وزارة  مع  توجه  هناك  اأن 
جمل�س  و  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  و 
تقدم  بخ�شو�س  للتعليم  ابوظبي 
الطالب الإمتحان االإيلت�س لدخول 
لهذا  �شامل  حل  باإيجاد  اجلامعات 
ي�شيع  ال  ان  اأج�����ل  م���ن  امل���و����ش���وع 
تاأ�شي�شية  كاملة  �شنة  الطلبة  من 
معاناة  دون  اجل��ام��ع��ة  ي��دخ��ل��وا  و 
املو�شوع  و  االإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  م��ع 
يف  �شيعلن  و  النهائية  امل��راح��ل  يف 

وقتها.

غرفة ال�سارقة ومركز اك�سبو يدعمان مبادرة القلب الكبر 
املجتمعية التي حتظى باهتمام دولة االإمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة 
ال�شارقة منوذجا واقعيا ومثاال يحتذى يف ابراز هذا االهتمام  اإم��ارة  وتعترب 
املالية يف االأعمال اخلريية. وقد قام  ورفع م�شتوى الوعى بقيمة امل�شاهمات 
امل�شاهمة  مببلغ  �شيك  بت�شليم  الغرفة  ع��ام  مدير  املحمودي  حممد  ح�شني 
املقدمة من الغرفة واملركز اإىل ال�شيدة مرمي حممد احلمادي مدير م�شاعد 
اأكد  و  ت�شويق.  ادارة  املازمي من  امنه  ال�شيدة  يا �شغار بح�شور  �شالم  حملة 
املحمودي ا�شتمرار توا�شل الغرفة مع �شركائها من اأ�شحاب االعمال للتعريف 
املايل  دعمها  يف  امل�شاركة  وكيفية   - الكبري  القلب   - م��ب��ادرة  واهمية  باأبعاد 
عليها  ي�شرف  والتي  لها  امل�شاحبة  التوعوية  احلملة  خالل  فيها  وامل�شاهمة 
املكتب التنفيذي ل�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي مبتابعة حثيثة 
من �شموها لتحقيق اهدافها بالتعاون مع كافة الهيئات وال�شخ�شيات يف دعم 

وموازرة االأطفال الالجئني ال�شوريني وا�شرهم النازحة.

املبادرة و�شيلة عملية من و�شائل الدعم  النبيلة التي متثل هذه  االإن�شانية و 
و امل�شاندة التي تقدمها دولة االإمارات عامة و اإمارة ال�شارقة خا�شة لتوفري 
ال�شوريني  االأ�شر واالأطفال  التعليمية وم�شاعدة  الرعاية ال�شحية و  خدمات 
لتقدميها  فيها  اجلميع  يتعاون  واج��ب��ة  حقوق  على  احل�شول  يف  الالجئني 
اإدارة  اأحمد حممد املدفع رئي�س جمل�س  واأع��رب  ملنكوبي مثل هذه االأزم��ات. 
ال�شيخة  �شمو  تبذلها  ال��ت��ي  القيمة  للجهود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  امل��رك��ز  و  ال��غ��رف��ة 
التي  االإن�شانية  امل�شاريع  و  املبادرات  اإط��الق  يف  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر 
االإيجابية  وانعكا�شاتها  باإثارها  التي متتد  االأعمال اخلريية  تنفيذ  ت�شهم يف 
امل�شاعي احلميدة  املدفع  .وثمن  ال��دول  العديد من  امل�شتفيدين منها يف  اإىل 
ل�شموها يف تو�شيع نطاق تلك االأن�شطة واخلدمات التي تعود بالنفع والفائدة 
على النازحني والالجئني من االأ�شر والن�شاء واالأطفال. واأكد رئي�س جمل�س 
االإدارة اأن امل�شاركة يف رعاية مبادرة - القلب الكبري - تاأتي ان�شجاما مع ال�شعي 

وتعزيز  االجتماعية  امل�شوؤولية  مفهوم  وتعميق  تر�شيخ  على  والعمل  الدائم 
وحتملها  امل�شوؤولية  ه��ذه  تطبيق  يف  التابعة  وموؤ�ش�شاتها  الغرفة  اإ�شهامات 
جتاه كافة ال�شرائح والفئات املجتمعية واالنطالق بها اإىل اآفاق اأرحب واأو�شع 
باملعاناة  وا�شت�شعارا  واإدراك��ا  وال��دويل  االإقليمي  االإن�شاين  العمل  �شعيد  على 
وحجم املاأ�شاة التي ميكن اأن يتعر�س لها االإن�شان نتيجة لالأزمات و احلروب 
وال�شيما الن�شاء و االأطفال الذين يجب املبادرة اإىل اإنقاذهم ومعاونتهم على 
اأكرث  وبيئة  اإن�شانية  ظ��روف  ظل  يف  املعي�شية  حياتهم  وت��اأم��ني  االآالم  جت��اوز 
الغرفة وفعاليات قطاع  اأع�شاء  املدفع  ودعا  وا�شتقرارا وحفاظا عليهم.  اأمنا 
اإجناح مبادرة  اإىل تعزيز جهود  املدين  املجتمع  والقادرين من فئات  االأعمال 
برعاية  حتظى  التي  االإن�شانية  حملتها  يف  الفاعلة  وامل�شاهمة  الكبري  القلب 
كرمية ومتابعة دوؤوبة من �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي وتقدمي 
امل�شوؤولية االجتماعية وال�شراكة  ياأتي حتت مظلة  اأخالقي  امل�شاعدة كواجب 

•• ال�صارقه-وام:

تربعا  ام�س  ال�شارقة  اك�شبو  ومركز  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  قدمت 
الالجئني  ل��الأط��ف��ال   - الكبري  القلب   - مل��ب��ادرة  دره���م  مليون  ن�شف  مببلغ 
ال�شوريني التي اطلقتها حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  حاكم  االع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
حممد بن �شلطان القا�شمي رئي�شة املجل�س االعلى ل�شوؤون اال�شرة واملنا�شرة 
ملفو�شية �شوؤون الالجئني يف العامل متزامنة مع احتفال املجتمع الدويل بيوم 
الالجئ العاملي . و ياأتي هذا التربع يف اطار احلر�س على امل�شاهمة االيجابية 
يف اجلهود الرامية ملوؤازرة االطفال الالجئني الذين اأجربوا يف ظل االو�شاع 
املرتبة على االأزمة ال�شورية على الفرار اإىل البلدان املجاورة بحثا عن حياة 
اآمنة و مالذا من خماطر هذه االأزمة. واأ�شاد جمل�س اإدارة الغرفة باجلوانب 

الدائرة تنجز 243 �شبطية خلل العام املا�شي

جمارك دبي ت�سارك يف ملتقى حماية الدويل لبحث ق�سايا املخدرات
•• دبي-الفجر:

ملتقى  دب����ي يف  ج���م���ارك  ���ش��ارك��ت 
ال��ت��ا���ش��ع لبحث  ال������دويل  ح��م��اي��ة 
ال����ذي تنظمه  امل����خ����درات  ق�����ش��اي��ا 
القيادة العامة ل�شرطة دبي، وبداأت 
�شباط  ب���ن���ادي  اأم�������س  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
التهريب  ���ش��ع��ار  حت���ت  ال�����ش��رط��ة 

الدويل واآلية الرقابة 
مدير  املقهوي  علي  ال�شيد  وق���دم 
جمارك  يف  املطارات  عمليات  اإدارة 
دب����ي ورق�����ة ع��م��ل ب���ع���ن���وان جهود 
تهريب  مكافحة  يف  دب���ي  ج��م��ارك 
ال�شوء  فيها  األقى  دولياً  املخدرات 
دولية  ل�����ش��ب��ط��ي��ات  من������اذج  ع���ل���ى 
ل���ل���م���خ���درات اأجن����زت����ه����ا ال����دائ����رة 
وت�شكل  امل��ا���ش��ي��ة،  ال���ف���رة  خ���الل 
من�����اذج جل���ه���ود ال���ت���ع���اون ال����دويل 
�شاركت  ك���م���ا  امل������ج������ال.  ه������ذا  يف 
امل�شاحب  امل���ع���ر����س  يف  ال�����دائ�����رة 
احتوت  ع��ر���س  مبن�شة  للملتقى 
لعمليات  تدريبية  جم�شمات  على 
حقائب  اإىل  باالإ�شافة  التفتي�س، 

حجمها  �شغر  مهما  خم���درات  اأي 
اإخفائها، م�شرياً  و�شيلة  كانت  واأيا 
حتقيق  يف  ال��دائ��رة  و�شائل  اأن  اإىل 
املفت�شني،  اختيار  ح�شن  ه��ي  ذل��ك 
و�شقل قدراتهم باإحلاقهم بدورات 
تدريبية، وتزويدهم باأحدث اأجهزة 
الذي  للدعم  باالإ�شافة  الفح�س، 
اجلمركية  ال��ك��الب  وح���دة  تقدمه 

واملخترب املتحرك.
تهريب  م���ك���اف���ح���ة  اأن  واأو�������ش������ح 
ب���امل���خ���درات ي��ع��ت��رب حت���دي���ا كبريا 
اأم�������ام ال�������ش���ل���ط���ات اجل���م���رك���ي���ة يف 
هذا  ويتزايد  العامل،  دول  خمتلف 
ال���ت���ح���دي يف ب���ل���دان حم���وري���ة يف 
ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وحركة 
امل�شافرين، مثل دبي التي ا�شتثمرت 
موقعها اال�شراتيجي بني ال�شرق 
وال���غ���رب وا���ش��ت��ث��م��رت ال��ك��ث��ري من 
االأموال يف تطوير بنيتها التحتية 
باملوانئ واملطارات ووفرت خدمات 
مكنتها  عاملية  مبقايي�س  جمركية 
م��ن و���ش��ع م��ك��ان��ة رائ����دة ل��ه��ا على 

خارطة التجارة الدولية.

ن  للعديد  تدريبية  عينات  ت�شم 
اأ�شناف املخدرات.

اإن جمارك  امل��ق��ه��وي  ع��ل��ي  وق����ال   
دب��ي ت��ب��ذل ج��ه��وداً ك��ب��رية حلماية 
املجتمع من تهريب املواد املمنوعة 
ويف مقدمتها املخدرات، باعتبارها 
للمجتمع  االأول  احل���م���اي���ة  خ���ط 
ن��ف��اذ ه���ذه االآف������ات اخلطرة،  م���ن 
يف  اجلمركية  ال��ن��ق��اط  اأن  م��وؤك��داً 
وجه  يف  منيعا  ح�شنا  �شتظل  دب��ي 
ك���ل م���ن ت�����ش��ول ل���ه ن��ف�����ش��ه اإدخ����ال 

يف اأم�شية نحن وياكم 

مركز �سلطان بن زايد وزايد العليا للرعاية االإن�سانية ونادي ال�سباط 
ي�ساركون ذوي االحتياجات اخلا�سة حفال يوؤكد على دجمهم يف املجتمع

•• ابوظبي-الفجر:

�شلطان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�شاحب  ممثل  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن 
مركز  نظم  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
�شلطان بن زايد للثقافة واالإعالم 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���وؤ����ش�������ش���ة زاي�����د 
وذوي  االن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  العليا 
االح���ت���ي���اج���ات اخل����ا�����ش����ة، ون�����ادي 
�شباط القوات امل�شلحة م�شاء اأم�س 
االربعاء ام�شية بعنوان نحن وياكم 
القوات  �شباط  ن���ادي  م�شرح  على 

امل�شلحة يف ابوظبي. 
الوطني  ب���ال�������ش���الم  احل����ف����ل  ب�����دا 
املتحدة  العربية  االم����ارات  ل��دول��ة 
الكرمي  ال����ق����راآن  م���ن  اآي������ات  ث���م   ،
ابوظبي  ط��الب مركز  اح��د  القاها 
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة .ثم 
العليا للرعاية  زايد  كلمة موؤ�ش�شة 
االحتياجات  وذوي  االإن�������ش���ان���ي���ة 
اخل���ا����ش���ة ال���ق���اه���ا ����ش���ع���ادة حممد 
حممد فا�شل الهاملي نائب رئي�س 
جمل�س االإدارة االأمني العام رفع يف 
بدايتها با�شم اأع�شاء جمل�س االدارة 
زايد  مبوؤ�ش�شة  العاملني  وجميع 
وذوي  االن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  العليا 
اآيات  ا�شمى  اخلا�شة  االحتياجات 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر 
ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
الدولة على  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
ذوي  فئات  خلدمة  �شموه  مبادرات 
االعاقة ، وقدم ال�شكر ملركز �شموه 
وللم�شوؤولني  واالع�����الم  للثقافة 
عنه على رعايتهم ودعمهم لتنظيم 
هذا االحتفال حول نتاجات التعلم 

االن�شجام فيما بينها والعمل بروح 
اآليات  الواحد، ومبا يخدم  الفريق 
التي  وامل��ب��ادرات  ال�شيا�شات  تنفيذ 
الرئي�شي  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ه���دف  حت��ق��ق 
برعايتها  امل�شمولة  الفئات  لدمج 

يف املجتمع.
ال��ه��ام��ل��ي كلمته  ���ش��ع��ادة  واخ��ت��ت��م 
بال�شكر لفرق العمل التي حر�شت 
على اإجناح هذا احلدث ، كما �شكر 
جهود  تدعم  التي  االع��الم  و�شائل 

املوؤ�ش�شة ب�شورة م�شتمرة .
ع���ق���ب ذل�����ك مت ع����ر�����س اوب����ري����ت 
لفرقة  ب�����داأ مب�����ش��رح��ي��ة  م��ت��ك��ام��ل 
ك��ل��ن��ا خ��ل��ي��ق��ة ����ش���ددت ع��ل��ى ال����دور 
ذوي  به مراكز  تقوم  ال��ذي  الكبري 
االحتياجات اخلا�شة التي توفرها 
الدولة يف تخفيف املعاناة وم�شاعدة 
االحتياجات  ذوي  تاأهيل  يف  االه��ل 
امل�شرحية  وا�شتعر�شت   ، اخلا�شة 
لها  ال�شناريو  وكتبت  الفتها  التي 
الفنان  واخرجها  بامطرف  ابت�شام 
عبد اهلل بوهاجو�س منوذجا واقعيا 
من  اف�����راد  بينهما  م���ن  ال���ش��رت��ني 
وكيف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 
لتاأهيل  ابو ظبي  �شاعدتهم مراكز 
على  اخل��ا���ش��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
تخطي ال�شعاب وم�شاعدة ابنائهم 
وتاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع كما 
تدعو امل�شرحية اىل االمل وال�شرب 
. قام بالتميل يف امل�شرحية الفنانون 
عبد اهلل بوهاجو�س ، وامل حمدان 
، وعوي�س ال�شويدي ، وربى حممود 

، و�شمية .
االعاقة  ف��ئ��ة  ال���ط���الب  ق����دم  ك��م��ا 
االوبريت  خ��الل  ف��ق��رات  الذهنية 

كما   ، ال�شمعية  االعاقة  ذوي  لفئة 
�شاركوا  ال��ذي��ن  الفنانني  الهاملي 

يف احلفل .
الر�شيدة  حكومتنا  اأول���ت  وا���ش��اف 
�شرائح  ب���ك���اف���ة  ك����ب����رياً  اه���ت���م���ام���اً 
ف����ئ����ات ذوي  امل���ج���ت���م���ع وال����ش���ي���م���ا 
اأف�شل  توفري  اإىل  و�شعت  االعاقة، 
والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  ���ش��ب��ل  وارق�����ى 
فاعلني  اأف���������راداً  ل��ي�����ش��ب��ح��وا  ل��ه��م 
يف ه���ذا امل��ج��ت��م��ع، وي��ح��ت��اج��ون اإىل 
ال���رع���اي���ة ال���دائ���م���ة، ومت���ث���ل ذلك 
ل�شاحب  ال��دائ��م��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  يف 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
 ، اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ومتابعة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املعاقني،  الأبنائنا  امل�شلحة  للقوات 
للم�شي  ق���وي���اً  ي�����ش��ك��ل داف���ع���اً  مم���ا 
وا�شتمرار  اجل���ه���ود  ب���ب���ذل  ق���دم���اً 
امل�شاركة  م��ن  لتمكينهم  ال��ع��ط��اء 
والتقدم  النه�شة  الفعلية مب�شرية 
وذل����ك م��ن خ���الل ال��دم��ج الكامل 
املوؤ�شر  ي��ع��ت��رب  ال������ذي  ب��امل��ج��ت��م��ع 
احلقيقي لنجاح ر�شالتنا وال�شمان 

الفعلي لتوجهاتنا واأهدافنا .
اليوم  احتفالنا  اإن  ���ش��ع��ادت��ه  واك���د 
�شعياً  نبيل  اأن�شاين  ه��دف  يجمعه 
جميعاً  علينا  عزيزة  فئات  مل�شاعدة 
ويف  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ���ش��م��ن 
اال�شراتيجية  ال�����ش��راك��ات  اإط�����ار 
موؤ�ش�شة  اإبرامها  على  تعمل  التي 
التن�شيق والتعاون  زايد من خالل 
والهيئات  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  مع 
احل��ك��وم��ي��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 

حكت ق�شة جناح وابداع وم�شاهمة 
يف  اخل���ا����ش���ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
�شاأنهم  وان�شطتها  اليومية  احلياة 

�شاأن اقرانهم اال�شحاء . 
ع�����ق�����ب ذل���������ك ق������دم������ت ال���ن���ج���م���ة 
االم��ارات��ي��ة اري����ام اغ��ن��ي��ات وطنية 
طالبات  م���ن  جم��م��وع��ة  ب�����ش��ح��ب��ة 
االحتياجات  ل��ذوي  ابوظبي  مركز 

اخلا�شة .
اىل  �شعدت  للجمهور  مفاجاأة  ويف 
امل�شرح �شيدة مواطنة تدعى فاطمة 
وك�شفت عن  املطلعي  �شليمان  علي 
يف  وردت  التي  احلقيقية  االم  انها 
�شتة  ل��دي��ه��ا  وان  امل�����ش��رح��ي��ة  ق�شة 
اطفال مو�شحة االثر الكبري لهذا 
لتاأهيل ذوي  احلفل يف بعث االمل 

االحتياجات اخلا�شة . 
ويف ختام احلفل ونيابة عن مدير 
عام مركز �شلطان بن زايد للثقافة 
واالإعالم قدم اال�شتاذ حممد مانع 
االع����الم  ادارة  م���دي���ر  امل��ن�����ش��وري 
ل�شعادة  تكرميا  املركز  درع  باملركز 
حممد حممد فا�شل الهاملي نائب 
رئي�س جمل�س االإدارة االأمني العام 
ق���دم درع���ا مم��اث��ال للفنانة  ك��م��ا   ،
املواطنة فاطمة علي  ، واالم  اري��ام 
���ش��ل��ي��م��ان امل��ط��ل��ع��ي، ومم��ث��ل نادي 
.وفريق  امل�شلحة  ال��ق��وات  ���ش��ب��اط 

كلنا خليفة .
�شعادة  نيابة عن  له  وق��ال يف كلمة 
م��دي��ر ع���ام امل���رك���ز، واإخ������واين من 
املديرين والعاملني فيه ي�شرين اأن 
فا�شل  �شعادة حممد حممد  ا�شكر 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ال���ه���ام���ل���ي 
زايد  موؤ�ش�شة  العام  االأمني  االإدارة 

وذوي  االإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  العليا 
و�شعادة   ، اخل��ا���ش��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
نا�شر بن عبود الفال�شي، الرئي�س 
احلكومية  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جمموعة  يف  املوؤ�ش�شي  واالت�����ش��ال 
الزعابي،  علي  و���ش��ع��ادة  اإت�����ش��االت، 
لالت�شال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
و�شعادة   ، ات�����ش��االت  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
رئي�س  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  ����ش���ي���ف  م�����رمي 
اخلا�شة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ق��ط��اع 
ادارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  باملوؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شة ،  والفنان الكويتي حممد 
بح�شور  ت�شريفهم  على  ال�شرييف 
هذه االأم�شية التي نتمنى اأن تكون 
اأدخلت البهجة على قلوب اجلميع 
، وال�شكر مو�شول جلميع احل�شور 
دائما  نلقاهم  اأن  ونتمنى  ال��ك��رمي، 
ت�شريفهم  وي�������ش���رن���ا  خ�����ري،  ع���ل���ى 

الدائم جلميع فعاليات املركز
ح�����ش��ر احل���ف���ل ���ش��ع��ادة ن��ا���ش��ر بن 
التنفيذي  الرئي�س  الفال�شي  عبود 
واالت�شال  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
ات�شاالت  جم��م��وع��ة  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
الرئي�س  ال��زع��اب��ي  ع��ل��ي  وال�����ش��ي��د   ،
يف  املوؤ�ش�شي  لالت�شال  التنفيذي 
�شيف  م����رمي  ����ش���ع���ادة   ، ات�������ش���االت 
ق����ط����اع ذوي  رئ���ي�������س  ال���ق���ب���ي�������ش���ي 
باملوؤ�ش�شة  اخل��ا���ش��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
 ، املوؤ�ش�شة  ادارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 
والتاأهيل  الرعاية  مراكز  وم��دراء 
للرعاية  زاي�����د  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
علي  الكويتي  واملمثل   ، االن�شانية 
امل�شئولني  م���ن  وع����دد  ال�������ش���رييف، 
واالع����الم����ي����ني واول�����ي�����اء االم�����ور 

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     واملهتمني .
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/770   ح نف�س- م ر-ب- اأظ

ابراهيم  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  جان  ابراهيم  الن�شاء  جنم  مدعى/ 
و�شداد  نفقة  زيادة  الدعوى:  االمارات مو�شوع  عمر عبداهلل هبه اجلن�شية: 
فواتري ماء وكهرباء    املطلوب اعالنه /  ابراهيم عمر عبداهلل هبه اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
لذا  الدعوى،  املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر  االربعاء  املحكمة يوم  وحددت 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة     �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/12
الحوا ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1000   جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعى/ حلمى عبدالفتاح احمد ال�شطالوي واخرون اجلن�شية: م�شر  مدعي عليه: 
تعمري القاب�شة لال�شتثمارات اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
ال�شيد فيديريكو   / اعالنه  املطلوب  بواقع %12  درهم وفائدة  وقدرها 4369119.44 
للمرافعة  الدعوى  اعادة  بالن�شر)بقرار  عنوانه:  االرجنتني  اجلن�شية:  تاوبري  
و�شحيفة االدخال ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/335   مد كل- م ر- ب-اأظ

جزماتي  رمزي  عمار  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  مطر  بخيت  حمد  مدعى/ 
مببلغ  التعوي�س   + ال�شيارة  ملكية  نقل  الدعوى:  مو�شوع  �شوريا  اجلن�شية: 
عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  جزماتي  رمزي  عمار   / اعالنه  املطلوب  درهم      30000
من  تعجيل  املعدلة-  الدعوى  و�شحيفة  اال�شلية  الدعوى  �شحيفة  بالن�شر)مرفق 
اقام  املدعي  ان  حيث  الثانية(   الكلية  املدنية  الدائرة  اىل  الدعوى  احالة   - الوقف 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر 
ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/20
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد  امل��دع��و/ ع��دن��ان اكرب 
عبدالروؤوف    - باك�شتاين 
اجلن�شية -جواز �شفره رقم  
من  )1333291(�شادر 
عليه  يجده  من  باك�شتان   
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت�������ش���ال 

050/3175587

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ حممد علي 
اردين  �������ش������الح-  حم����م����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����واز �شفره 
)669636(�شادر  رق���م  
يجده  م����ن  االردن    م����ن 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

050/1383375

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل�������دع�������وة/ ب����اى 
اتيجاه بت دوجلاين ا�شريا  
اجلن�شية    ان��دون��ي�����ش��ي��ة   -
-ج��������������واز �����ش����ف����ره����ا رق�����م  
يجده  م��ن    )527270(
عليه االت�شال بتليفون رقم 

055/5660657

فقدان جواز �سفرت
راف��ت لقمان  املدعو/  فقد  
اجلن�شية    �شوريا   - عطيه  
-ج�����������������واز �������ش������ف������ره رق������م  
)1590665( من يجده 
اقرب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

�شوريا م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ م�������روان 
فل�شطيني  العا�شي،  و�شيم 
اجل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����واز �شفره 
)279233(�شادر  رق���م  
م��ن االم������ارات   م��ن يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

055/5731115

فقدان جواز �سفرت
عبدالباري  امل��دع��و/  ف��ق��د  
افغان�شتاين  الدين-  غياث 
�شفره  -ج�������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
)754906(�شادر  رق���م  
من افغان�شتان   من يجده 
بال�شفارة  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 

االفغانية لدى الدولة.

    اعالن فقدان ا�سهم 
ف��ق��د ال�����ش��ي��د/ج��م��ال ج��م��ي��ل  ا���ش��م��اع��ي��ل الرحمي 
)�س.م.ع(  لال�شتثمار  دب��ي  �شركة  من  �شادرة  ا�شهم 
�شهما.  رقم )12630( وحتمل عدد )1000(  لل�شهادة 
رقم  الهاتف  على  االت�شال  عليها  يعرث  يرجى ممن 
الرقم  ع��ل��ى  بال�شركة  االت�����ش��ال  او   050-6682699

املبا�شر )04-8122305(.
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18 اإنذارًا يف اأوىل حمالت الرقابة الغذائية قبيل رم�سان
با�شراطات �شالمة الغذاء. وذكر اأن مفت�شي اجلهاز �شيعملون ب�شكل متوا�شل 
خالل �شهر رم�شان الف�شيل على ثالث فرات متتد من التا�شعة �شباحا اإىل 
ن�شاطها قبيل  التي يزداد  املن�شاآت  الرقابة على  اأجل تكثيف  الثانية فجرا من 
وخالل �شهر رم�شان الف�شيل مثل �شركات متوين الوجبات الغذائية واملخابز 
الهايرب  حمال  وكذلك  اأنواعها  مبختلف  احللويات  حت�شري  وحم��الت  االآلية 
الرويجية  العرو�س  على  فيها  الركيز  يتم  والتي  ماركت  وال�شوبر  ماركت 
�شريكز على  اأن اجلهاز  الري�شي  واأك��د  املعرو�شة خاللها.  املنتجات  و�شالحية 
يف  بها  تقوم  املن�شاآت  بع�س  ت��زال  ما  التي  ال�شلبية  والظواهر  املمار�شات  اإزال��ة 
الغذاء  يعر�س  ما  وهو  املن�شاأة  نطاق  خ��ارج  البيع  مثل  والكافترييات  املطاعم 
للتلوث والف�شاد اإ�شافة اإىل التحذير من عر�س اأي منتجات قاربت تواريخها 
املنازل لفرة  امل�شتهلك وتخزينها يف  على االنتهاء الأنه عند �شرائها من قبل 

طويلة �شتنتهي حتما �شالحيتها دون انتباه امل�شتهلك.

وخربات  علمية  موؤهالت  من  اكت�شبته  ما  بف�شل  اإليها  و�شلت  التي  الرفيعة 
عملية ميدانية اأهلتها لكي تكون يف طليعة الفرق التفتي�شية ل�شمان �شالمة 
الغذاء للم�شتهلكني مع توفري الظروف املالئمة لطبيعة املراأة. واأكد الري�شي 
اأو  الرجال  من  كانوا  �شواء  اجلهاز  مفت�شي  مع  الغذائية  املن�شاآت  تعاون  على 
الن�شاء وعلى توفر الوعي الكامل مبتطلبات املرحلة التي يت�شاعد فيها الطلب 
على الغذاء ال �شيما اأن كافة العاملني يف املن�شاآت الغذائية ملزمون باخل�شوع 
اإطالق  اأن  اإىل  واأ�شار  اجلهاز.  ينفذه  ال��ذي  الغذاء  متداويل  تدريب  لربنامج 
هذه احلمالت يتزامن مع اقراب �شهر رم�شان املبارك الذي يكرث فيه الطلب 
على املنتجات الغذائية ..اإ�شافة اإىل اأ�شهر ال�شيف التي تتطلب ظروفا خا�شة 
ل�شمان �شالمة الغذاء كالتخزين اجليد لالأغذية وفق درجات احلرارة املطلوبة 
اأن احلمالت �شريافقها توجيه ر�شائل توعوية لالأ�شر والعاملني يف  اإىل  الفتا 
الغذائية  املن�شاآت  التزام  من  والتاأكد  الغذائي  الوعي  لرفع  الغذائية  املن�شاآت 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي للرقابة الغذائية ام�س برنامج احلمالت ال�شيفية الذي  اأطلق جهاز 
الغذائية  االأن�شطة  كافة  و�شيغطي  متوالية  اأ�شابيع  �شبعة  م��دار  على  �شيمتد 
اأبوظبي وذلك للوقوف على التزام  اإم��ارة  اأرج��اء  للمن�شاآت العاملة يف خمتلف 
املبارك. �شارك يف  الغذائية خالل ف�شل ال�شيف وقبيل �شهر رم�شان  املن�شاآت 
احلملة كادر ن�شائي من مفت�شات اجلهاز بلغ عددهن 8 مفت�شات اإىل جانب 12 
مفت�شا �شملت زياراتهم امليدانية 92 من�شاأة غذائية يف اأبوظبي تنوعت ما بني 
مطاعم وكافترييات وحمالت اأي�س كرمي وحمال كويف �شوب ومت خالل احلملة 
حترير 18 اإنذارا والتاأكد من ا�شتيفاء 74 من�شاأة اأخرى وقال حممد جالل 
مفت�شات  اإ���ش��راك  اإن  باجلهاز  املجتمع  وخدمة  االت�شال  اإدارة  مدير  الري�شي 
واملكانة  املجتمع  ال��ري��ادي يف  امل���راأة  ب��دور  اإمي��ان��ا  ياأتي  ه��ذه احلملة  اجلهاز يف 

نهيان بن مبارك ي�سهد حفل تخريج طالبات اأكادميية املزهر االأمريكية يف دبي
•• دبي-وام:

���ش��ه��د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
املجتمع  وت���ن���م���ي���ة  وال���������ش����ب����اب 
ال�شاد�شة  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 
املزهر  اأك����ادمي����ي����ة  ط���ال���ب���ات  م����ن 
االأمريكية الذي اأقامته يف م�شرح 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم يف دبي.  ن����دوة 
حميد  م���ع���ايل   .. احل���ف���ل  ح�����ش��ر 
وزير  القطامي  عبيد  حممد  ب��ن 
الربية والتعليم واأع�شاء جمل�س 
عزام  زي��د  وال�شيد  امل��در���ش��ة  اإدارة 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��دار���س تعليم 
واأولياء اأمور الطالبات اخلريجات 
هيئة  واأع�����������ش�����اء  وع����ائ����الت����ه����ن 
و�شعادة  االأك��ادمي��ي��ة  يف  التدري�س 
رئي�س  ���ش��ق��رال�����ش��وي��دي  ���ش��ل��ط��ان 
جمل�س اإدارة ندوة الثقافة والعلوم 
البدور وكيل وزارة  و �شعادة بالل 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
امل�شاعد ل�شوؤون الثقافة والفنون. 
وق�����ام م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك ومعايل حميد القطامي..

بت�شليم �شهادات الثانوية ل� - 51 
املدر�شة  ط��ال��ب��ات  م��ن  خ��ري��ج��ة   -
االأكادميية من - 13 - دولة هي..

الفر�س  توفري  و  العاملي  امل�شمار 
امل��م��ك��ن��ة ك��اف��ة اأم�����ام ك���ل ف����رد كي 
ي��ح��ق��ق اأق�����ش��ى م���ا وه��ب��ه اهلل له 
و مبا  اإم����ك����ان����ات  و  ط����اق����ات  م����ن 
الن�شط  االإ�شهام  من  اأي�شا  ميكنه 
بل  واملنطقة  املجتمع  م�شرية  يف 

والعامل.
 واأ�شاف اأن التخرج من اأكادميية 
امل���زه���ر االأم���ريك���ي���ة ي��ع��ت��رب رمز 
هذه  واأن  خ��ا���ش��ة  واع���ت���زاز  ف��خ��ر 
كبريا  اهتماما  تهتم  االأك��ادمي��ي��ة 
اأف�شل  وف����ق  ال��ط��ال��ب��ات  ب����اإع����داد 
تثبت  ب��ح��ي��ث  وامل���ع���اي���ري  ال���ن���ظ���م 
يف  والتميز  اجل����دارة  خريجة  ك��ل 
تلتحق  ال��ت��ي  الكلية  اأو  اجل��ام��ع��ة 
ب��ه��ا وع���ل���ى ن��ح��و ف���اع���ل . واأ����ش���ار 
على  االأك��ادمي��ي��ة  ح�شول  اأن  اىل 
العاملي منذ  االأك��ادمي��ي  االع��ت��م��اد 
ث��الث ���ش��ن��وات ه��و ت��اأك��ي��د على اأن 
م�شرية االأكادميية تت�شم باجلودة 
امل�شتويات  وحت��ق��ق  وامل�����ش��داق��ي��ة 
املناهج  يف  ال���رف���ي���ع���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
وال���ربام���ج واحل��ي��اة ال��ط��الب��ي��ة .. 
وتقدم معاليه بالتهنئة للطالبات 
مقدرا لهن املثابرة والعمل امللتزم 
متمنيا اأن تكون كل منهن منوذجا 
يحتذى يف االإجن���از وب��ذل اجلهد 

باأدواره املهمة واملتطورة يف تنمية 
واأ�شار   . ال���وط���ن  ت��ق��دم  و  ال���ف���رد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تاأكيد  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  مكتوم 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه  جمل�س 
اهلل ..اأن م�شتقبل الدولة مرتبط 
وبناتها  اأبنائها  وم��ع��ارف  ب��ق��درات 

املتحدة  والواليات  االإم��ارات  دولة 
واأفغان�شتان  وك���ن���دا  االأم���ريك���ي���ة 
اإي��ران بجانب  وال�شويد و م�شر و 
باك�شتان و �شرييالنكا و تنزانيا و 
اململكة املتحدة واأوزبك�شتان. وقال 
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك يف 
كلمة ل��ه خ��الل احل��ف��ل..اإن حفل 
التخريج هو دائما جت�شيد وا�شح 
والتزام  املجتمع  يف  التعليم  ملكانة 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 

هو  اإمن���ا  بالتعليم  االه��ت��م��ام  واأن 
على  واحلر�س  بامل�شتقبل  اهتمام 
على  امل�شتقبل  هذا  معامل  ت�شكيل 
نحو اإيجابي وفاعل. واأكد معاليه 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الدولة  اأن 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان..
دور  بتعميق  االل���ت���زام  ك��ل  ت��ل��ت��زم 
املعرفة  جمتمع  ب��ن��اء  يف  التعليم 
وتاأكيد دوره كذلك يف متكني دولة 
التناف�س الناجح يف  االإم��ارات من 

االأكادميية يف  و خري ممثل لهذه 
ختام  ويف  فاعل.  ب�شكل  و  املجتمع 
احلفل قام معايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان بجولة على موقع 
اأعمال النحت الفنية التي اأبدعها 
والعرب  االإم���ارات���ي���ون  ال��ف��ن��ان��ون 
دبى  ن��ح��ت  ملتقى  يف  امل�����ش��ارك��ون 
والذي  االأوىل  ال��دورة  2013 يف 
 .. والعلوم  الثقافة  ن��دوة  اأقامته 
ف��ن��ان��ا م���ن -   - 15 مب�����ش��ارك��ة - 
13 - دولة عربية..و�شمت قائمة 
دولة   .. م��ن  ك��ال  امل�شاركة  ال���دول 
االإمارات و البحرين وال�شعودية و 

الكويت و قطر و عمان و ال�شودان 
و تون�س و �شورية بجانب فل�شطني 
برعاية  م�شر  و  ليبيا  و  لبنان  و 
ه��ي��ئ��ة دب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون .. 
وذل��ك خالل الفرة من - 18 - 
مار�س  م��ن   -  10  - اإىل  ف��رباي��ر 
املا�شي. وا�شتمع معاليه ل�شرح من 
���ش��ع��ادة ب��الل ال��ب��دور وك��ي��ل وزارة 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
حول  وال��ف��ن��ون  للثقافة  امل�����ش��اع��د 
الفنانان  وه���م  ال��ف��ن��ان��ني  اأع���م���ال 
الرحيم  ع��ب��د  و  الح����ج  م��ط��رب��ن 
علي  والفنان  االإم���ارات  من  �شامل 

والفنان  ال��ب��ح��ري��ن  م��ن  امل��ح��م��ي��د 
ع����ل����ي حم����م����د ال���ط���خ���ي�������س من 
ال�شعودية وخالد عبد اهلل مرغني 
م��ن ال�����ش��ودان وحم���رز ال��ل��وز من 
ت��ون�����س وال���ف���ن���ان���ان ���ش��ه��ي��ل ب���دور 
من  ال�����ش��ال��ح  اإب��راه��ي��م  ن�شرين  و 
البلو�شي  اأي����وب  وال��ف��ن��ان  ���ش��وري��ة 
كنعان  واأح��م��د  عمان  �شلطنة  م��ن 
ال�شبيعي  واأح���م���د  فل�شطني  م��ن 
من  ب�شبو�س  وانطوان  قطر  من 
االأمني  بن  حممد  والفنان  لبنان 
املن�شي  والفنان من�شور  ليبيا  من 

من م�شر. 

وزارة اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع �سفر م�سر 

•• ابوظبي-وام:

وكيل  اآل حامد  بن بطي  �شعادة عبداهلل بن حممد  ا�شتقبل 
تامر  �شعادة  ال��وزارة  عام  بديوان  مكتبه  يف  اخلارجية  وزارة 
ومت  ال��دول��ة  ل��دى  العربية  م�شر  جمهورية  �شفري  من�شور 
امل�شرك  االهتمام  ذات  الق�شايا  اأه��م  مناق�شة  اللقاء  خالل 
مبا  الثنائية  العالقات  وتطوير  التعاون  تعزيز  �شبل  وبحث 

ي�شهم يف حتقيق امل�شالح امل�شركة بني البلدين.

�شبط 589 ق�شية خمدرات يف العام املا�شي

�سرطة اأبوظبي تدعو اإىل تعزيز ال�سراكة املجتمعية ملواجهة خماطر املخدرات
•• ابوظبي	– فوؤاد	علي								

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  برعاية 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الداخلية،  وزي����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
احتفااًل  االأرب���ع���اء،  اأم�����س  اأب��وظ��ب��ي، 
املخدرات؛  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
حتت �شعار )رافق من بك رافق.. وال 
للمخدرات(، واأقيم يف مراكز: بوابة 
ال�شرق التجاري يف مدينة بني يا�س، 
ال���ت���ج���اري يف مدينة  م����ول  وال���ع���ني 
املتكاملة  اخل��دم��ات  وم��رك��ز  ال��ع��ني، 
الغربية،  املنطقة  يف  غ��ي��اث��ي(  )مت، 

وي�شتمر االحتفال ملدة 5 اأيام.
العربية يف  االإم���ارات  دول��ة  وت�شارك 
احتفاالت دول العامل باليوم العاملي 
الذي   2013 امل����خ����درات  مل��ك��اف��ح��ة 

ي�شادف 26 يونيو من كل �شنة. 
تعزيز  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  ودع���ت 
ال�شراكة املجتمعية ملواجهة خماطر 
امل����خ����درات، وح���ث���ت اجل���م���ه���ور على 
التعبري عن تفاعلهم واإ�شهاماتهم يف 
ن�شر التوعية باملخاطر الناجمة عن 
ال�شموم املخدرة، وموؤثراتها العقلية 
وم�شتقبل  امل�شتمر حلياة  وتهديدها 
االأ�شر  تنبيه  ع��ن  ف�����ش��اًل  االأج���ي���ال، 
وتوعيتها مل�شاعدة اأبنائهم يف اختيار 
ا�شتغالل  واأهمية  ال�شاحلة،  الرفقة 
ف��ي��م��ا ه���و مفيد،  ف���راغ���ه���م  اأوق�������ات 
اخلطاأ  لتمييز  �شخ�شيتهم  وتنمية 

وال�شواب.
و���ش��ارك��ت ���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، خالل 
توعية  وب��رام��ج  باأن�شطة  االح��ت��ف��ال 
اإىل  جمتمعية  م�شرحية  وع��رو���س 
وم�شابقات  ح�����ر؛  م���ر����ش���م  ج���ان���ب 
����ش���ارك فيها  ل��ل��ج��م��ه��ور،  م��ف��ت��وح��ة 
احل�������ش���ور، م��ن��ه��م ط��ل��ب��ة م���دار����س 
ت��وزي��ع جوائز  اإىل ج��ان��ب  واأط���ف���ال، 

على امل�شاركني.
وقال العميد مكتوم ال�شريفي، مدير 
مديرية �شرطة العا�شمة يف القيادة 

ت�شريح  يف  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
له بهذه املنا�شبة اإن �شرطة اأبوظبي 
عملت  ال�شرطية  القيادة  بتوجيهات 
ب��ك��ل ط��اق��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��ت�����ش��دي الآفة 
اأنواع  بجميع  ومكافحتها  امل��خ��درات 

وطرق ترويجها.
ر�ّشخت  االإم�����ارات  حكومة  اأن  واأك���د 
االآفة  ه��ذه  ملكافحة  ا�شراتيجيات 
التعامل  �شور  كافة  اأي�شاً  وج��ّرم��ت 
وا�شترياد  واإح����راز  ح��ي��ازة  م��ن  معها 
وت�����ش��دي��ر وت���ع���اٍط وغ���ريه���ا، بغ�س 
من  ال��ه��دف  اأو  الق�شد  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
وراء هذه ال�شلوكيات غري احلميدة.

وقال اإن �شرطة اأبوظبي م�شتمرة يف 
توعية املجتمع على مدار العام باآفة 
املخدرات عرب ان�شطة وبرامج و�شائل 
االإعالم ولي�س فقط يف منا�شبة اليوم 
العاملي ملكافحة املخدرات م�شرياً اإىل 
جهودها  كثفت  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  اأن 
اآف��ة املخدرات ملا لها من  يف حماربة 
واجتماعياً  �شحياً  ج�شيمة  اأ���ش��رار 

واقت�شادياً واأمنياً.
اأبوظبي لت�شافر  �شعي �شرطة  واأكد 
املجتمع،  موؤ�ش�شات  خمتلف  ج��ه��ود 
مع جهود االأجهزة املعنية مبكافحة 
االآفة  ل��ه��ذه  الت�شدي  يف  امل��خ��درات 
املدمرة، وحتقيق �شعار اليوم العاملي 
ملكافحة املخدرات، وتوفري املعلومات 

ال�شلطات  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي  ال���الزم���ة 
الأبناء  الوقاية  �شبل  على  املخت�شة 
ب��راث��ن هذه  املجتمع ول��الأ���ش��رة م��ن 

ال�شموم القاتلة.
فئات  ال�������ش���ري���ف���ي  ال���ع���م���ي���د  ودع�������ا 
يف  االإيجابية  امل�شاركة  اإىل  املجتمع، 
املخدرات  ج���رائ���م  م��ك��اف��ح��ة  جم���ال 
مبد يد العون اإىل اجلهات ال�شرطية 
ال�شهر على  ُج��ه��داً يف  ت��األ��و  ال��ت��ي ال 
اأمن الوطن، وتاأمني حماية اأفراده، 
واالإب����������الغ ع����ن ك����ل م����ا ي�����ش��ل اإىل 
علمهم من جرائم قد مت�س االأمن، 
)اأم���ان(  ب��دال��ة  رق��م  على  باالت�شال 

الهاتفية )8002626(.
اأبناوؤها  ي��ق��ع  ال��ت��ي  ك��م��ا دع���ا االأ���ش��ر 
ع���دم  اإىل  االآف��������ة  ه�����ذه  ب����راث����ن  يف 
املخدرة،  ال�شموم  لهذه  اال�شت�شالم 
اإىل  ب���ال���ل���ج���وء  امل�������ش���اع���دة  وط����ل����ب 
لتقوم  امل��خ��ت�����ش��ة  ال���ع���الج  وح������دات 
اأن  اإىل  ب��واج��ب��ه��ا جت��اه��ه��م، م�����ش��رياً 
اأح����د املخاطر  ت��ع��د  امل����خ����درات  اآف����ة 
التي تهدد املجتمعات، ملا ت�شببه من 
والعادات  االأخالقية  للجرائم  تف��سٍّ 

ال�شلبية .

اإدارة  مدير  نائب  الزعابي،  �شلطان 
ال��ت��ح��ري��ات وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف 
اإبراهيم  والعقيد  اأب��وظ��ب��ي،  �شرطة 
حميد الزعابي، رئي�س ق�شم مكافحة 
املخدرات يف اإدارة التحريات واملباحث 
وعدد  اأبوظبي،  �شرطة  يف  اجلنائية 
من مديري وممثلي الدوائر املحلية 

و�شباط �شرطة اأبوظبي.
�شلطان  اإب���راه���ي���م  ال��ع��ق��ي��د  واأل���ق���ى 
الزعابي، نائب مدير اإدارة التحريات 
واملباحث اجلنائية يف �شرطة اأبوظبي 
بفعاليات  االإم������ارات  اح��ت��ف��االت  اإن 
لها  املخدرات  ملكافحة  العاملي  اليوم 
)راف���ق  ���ش��ع��ار  اأن  م��و���ش��ح��اً  دالالت 
للمخدرات(  راف���������ق...وال  ب���ك  م���ن 
اأهمية  ويبنّي  ال�شداقة،  على  يركز 
واأف����راده  املجتمع  ب��وق��اي��ة  االه��ت��م��ام 
من خماطر �شموم املخدرات القاتلة 
ووق����اي����ة ال�����ش��ب��اب م���ن ه����ذه االآف����ة 

باالأ�شكال كافة.
واأ�شاف اأن االإمارات تعد �شمن الدول 
واأن�شطة  ب��رام��ج  ن�����ش��ر  يف  ال�����ش��ب��اق��ة 
لي�س  امل��خ��درات،  مبكافحة  التوعية 
فح�شب،  املنا�شبات  ه��ذه  خ��الل  م��ن 

باعتبارها  ب��واج��ب��ات��ه��ا  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى 
الوطن؛  اأم���ن  على  ال�شاهرة  ال��ع��ني 
موؤ�ش�شات  مكافحة  جهود  وت�شافر 
امل���ج���ت���م���ع م�����ع ج�����ه�����ود ال���ت�������ش���دي 
والتعاون  ل��ل��م��خ��درات،  وامل��ك��اف��ح��ة 
العاملي  اليوم  �شعار  حتقيق  يف  التام 
ملكافحة املخدرات، وتوفري املعلومات 
ال�شلطات  ت���ع���ني  ال����ت����ي  ال�����الزم�����ة 
الوقاية  �شبل  توفري  على  املخت�شة 
خ�شو�شاً  ولالأ�شرة،  املجتمع  الأبناء 

من براثن هذه ال�شموم.
التحريات  اإدارة  مدير  نائب  و�شكر 
�شرطة  يف  اجل���ن���ائ���ي���ة  وامل����ب����اح����ث 
ك��ل��م��ت��ه، جميع  اأب���وظ���ب���ي، يف خ���ت���ام 
اليوم  فعاليات  يف  امل�شاركة  اجلهات 
وتعاونهم  املخدرات،  ملكافحة  العاملي 
االآفة  لهذه  للت�شدي  تعزيزاً  املثمر، 
ووقاية الأفراد االأ�شر، وحتقيقاً ل�شعار 

اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.
ال�شريفي  م���ك���ت���وم  ال��ع��م��ي��د  وق������ام 
لفعاليات  امل�شاحب  املعر�س  بافتتاح 
ال���ي���وم ال���ع���امل���ي مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات 
وامل�شاركني،  ال�شباط  برفقة  وج��ال 
اأن������واع  ح�����ول  ����ش���رح  اإىل  م�����ش��ت��م��ع��اً 

و حول دور ال�شرطة يف دمج املدمنني 
املتعافني يف املجتمع 

دور  اأن هناك  ال�شريفي  العميد  اأك��د 
املدمنني  م�شاعدة  يف  جامد  و  كبري 
على ايجاد فر�س عمل و هذا دور ال 
ي�شتهان به ولدينا �شراكة مع مركز 
اإح���ال���ة بع�س  ل��ل��ت��اأه��ي��ل و  ال��وط��ن��ي 
للم�شاريع  احلاالت ل�شندوق خليفة 
فكل املوؤ�ش�شات تدعم بع�شها البع�س 
مو�شحاً اأن هناك تعاون بني �شرطة 
عدد  بلغت  حيث  املدار�س  و  اأبوظبي 
امل���ح���ا����ش���رات ال���ت���ي ق���دم���ت ح���وايل 
جمال  يف  توعوية  حما�شرة   300
مكافحة املخدرات و قد قام جمل�س 
اجل��رمي��ة يف  م��ن  للوقاية  يا�س  بني 
مكافحة  ���ش��د  بحملة   2011 ع���ام 

املخدرات و�شط الطالب .
مت   2012 ع����ام  يف  اأن�����ه  او����ش���ح  و 
�شبط 589 ق�شية خمدرات و كان 
عدد املتهمني املقبو�س عليهم 814 
متهماً و 42 ق�شيى اجتار باملخدرات 
للمخدرات  امل��ال��ي��ة  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  و 

16.300 مليون درهم .
اإبراهيم  ال��ع��ق��ي��د  االح��ت��ف��ال  ح�شر 

الرا�شخ؛  نهجها  من  انطالقاً  واإمن��ا 
يتم  العليا،  قيادتنا  �شيا�شة  وبف�شل 
الركيز دائماً على االأ�شرة واأفرادها 
باعتبارها اللبنة االأ�شا�شية للمجتمع 

.
اإن ���ش��ع��ار )راف����ق م��ن بك  و او���ش��ح 
املعتمد  ل���ل���م���خ���درات(  وال  راف�������ق.. 
ال���دور املحوري  ال��ع��ام ينم على  ه��ذا 
ال�شخ�شية  العالقت  به  تقوم  ال��ذي 
على  مبا�شر  تاأثري  من  وال�شداقات 
�شخ�شيته  وتكوين  الفرد  �شلوكيات 
املراحل  يف  خ�شو�شاً  اإيجاباً  اأم  �شلباً 
ال�شباب  �شن  ويف  العمر  م��ن  االأوىل 
ال�����ش��ع��ار ع��ل��ى �شرورة  وي���وؤك���د ه���ذا 
واالبتعاد  ال�شاحلة  الرفقة  اختيار 
اأن  اإىل  ال�����ش��وء م�����ش��رياً  ع���ن رف���ق���اء 
االأ�شرة  دور  اأي�شاً  ين�سرَ  مل  ال�شعار 
ال����ن���������سء من  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  يف 
عام  ب�شكل  ال�شلوكية  االن��ح��راف��ات 
على  امل��خ��درات  ل�شموم  واالن��ح��راف 
اإن وج���ود  وج����ه اخل�����ش��و���س ح��ي��ث 
الفرد يف اأ�شرة متما�شكة هي ال�شعادة 

احلقيقية.
البالغ  اأبوظبي  �شرطة  واأك��د حر�س 

امل�شتخدمة  واالأدوات  امل����خ����درات 
وترويجها،  امل����خ����درات  ت��ع��اط��ي  يف 
وا����ش���ت���ع���ر����س ب���ع�������س امل���ن�������ش���ورات 
التوجيهية  وامل���ط���وي���ات  ال��ت��وع��وي��ة 
منها  واأ�شرارها،  باملخدرات  املتعلقة 
�شن  االأط��ف��ال يف  لتوعية  اإ���ش��دارات 

مبكرة.
و����ش���ارك يف اأج��ن��ح��ة امل��ع��ر���س، عدد 
العامة  للقيادة  التابعة  االإدارات  من 
مديرية  م��ن��ه��ا  اأب���وظ���ب���ي،  ل�����ش��رط��ة 
ال�شرطة  اإدارة  وال����دوري����ات،  امل����رور 
الطبية،  اخلدمات  اإدارة  املجتمعية، 
العامة،  وال�شالمة  ال��ط��وارئ  اإدارة 
اإدارة م�شرح اجلرمية، اإدارة املوؤ�ش�شة 
مراكز  اإدارة  واالإ�شالحية،  العقابية 
ال��دع��م االج��ت��م��اع��ي، م��رك��ز �شرطة 
املخدرات،  مكافحة  ق�شم  ال�شعبية، 
ق�����ش��م ال�����ش��رط��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة وجملة 
مدنية  ج���ه���ات  ع���ن  ف�����ش��اًل   ،999
دائرة   ، االأحمر  الهالل  هيئة  منها، 
اجلمارك(،  ب�����اإدارة  )مم��ث��ل��ة  امل��ال��ي��ة 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ومعهد 
امل��ه��ن��ي، وج��م��ع��ي��ة ���ش��اع��د ل��ل��ح��د من 

احلوادث املرورية.

العميد مكتوم ال�شريفي ي�شتمع ل�شرح من ال�شرطة املجتمعية يف بني يا�سالعميد مكتوم ال�شريفي يفتتح املعر�س

املهند�شة مع�شومة العيداين

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/770   ح نف�س- م ر-ب- اأظ

ابراهيم  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  جان  ابراهيم  الن�شاء  جنم  مدعى/ 
و�شداد  نفقة  زيادة  الدعوى:  االمارات مو�شوع  عمر عبداهلل هبه اجلن�شية: 
فواتري ماء وكهرباء    املطلوب اعالنه /  ابراهيم عمر عبداهلل هبه اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
لذا  الدعوى،  املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر  االربعاء  املحكمة يوم  وحددت 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة     �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/12
الحوا ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1000   جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي  م�شر   اجلن�شية:  واخرون  ال�شطالوي  احمد  عبدالفتاح  حلمى  مدعى/ 
عليه: تعمري القاب�شة لال�شتثمارات اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية وقدرها4369119.44 درهم وفائدة بواقع 12% املطلوب اعالنهم /1- ابراهيم 
3-�شركة  ال�شعودية  اجلن�شية:  الراجحي  2-احمد  ال�شعوديه  اجلن�شية:  الراجحي 
تعمري القاب�شة لال�شتثمار املحدودة اجلن�شية: غري حمدد عنوانه: بالن�شر)باعادة 
الدعوى للمرافعة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
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اختتام الدورة الثانية من برنامج تاأهيل وتدريب املواطنني يف القطاع االإعالمي 
قد  التدريب  يف  الفاعلة  اخل��ربات  واأح��د  العربية   24 فرن�شا  قناة  يف 
خربته  متتد  حيث  عليها  واأ���ش��رف  التدريبية  ال���دورة  حمتوى  �شمم 
بعدها  االإخباري  التحرير  عاما يف  ع�شر  الأك��رث من خم�شة  االإخبارية 
قام امل�شاركون يف الدورة الثانية من برنامج تاأهيل املواطنني يف القطاع 
االإعالمي بجولة يف مركز االأخبار التابع ملوؤ�ش�شة دبي لالإعالم والذي 
يعد من اأهم مراكز �شناعة اخلرب ملا يت�شمنه من كوادر وكفاءات عالية 
والو�شائل  االأجهزة  باأحدث  دوري  ب�شكل  وجتهيزه  تزويده  عن  ف�شال 
التكنولوجية املواكبة ل�شناعة اخلرب حول العامل حيث تعرف اجلميع 
وتقدميه  اإخ��راج��ه  وط��رق  ال�شحفي  اخل��رب  و�شناعة  كتابة  اآلية  على 
االإخباري  ال��ر���ش��د  اأ���ش��ال��ي��ب  على  ال��ت��ع��رف  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  تلفزيونيا 

والتحليل املو�شوعي لالأخبار العربية والعاملية.

تلفزيون  واأ���ش��ار مدير  واخت�شا�شه.  مهنته  كل يف  االم���ارات  اأبناء  من 
دبي اإىل اأهمية اقامة هذه الدورات التدريبية يف اإطار حتفيز العاملني 
املهنية واالإبداعية وم�شاعدتهم على  واملتدربني على تطوير قدراتهم 
مع  تتما�شى  مدرو�شة  خطة  وف��ق  الكامنة  ومهاراتهم  اأدائ��ه��م  حت�شني 
احتياجات املوؤ�ش�شات وال�شركات امل�شاركة والتي تقع عليها هذه امل�شوؤولية 
كمهمة وطنية تتمثل يف تطوير ودعم الكوادر الوطنية واال�شتثمار يف 
التدريبية  ال���دورات  ه��ذه  بتوفري  الدائم  والتوجيه  الب�شري  العن�شر 
الوطني  املجل�س  يقدمه  ال��ذي  الكبري  الدعم  ذات��ه  الوقت  يف  ..مثمنا 
لالإعالم للعن�شر الوطني العامل يف هذا املجال موؤكدا اأهمية خططه 
التدريبية والتاأهيلية التي تاأتي على راأ�س اأولوياته وتعد مرتكزا هاما 
االأخبار  حترير  رئي�س  الت�شوري  يو�شف  وك��ان  عمله.  اإ�شراتيجية  يف 

و�شملت  قدراته  وتعزيز  املواطن  العن�شر  تاأهيل  فيه  ما  لكل  خمتلفة 
ال�شحفية  االأخ��ب��ار  كتابة  م��ع  التعامل  وط��رق  فنون  خمتلف  ال���دورة 
لالإذاعة والتلفزيون وحترير البيانات والن�شرات ال�شحفية باالإ�شافة 
الثالثة  بفروعها  االإعالمية  الكتابة  تقنيات  اأح��دث  على  التعرف  اإىل 
التدريبية  ال���دورات  ه��ذه  اإق��ام��ة  اأهمية  الرميثي  خليفة  علي  واأك���د   .
اك��ت�����ش��اف املواهب  امل�����ش��اه��م��ة يف  اأي�����ش��ا  ���ش��اأن��ه��ا  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة الن م���ن 
االإعالمية الواعدة والتي قد ت�شهم يف جماالت كتابة اخلرب وحتليله 
ب�شكل  االإع��الم��ي  العمل  راف���دا ج��دي��دا يف جم��ال  ت�شكل  ور���ش��ده كما 
امل�شتندة  النظرية  وال��درا���ش��ات  العملية  اخل���ريات  ب��ني  اح���رايف مي��زج 
الرميثي  ودع��ا  احلديثة.  االإعالمية  والدرا�شات  االأب��ح��اث  اأح��دث  اإىل 
وال�شابات  لل�شباب  معارفها  لتقدم  االإعالمية  اخلربات  ا�شتقطاب  اإىل 

•• دبي-وام:

اختتمت �شباح ام�س فعاليات الدورة الثانية من برنامج تاأهيل وتدريب 
املجل�س  ودع��م  برعاية  اأقيمت  والتي  االإع��الم��ي  القطاع  يف  املواطنني 
واالأكادميية  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  ل��الإع��الم  الوطني 
الفرن�شية للتدريب ممثلة يف قناة فرن�شا 24 العربية وذلك مب�شاركة 
 . ال��دول��ة.  يف  واالحت��ادي��ة  املحلية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  متدربا   14
ا�شرف على تنظيم الدورة �شعادة علي خليفة الرميثي مدير تلفزيون 
واملتطلبات  يتما�شى  بحيث  ت�شميمه  مت  ت��دري��ب  برنامج  �شمن  دب��ي 
احلديثة يف االإعالم مبختلف فروعة املهنية والعلمية والتدريبية كما 
انه ياأتي �شمن خطة طموحة تهدف لال�شتفادة من مدار�س اإعالمية 

بلدية عجمان تفتتح تقاطع ال�شيخ خليفة بعجمان

يحيى اإبراهيم يثمن مبادرات رئي�س الدولة وي�سيد بحر�س القيادة على توفر بنى حتتية مبوا�سفات عاملية

جامعة عجمان تعلن عن اإطلق �شندوق ثامر �شلمان للتكافل التعليمي 

اأ�سامة �سلمان: الكلفة االإجمالية للمنح التي قدمتها اجلامعة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�سية جتاوزت 70 مليون درهم

�سرطة الفجرة حتتفل باليوم العاملي ملكافحة املخدرات

•• عجمان	ـ	الفجر		

اإبراهيم  ي��ح��ي��ى  ����ش���ع���ادة  اأف���ت���ت���ح 
اأح��م��د م��دي��ر ع���ام دائ����رة البلدية 
يرافقه  ب��ع��ج��م��ان  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
امل���ه���ن���د����س اأح����م����د ع���ب���د ال�������رزاق 
ال����ع����و�����ش����ي وع���������دد م�����ن امل���������دراء 
الهند�شية  ال�شوؤون  يف  واملهند�شني 
ب�شكل  خليفة  ال�شيخ  تقاطع  اأم�س 
كامل والذي مت تنفيذه من خالل 
م����ب����ادرات �شاحب  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة 
ال�شمو رئي�س الدولة )حفظه اهلل( 
الكبري  ي��ع��ك�����س االه��ت��م��ام  وال�����ذي 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة يف  ت��ول��ي��ه  ال��ت��ي 
التحتية  البنية  بتطوير  االإم��ارات 

ميدانيا  اأم�������س  اجل�����ش��ر  الف��ت��ت��اح 
وامتنانه  ����ش���ك���ره  ع�����ن  واأع����������رب 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شمو  اأول  وللفريق  اهلل(  )حفظه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ول�شمو  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
اآل نهيان،  ال�شيخ من�شور بن زايد 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
املتابعة  وللجنة  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرات ���ش��اح��ب �شمو 
اإجناز  ملا حتقق من  الدولة  رئي�س 
تنموي يف اإمارة عجمان من خالل 
ال�شيخ  لتقاطع  ال��ك��ام��ل  االف��ت��ت��اح 

واحلذر اأثناء القيادة.
اأحمد  امل��ه��ن��د���س  اأ����ش���اد  ذل����ك  اإىل 
العو�شي  ي���و����ش���ف  ال��������رزاق  ع���ب���د 
ال�شوؤون  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
بكافة  ال�����دائ�����رة  يف  ال���ه���ن���د����ش���ي���ة 
التحتية  بالبنية  امل�شاريع اخلا�شة 
ب�����االإم�����ارة و اخل���ا����ش���ة مب���ب���ادرات 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
التعاون  ب���اأن  م��وؤك��دا   ، اهلل  حفظه 
املثمر بني الدائرة ووزارة االأ�شغال 
الذي  الوطني  اأف���رز ه��ذا االإجن���از 
القيادة  وتتابعه  عجمان  به  تفخر 
ب��رئ��ا���ش��ة �شمو  ب���ال���دائ���رة  ال��ع��ل��ي��ا 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 

على  ال�����دول�����ة  م���ن���اط���ق  ك����اف����ة  يف 
���ش��واء،مب��ا يف ذل��ك ت�شهيل يف  ح��د 
املناطق كافة  امل��روري��ة يف  احل��رك��ة 
اإم��ارة عجمان  ،وخا�شة يف مناطق 
مرور  حركة  ت�شهد  التي  احليوية 
ان�شيابيتها  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ن�شطة 
وان��ع��ك��ا���س ذل���ك ع��ل��ى ك��اف��ة منافذ 
ال��ط��رق ب���االإم���ارة وت��اأم��ني و�شول 
للم�شتخدمني  واآمن  و�شهل  �شل�س 

للطريق.
البلدية  دائ����رة  وت��اب��ع م��دي��ر ع���ام 
ميدانيا  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
���ش��ري ال��ع��م��ل يف ذل����ك وم����ا قامت 
التحتية  والبنية  الطرق  اإدارة  به 
االإج����راءات  ت�شهيل  ب��ال��دائ��رة م��ن 

خليفة.
�شاحب  مبادرات  اأن  �شعادته  واأك��د 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
البنية التحتية  اأ�شهمت يف تطوير 
باالإمارة وجعلتها من اأكرث املناطق 
لتحقيق  وداعماً  لال�شتثمار  جذباً 
توجيهات  وفق  امل�شتدامة  التنمية 

القيادة الر�شيدة فيها.
اأحمد  اإبراهيم  يحيى  �شعادة  ودعا 
باللوحات  ب���االل���ت���زام  ال�����ش��ائ��ق��ني 
املرورية  وال�شواخ�س  االإر���ش��ادي��ة 
امل��و���ش��وع��ة ل��ت��اأم��ني و���ش��ول �شهل 
واآمن لكافة العابرين على الطريق 
و�شدد على اأهمية التزام ال�شائقني 
واأخ��ذ احليطة  املحددة  بال�شرعات 

•• عجمان	ـ	حممد	بدير	

للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  د���ش��ن��ت 
مبادرة  ام�س  �شباح  والتكنولوجيا 
للتكافل  ���ش��ل��م��ان  ث��ام��ر  ���ش��ن��دوق 
املوؤمتر  خ����الل  وذل����ك  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
والتي  اجل��ام��ع��ة  مب��ق��ر  ال�شحفي 
اع���ل���ن���ت خ����الل����ه ع����ن اآل����ي����ة عمل 
وهيكلته  اجل�����دي�����د  ال���������ش����ن����دوق 
امل�شاهمة  واأدوات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ف����ي����ه و������ش�����واب�����ط اال������ش�����ت�����ف�����ادة ، 
اأ�شامة  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  وح�شر 
الرئي�س  ن���ائ���ب  ���ش��ل��م��ان،  ���ش��ع��ي��د 
للعلوم  ع��ج��م��ان  االع��ل��ى جل��ام��ع��ة 
حممد  واملهند�س  والتكنولوجيا، 
اإدارة  م����دي����ر  ����ش���ل���م���ان،  ����ش���ع���ي���د 
اهلل  وع��ب��د  امل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا 
�شندوق  ع��ام  اأم��ني  �شلمان،  �شعيد 
التعليمي،  للتكافل  �شلمان  ث��ام��ر 
النعيمي،  احل����ق  ع��ب��د  وال���دك���ت���ور 
املجتمعية،  اخل��دم��ة  اإدارة  م��دي��ر 
االأق�شام  وروؤ�شاء  وعدد من عمداء 
االإدارات،  وم������دراء  اجل���ام���ع���ة،  يف 
وممثلو املنابر االإعالمية املحلية. 

اعلنت  ق������د  اجل����ام����ع����ة  وك������ان������ت 
م��وؤخ��را خ��الل حفل تخريج دفعة 
املا�شي  ال�����ش��ه��ر  ال��ف�����ش��ي  ال��ي��وب��ي��ل 
الطلبة  ال�شندوق بهدف دعم  عن 
املنت�شبني جلامعة عجمان والذين 
وعائلية  اجتماعية  ظ��روف  حالت 
وا�شتيفائهم  درا�شتهم  اإكمال  دون 
تفتح  ك���م���ا  ال���ت���خ���رج،  م��ت��ط��ل��ب��ات 

ال��ك��ل��ي��ات، وك��ذل��ك منحة االأخ����وة، 
الالئحة  م����ن  ���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د  ك���م���ا 
اأوائ����ل ال��ث��ان��وي��ة العامة  اجل��دي��دة 
والفجرية  ع��ج��م��ان  اإم����ارت����ي  م���ن 
والطلبة  اجل��ام��ع��ة،  م��ق��ري  ح��ي��ث 
اأ�شحاب املعدالت الدرا�شية العالية 

داخل اجلامعة.
ال�شياق، ووف��اًء للمغفور  ويف نف�س 
ث��ام��ر �شعيد  ت��ع��اىل  ب�����اإذن اهلل  ل���ه 
اجلامعة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ���ش��ل��م��ان، 
بالعطاء  ل����ه  امل�������ش���ه���ود  ال�������ش���اب���ق، 
وال�شخاء ، والذي مل يكن ياأُل جهداً 
يف خدمة اجلامعة وطلبتها، وكان 
�شندوق  اإن�شاء  اإىل  دع��ى  م��ن  اأول 
التعليم  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ك��اف��ل 
عن  اجلامعة  اأعلنت  فقد  ال��ع��ايل، 
ثامر  ���ش��ن��دوق  تاأ�شي�س  مبادرتها 
بهدف  التعليمي  للتكافل  �شلمان 
امل�شاهمة يف تذليل العقبات املادية 

اأمام طلبة اجلامعة.
�شلمان،  ���ش��ع��ي��د  اهلل  ع���ب���د  وق������ال 
فكرة  اإن  ال�����ش��ن��دوق:  ع����ام  اأم����ني 
اإن�شاء ال�شندوق كانت تراود ثامر 
وذل����ك لوجود  ت��ع��اىل،  رح��م��ه اهلل 
االإن�شانية  عدد كبري من احل��االت 
الظروف  ح��ال��ت  ال���ذي���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
االأكادميي،  حت�شيلهم  اإمت��ام  دون 
التي  امل���ب���ال���غ  ال����رغ����م م����ن  ع���ل���ى 
احلاالت  مثل هذه  الإعانة  �شرفت 
من  اأو  نف�شها  اجل��ام��ع��ة  م��ن  اإم����ا 
خ��الل م��ب��ادرات ف��ردي��ة مل�شاهمني 
م��ن خ���ارج اجل��ام��ع��ة. وب��ع��د اأن مت 

�شلمان للتكافل التعليمي .
واأ�شار يف الوقت ذاته اإىل اأن اأموال 
لرقابة  خا�شعة  �شتكون  ال�شندوق 
للجامعة  ال����داخ����ل����ي  ال���ت���دق���ي���ق 
والتدقيق اخلارجي كذلك، موؤكدا 
ال�شندوق  يف  امل��ودع��ة  االأم����وال  اأن 
���ش��ت�����ش��خ��ر ل���ل���م�������ش���اع���دات وامل���ن���ح 
 ،100% بن�شبة  للطلبة  املقدمة 
اأي ج���زء منها  اق��ت��ط��اع  ي��ت��م  ول���ن 
الذي  للفريق  وروات����ب  ك��م��ك��اف��اآت 

يدير ال�شندوق.
وح�����ول ����ش���واب���ط اال����ش���ت���ف���ادة من 
خدمات ال�شندوق، اأو�شح الدكتور 
كلية  عميد  ال�شرقاوي،  ال�شهابي 
ال���ق���ان���ون ب��ج��ام��ع��ة ع���ج���م���ان، اأن���ه 
ال�����ش��روط والنظم  اع��ت��م��اد  ق��د مت 
اال�شتفادة من  التي حتدد معايري 
اأن يكون  ي��ج��ب  ال�����ش��ن��دوق، ح��ي��ث 
درا�شًيا  ف�شاًل  اأن��ه��ى  ق��د  ال��ط��ال��ب 
واحًدا على االأقل، وي�شرط اأن ال 
يقل معدله الراكمي عن 2.00، 
عقوبة  بحقه  �شدر  قد  يكون  واأاّل 
ان�شباط  جل��ن��ة  م���ن  ان�����ش��ب��اط��ي��ة 
عقوبتي  عدا  اجلامعة،  يف  الطلبة 
واأكد  واالإن�����ذار.  ال�شفوي  التنبيه 
ال�شندوق  اأن  ال�شرقاوي  الدكتور 
احلا�شلني  ال��ط��ل��ب��ة  ي�����ش��م��ل  ل����ن 
اإعانات خارجية  اأو  على م�شاعدات 
امل�شتفيدين  ال���ط���ل���ب���ة  وك����ذل����ك 
اجلامعة  وخ�������ش���وم���ات  م��ن��ح  م���ن 

املعتمدة.
وم�����ن ال���ن���اح���ي���ة االإج����رائ����ي����ة بنيَّ 

احلري�شني  ل��ك��ل  امل�����ش��اه��م��ة  ب����اب 
الأبنائهم  التعليمي  امل�شتقبل  على 

الطالب والطالبات.
على  �شلمان  �شعيد  اأ���ش��ام��ة  واأك����د 
خالل  امل���ت���وا����ش���ل  اجل���ام���ع���ة  دور 
العلم،  ط��الب  خدمة  يف  م�شريتها 
ح��ي��ث ت��ع��د ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان من 
اأكرث اجلامعات اخلا�شة يف الدولة 
املتفوقني  الطلبة  دع��م  يف  اإ�شهاما 
�شهدت  فقد  املع�شرين،  والطلبة 
 25 قبل  تاأ�شي�شها  منذ  اجلامعة 
ولوائح  ق���رارت  ع��دة  اإ���ش��دار  �شنة 
ت�شتوعب  اأن  �شاأنها  من  تنظيمية 
املع�شرين  الطلبة  م��ن  ق���در  اأك���رب 
، وق��د ك��ان اآخ��ره��ا اإق���رار اجلامعة 
والكلية  اجلزئية  املنح  ن�شب  رف��ع 
العام اجلامعي احلايل.  بداية  مع 
حيث بلغ عدد الطلبة امل�شتفيدين 
م���ن ن���ظ���ام امل���ن���ح ح�����وايل 4300 
تقديرية  ب��ك��ل��ف��ة  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 

بلغت 13 مليون درهم �شنويا. 
الكلفة  اأن  اإىل  االإ�شارة هنا  وجتدر 
حتملتها  ال��ت��ي  للمنح  االإج��م��ال��ي��ة 
اخلم�شة  ال�شنوات  خالل  اجلامعة 
املا�شية جتاوزت 70 مليون درهم، 
وهي كلفة �شخمة بالن�شبة جلامعة 
ب�شكل  م��وارده��ا  يف  تعتمد  خا�شة 
الدرا�شية.  ال��ر���ش��وم  على  اأ�شا�شي 
وق���د راع����ت ال��ل��وائ��ح اجل���دي���دة يف 
املتفوقني  ال��ط��ل��ب��ة  امل���ن���ح  ن���ظ���ام 
رفع  مت  حيث  علميا،  واملتميزين 
ن�����ش��ب��ة امل��ن��ح��ة امل��خ�����ش�����ش��ة الأوائ����ل 

بيانات حل�شر هذه  ق��اع��دة  اإع���داد 
احلاالت، اأحلت احلاجة على اإن�شاء 

هكذا �شندوق.
ثم تابع قائاًل: من هنا جاء �شندوق 
ثامر للتكافل التعليمي لي�شهم يف 
وبناتنا  اأب��ن��ائ��ن��ا  م�شتقبل  ���ش��م��ان 
و�شمان  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  م��ن 
ا�شتمراريتهم يف التح�شيل العلمي 
من دون اأن حتول املادة بينهم وبني 

اكمال متطلبات تخرجهم .
ي�شعدين  �شلمان:  اهلل  عبد  وق���ال 
الفا�شلة  ال�شيدة  اأن  اأعلن  اأن  هنا 
املغفور  وال��دة  ب�شري  اأحمد  عائ�شة 
ث��ام��ر �شعيد  ت��ع��اىل  ب�����اإذن اهلل  ل���ه 
اأول  اأن تكون  �شلمان حر�شت على 
مب�شاهمة  ل��ل�����ش��ن��دوق  امل���ان���ح���ني 

مالية �شخية.
واأو�����ش����ح االأ����ش���ت���اذ م��ه��ن��د زاه����ي، 
قنوات  اجلامعة،  يف  امل��ايل  املراقب 
ل�شالح  وامل�شاهمة  ال��دف��ع  وط���رق 
امل�شاهمات  ان  مبينا  ال�����ش��ن��دوق، 
تتم عرب عدة و�شائل ومنها الدفع 
النقدي، التحويل امل�شريف حل�شاب 
عجمان،  م�����ش��رف  يف  ال�����ش��ن��دوق 
 AE39 0570 رق�����م  ح�������ش���اب 
 0000 1748 2222 023
االئتمانية  البطاقة  ع��رب  وك��ذل��ك 
للجامعة  االل��ك��روين  املوقع  عرب 
م������ن خ��������الل ال������ع������ن������وان ال����ت����ايل 
thamerfund.ajman.
�شيك  ط���ري���ق  ع����ن  اأو   ،ac.ae
ي�شدره املانح با�شم: �شندوق ثامر 

•• الفجرية-وام:	

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  احتفلت 
ال��ع��امل��ي ملكافحة  ب��ال��ي��وم  ال��ف��ج��رية 
2013 حتت �شعار  املخدرات لعام 
رافق من بك رافق وال للمخدرات 
�شنر  ����ش���ت���ي  ت���������ش����وق  م����رك����ز  يف 
الفجرية الذي ي�شادف 26 يونيو 
م��ن ك��ل ع���ام. وت�����ش��م��ن الربنامج 
ت�����وزي�����ع ل���ل���ه���داي���ا وب�����رو������ش�����ورات 
�شعادة  بح�شور  للجمهور  توعوية 
نيابة  مدير  عامر  ع��ب��داهلل  �شعيد 

. واأ�شاد اليماحي باجلهات امل�شاركة 
لهذا العام متمثلة بالنيابة العامة 
مكافحة  واإدارة  ال����ف����ج����رية  يف 
املخدرات وق�شم االإعالم والعالقات 
ال�شرطة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  ال���ع���ام���ة 
املجتمعية بالقيادة العامة ل�شرطة 
ال���ف���ج���رية. وم����ن ن��اح��ي��ت��ه حتدث 
املقدم علي ح�شن احلمودي مدير 
اإدارة مكافحة املخدرات يف القيادة 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ال���ف���ج���رية عن 
وزارة  توليه  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م 
ال��ف��ري��ق �شمو  ب��ق��ي��ادة  ال��داخ��ل��ي��ة 

توجه  ك��م��ا  ل��ل��ع��دال��ة.  وت�شليمهم 
يف  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  مدير 
الفجرية  ل�شرطة  العامة  القيادة 
اأهمية دوراالأ�شرة يف احلفاظ  على 
فري�شة  تركهم  وع��دم  اأبناءها  على 
يف يد رفقاء ال�شوء وال نن�شى اأن كل 
طواعية  نف�شه  بت�شليم  ي��ق��وم  م��ن 
واملوؤثرات  امل���خ���درات  م��ن  ل��ل��ع��الج 
ال  املخت�شة  ال�شلطات  اإىل  العقلية 
يتم تقدميه  واإمن��ا  قانونيا  يعاقب 
ل��ل��ع��الج ل��ي��ك��ون ف�����ردا ���ش��احل��ا يف 

املجتمع.

امل�شوؤولني  م���ن  وع�����دد  االأح�������داث 
العمليات  وم���دي���رع���ام  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
ال�����ش��رط��ي��ة ���ش��ع��ادة ال��ع��ق��ي��د حميد 
وع��دد من  اليماحي  حممد حميد 
�شعادة  و�شرح  واالأف���راد.  ال�شباط 
حميد  حم���م���د  ح���م���ي���د  ال���ع���ق���ي���د 
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  ال��ي��م��اح��ي 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  ال�شرطية 
امل��خ��درات.. ملكافجة  العاملي  لليوم 
اأن الهدف الرئي�شي لالإحتفال هو 
ن�شر التوعية ل�شرائح املجتمع كافة 
عن اآفة املخدرات واأ�شباب تعاطيها 

اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
االإمكانيات  ب��ت�����ش��خ��ري  ال��داخ��ل��ي��ة 
ملكافحة  ك��اف��ة  وال��ب�����ش��ري��ة  امل���ادي���ة 
اآفة املخدرات جلعل دولة االمارات 
العربية املتحدة اإحدى اأف�شل دول 
وتطرق  و����ش���الم���ة.  اأم�����ن  ال���ع���امل 
الذي  الكبري  ال��دور  اإىل  احلمودي 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب���ه  اأ���ش��ه��م��ت 
القب�س على العديد من االأ�شخا�س 
ق�شايا  يف  وامل��ط��ل��وب��ني  امل��ت��ه��م��ني 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل����خ����درات 

رئي�س الدائرة ومبتابعة دائمة من 
�شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد املدير 
ال�شوؤون  ق��ط��اع  ب����اأن  الف���ت���اً  ال���ع���ام 
يحر�س  ب����ال����دائ����رة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 

امل�شاريع  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�����ش��م��ي��م  ع��ل��ى 
مبوا�شفات عاملية وباأعلى مقايي�س 
اجلودة و مب�شتوى متطور ومتميز 
ي�شكله  مبا  الهند�شية  ال�شوؤون  يف 

من نقلة نوعية يف خدمات الطرق 
والبنية التحتية بالدولة ب�شكل عام 

ويف اإمارة عجمان ب�شكل خا�س.

الدكتور عبد احلق النعيمي، مدير 
اإدارة اخلدمة املجتمعية، اأنه قد مت 
ال�شندوق  الإدارة  جمل�س  ت�شكيل 
امل�شتوفية  احل��االت  بدرا�شة  يقوم 
امل�شاعدات  ب�شاأنها  ويقر  ال�شروط 
امل��ن��ا���ش��ب��ة. ويف ���ش��ي��اق ح��دي��ث��ه عن 
الطلبة  على  التي  اخل��ط��وات  اأه��م 
ات��ب��اع��ه��ا ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خدمات 
على  يجب  اأن��ه  اأو���ش��ح  ال�شندوق، 
باال�شتفادة  ال����راغ����ب  ال���ط���ال���ب 
اال�شتمارة  م����لء  ال�����ش��ن��دوق  م���ن 
بطلب  اخل���ا����ش���ة  االإل����ك����رون����ي����ة 
ال�شفحة  على  واملوجودة  امل�شاعدة 
بال�شندوق،  اخلا�شة  االإلكرونية 
وا�شتيفاء كافة امل�شتندات املطلوبة، 
وم����ن ث���م ت���ق���دمي اال����ش���ت���م���ارة مع 
اخلدمة  اإدارة  اإىل  امل�������ش���ت���ن���دات 
بدورها  �شتقوم  والتي  املجتمعية، 
بتقدمي الطلبات ملجل�س ال�شندوق 
درا�شة احلاالت  بعد   - ال��ذي يقوم 
باعتماد   - م�����ش��ت��ف��ي�����ش��ة  درا�����ش����ة 

م�شاعدة اأو رف�س اأي من احلاالت 
املعرو�شة، وحتديد املنحة املنا�شبة، 
كما ويقدم ال�شندوق تقارير دورية 
امل�شاعدات  ع���دد  ح���ول  للمانحني 
وامل�شتفيدين  وم��ب��ل��غ��ه��ا  امل��ق��دم��ة 

منها.
عملية  ت�����ش��ه��ي��ل  يف  م��ن��ه��ا  و���ش��ع��ًي��ا 
ت������ق������دمي ال�����ط�����ل�����ب�����ات و�����ش����م����ان 
اجلامعة  اأن�شاأت  فقد  ان�شيابيتها، 
خا�شة  اإل�����ك�����رون�����ي�����ة  ����ش���ف���ح���ة 
thamerfund.( بال�شندوق 

جميع  توفر   )ajman.ac.ae
امل��ع��ل��وم��ات ع���ن ال�����ش��ن��دوق وعن 
طلب  اأو  ف��ي��ه  امل�����ش��اه��م��ة  ك��ي��ف��ي��ة 

اال�شتفادة من خدماته.
املهند�س  ق���دم  ال�����ش��دد،  ه���ذا  ويف 
اإدارة  م����دي����ر  ����ش���ل���م���ان،  حم���م���د 
�شرحا  امل���ع���ل���وم���ات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وافياً لكل ما يتعلق بعملية تقدمي 
لل�شندوق  املالية  امل�شاعدة  طلبات 
ع���ن ط��ري��ق امل���وق���ع االإل����ك����روين، 

حيث اأو�شح اأن على الطالب تعبئة 
ال��ب��ي��ان��ات امل��ط��ل��وب��ة وامل��و���ش��ح��ة يف 
املو�شوعة  االإلكرونية  اال�شتمارة 
ل��ه��ذا ال��غ��ر���س، ب��ع��د ذل���ك �شيمنح 
اإل��ك��رون��ي��ا خا�شا  ال��ط��ال��ب رق��م��ا 
متابعة  يف  الح��ق��ا  ال�شتخدامه  ب��ه 

طلبه.
�شلمان  حممد  املهند�س  وا�شتطرد 
تتيح  االإل��ك��رون��ي��ة  ال�����ش��ف��ح��ة  اأن 
اإيداع  ال�شندوق  للراغبني يف دعم 
حيث   ، �شهولة  بكل  م�شاهماتهم 
ي��ت��م ذل���ك ع��ن ط��ري��ق ال��ن��ق��ر على 
ومن  بال�شفحة  املانحني  اأي��ق��ون��ة 
ثم تعبئة البيانات املطلوبة، واملبلغ 
البطاقة  ب��ي��ان��ات  م��ع  امل���راد منحه 
 ، ك��ارد  ما�شر  اأو  فيزا  االإئتمانية 
وعند اإمتام عملية االإيداع يح�شل 
املانح على اإي�شال اإلكروين يوؤكد 
اإمتام عملية االإيداع باملبلغ املحدد 
ث��ام��ر �شلمان  يف ح�����ش��اب ���ش��ن��دوق 

للتكافل التعليمي.

عقد دورة حول التوازن ال�سخ�سي يف جمعية اأم املوؤمنني�سرطة عجمان توا�سل اإطالق فعاليات احلملة املرورية �سالمتي م�سوؤوليتي
•• عجمان	ـ	الفجر	

والدوريات  امل����رور  اإدارة  وا���ش��ل��ت 
عجمان  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
ت��ف��اع��ل��ه��ا م��ع امل��ج��ت��م��ع م��ن خالل 
لتحقيق  اأطلقتها  التي  فعالياتها 
هدف �شالمة م�شتخدمي الطريق 
الف�شلية  امل��روري��ة  احلملة  خ��الل 
الثانية �شالمتي م�شوؤوليتي والتي 
 2013- 5- 1 تاريخ  ب��داأت منذ 

وت�شتمر ملدة ثالثة اأ�شه�ر.
و�شرح املقدم �شعيب عبداهلل كاجور 
باأن  امل��رور وال��دوري��ات  اإدارة  مدير 
���ش��رط��ة ع��ج��م��ان ت��ه��دف م��ن هذه 
احلملة اإىل ن�شر التوعية املرورية 
الطريق  م�������ش���ت���خ���دم���ي  جل���م���ي���ع 
عن  امل��رت��ب��ة  اخل�شائر  م��ن  للحد 
واال�شتهتار  امل��رور  قواعد  خمالفة 
ب�������������اأرواح االآخ�������ري�������ن، وت����ع����زي����زاً 
�شرائح  ل��ك��اف��ة  امل���روري���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
ارتكاب  خطورة  املت�شمنة  املجتمع 
امل���وؤدي���ة اإىل احل����وادث  امل��خ��ال��ف��ات 
عدة  تنظيم  مت  ح��ي��ث  اخل���ط���رية، 
فعاليات هادفة للجمهور ت�شمنت 
اإقامة حما�شرات توعوية للطالب 
توزيع  ج���ان���ب  اإىل   ، امل����دار�����س  يف 
واللوحات  وال��ن�����ش��رات  املطبوعات 
امل���وزع���ة يف ق��اع��ات اال���ش��ت��ق��ب��ال يف 
والدوريات  املرور  اإدارة  و  ال�شرطة 
واإدارة ترخي�س االآليات وال�شائقني 
وم����راك����ز ال�������ش���رط���ة يف ال���ق���ي���ادة، 

م��روري��ة يف  ن��ق��اط  تنظيم  كما مت 
ال���ط���رق احل���ي���وي���ة ب�����االإم�����ارة قام 
بتوزيع  ال���دوري���ات  اأف����راد  خاللها 
اخلا�شة  وامل���ن�������ش���ورات  ال��ك��ت��ي��ب��ات 
املركبات  ���ش��ائ��ق��ي  ع��ل��ى  ب��احل��م��ل��ة 
وتوجيه  �شنر  �شيتي  مركز  ورواد 
لتجنب  لهم  واالإر�شادات  الن�شائح 
احلمراء  ال�شوئية  االإ�شارة  جتاوز 
الطرق  امل�����رور يف  ق���واع���د  واإت���ب���اع 
والتقاطعات املزودة بنظام االإ�شارات 
ال�شوئية، وذلك على مدى فرات 
هذا  احلملة،  م��دة  طيلة  متفاوتة 
التوعية  ر�شائل  بث  اإىل  باالإ�شافة 
واالإعالن عن اأهداف احلملة عرب 
اأنظمة التوا�شل االجتماعي توير 
ب��وك وخدمة ب��الك بريي  و في�س 

م�شنجر اخلا�س بال�شرطة.
جهود  تبذل  ال�شرطة  باأن  واأ�شاف 
وفعاليات متوا�شلة يف �شبيل احلد 

والبليغة  اجل�شيمة  احل���وادث  م��ن 
ال���ع���ام م��ن��ه��ا الربامج  ع��ل��ى م����دار 
التوعية  ر�شائل  الإي�شال  امل��روري��ة 
باأه�مية  املجتمع  �شرائح  كافة  اإىل 
واإر�شادات  امل��رور  بقواعد  التقييد 
امل�������رور وغ����ريه����ا ، االأم�������ر ال����ذي 
وفيات  ع���دد  تخفي�س  ع��ن  اأ���ش��ف��ر 
املا�شي  ال����ع����ام  خ�����الل  احل��������وادث 
ال�شرطة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  م����وؤك����داً   ،
على  وحر�شها  اهتمامها  توا�شل 
تكثيف برامج التوعية املرورية يف 
احلملة الف�شلية احلالية �شالمتي 
م�شوؤوليتي بهدف تثقيف املجتمع 
للحفاظ  امل����روري����ة  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اأخطار  م��ن  املجتمع  �شالمة  على 
وع����واق����ب امل���خ���ال���ف���ات واحل������وادث 
امل�����روري�����ة واحل������د م����ن احل������وادث 
ثروة  �شحيتها  راح  ال��ت��ي  البليغة 

�شباب الوطن.

•• عجمان	ـ	الفجر		

نظم مركز مودة االأ�شري التابع جلمعية اأم املوؤمنني دورة التوازن ال�شخ�شي 
يونيو،   26  -25 ي��وم��ني  م��دى  على  ا�شتمرت  وال��ت��ي  اجلمعية،  مقر  يف 
باالإ�شافة  الب�شرية  بالتنمية  املهتمات  ال�شيدات  من  ع��دد  ال��دورة  وح�شر 
املدربة  املجرك�س  غ��ادة  االأ���ش��ت��اذة  ال���دورة  قدمت  اجلمعية.  موظفات  اإىل 
املعتمدة يف جمال التنمية الب�شرية، حيث عّرفت مفهوم التوازن ال�شخ�شي 
باأنه ال�شعور باال�شتقرار الداخلي نتيجة التفكري الواعي والروؤية ال�شاملة 
للذات مبا فيها من مواطن �شعف وقوة، كما بّينت اأهمية الو�شول ملرحلة 
املوارد  وا�شتثمار  وال���روح،  والقلب  والعقل  اجل�شد  من  لكل  العام  ال��ت��وازن 

الداخلية واخلارجية وت�شخريها للو�شول اإىل االأهداف املحددة.
ومن جانبها اأكدت االأ�شتاذة حمدة علي الكتبي مديرة مركز مودة االأ�شري 
على الهدف االأ�شا�شي للمركز وهو تقدمي املحا�شرات والندوات والدورات 
التدريبية التي من �شاأنها اأن ت�شاعد يف تعزيز دور الفرد يف املجتمع انطالقا 

من تطوير ذاته، واك�شابها مهارات جديدة.
ويف ختام الدورة قدمت اأ.حمدة الكتبي �شهادة �شكر للمدربة غادة املجرك�س، 

و�شهادات م�شاركة للمتدربات.
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•• ال�صارقة-وام:

املباين  يف  �شيفية  مدر�شة  اأول  للفنون  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اطلقت 
فعالياتها  ومت��ت��د  هنا  ي��ب��داأ  ال�شيف  ب��ع��ن��وان  اجل��دي��دة  الفنية 
خام�شة  وحتى  �شباحا  التا�شعة  من  االأ�شبوع  م��دار  على  يوميا 
كجزء  ال�شيفية  املدر�شة  وت��اأت��ي  املقبل.  يوليو   8 ولغاية  م�شاء 
من الربنامج التعليمي الذي تطرحه موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون 
وال�شباب  والنا�شئة  لالأطفال  برناجما  ال�شيف  هذا  يقدم  حيث 
الكت�شاف اإبداعاتهم الفنية والثقافية وبحيث يت�شمن الربنامج 
وال��ر���ش��م وفن  امل��ائ��ي  والتلوين  وال��ك��والج  النحت  ور���س عمل يف 

كما  االأف���الم.  تطوير  عمل  وور���س  اخل��الق  والتحرك  الطباعة 
يقدم الربنامج �شل�شلة من احلفالت العائلية والرحالت اليومية 
حول اإمارة ال�شارقة الإثراء معلومات امل�شاركني عن تاريخ االإمارة 
وتراثها الثقايف من خالل زيارة املتاحف ومراكز الفن واملواقع 
اأوقاتا  للموؤ�ش�شة  اليومية  املكتبة  وتتيح  واالأث��ري��ة.  التاريخية 
تقدم  جل�شة  ثالثاء  ي��وم  كل  تقام  بحيث  العائلة  الأف���راد  ثمينة 
خاللها جمموعة من الق�ش�س يقدمها اأمني املكتبة لدى موؤ�ش�شة 
رواية  يف  ي�شاعد  م��ا  وك��ل  ال��دم��ى  با�شتخدام  للفنون  ال�����ش��ارق��ة 
والت�شويق  باملرح  مملوئة  جترية  ال��ق��راءة  يجعل  مما  الق�ش�س 
�شيخ�شياتهم  ر�شم  ل��الأط��ف��ال  تتيحة  الفعالية  ان  على  ع��الوة 

املدر�شة ال�شيفية تنفيذ برنامج  املف�شلة وتلوينها. ويتم �شمن 
الفنان ال�شاب الذي يتاألف من ور�س عمل متخ�ش�شة يف جمال 
تطوير املهارات التي يحتاجها الفنان ال�شاب كور�شة كتابة بيان 
الفنان وا�شتعرا�س امللف املهني وت�شوير االأعمال الفنية وور�شة 
الكتابة الفنية. وتهدف ور�س العمل والفعاليات اىل زيادة الوعي 
ب��ال��ف��ن امل��ع��ا���ش��ر ل��رب��ط��ه م��ع اجل��م��ه��ور امل��ح��ل��ي وامل��ج��ت��م��ع بكافة 
وان  خا�شة  والفنية  الثقافية  ال�شارقة  م�شرية  اإط��ار  يف  اأطيافه 
للجميع  متاحة  وهي  جمانا  تقدم  والفعاليات  االأن�شطة  جميع 
وميكن للجمهور االطالع على جدول الفعاليات والت�شجيل فيها 

من خالل املوقع االإليكروين ملوؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون.

•• راأ�س	اخليمة-	الفجر	

ال�شيخ طالب بن  ال��ل��واء  حت��ت رع��اي��ة 
ق���ائ���د ع����ام �شرطة  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
راأ������س اخل��ي��م��ة ���ش��ه��د ال��ع��م��ي��د حممد 
النوبي حممد نائب قائد عام �شرطة 
ال��ذي نظمته  االحتفال  راأ���س اخليمة 
اليوم  ملنا�شبة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ���ش��رط��ة 
حتت  املقام  امل��خ��درات  ملكافحة  العاملي 
���ش��ع��ار ) راف�����ق م���ن ب���ك راف�����ق ... ال 
احتفاالت  �شمن  وذل���ك  ل��ل��م��خ��درات( 
املنا�شبة، وذلك بح�شور  الدولة بهذه 
وياأتي    . وال�شباط  االإدارات  وم��دراء 
االحتفال هذه املرة م�شبوقا باجنازات 
ت�شرعي االنتباه على �شعيد مكافحة 
املا�شي ومتثلت يف  العام  امل��خ��درات يف 
�شبط 151 من االأ�شخا�س متلب�شني 
بجرائم املخدرات عالوة على م�شادرة 
ك���م���ي���ات ك���ب���رية م����ن خم��ت��ل��ف امل�����واد 
ملنا�شبة  ال��ذي مت  االحتفال    . ملخدرة 
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��خ��درات ب���داأ باآيات 
بعد  ، ومن  الذكر احلكيم  عطرة من 

ذلك األقى العقيد اإبراهيم علي ح�شن 
املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  كبنت 
االإمارات  دولة  فيها حر�س  اأكد  كلمة 
بهذه  االحتفال  على  املتحدة  العربية 
بالغة  اأهمية  على  تنطوي  ملا  املنا�شبة 
ت��ت��اأت��ى م���ن ن�����ش��ر ال���وع���ي ب���ني اأف����راد 
اأثارها  و  امل��خ��درات  مبخاطر  املجتمع 
ال�شلبية الكثرية املرتبة على تعاطيها 
م�شريا اىل اأن املنا�شبة تعرب ب�شدق عن 
اأ�شرار  مواجهة  يف  ال���دويل  التكاتف 
وج�شدا  عقال  االن�شان  على  املخدرات 
فيه  ن�شهم  �شنظل  تكاتف  وه��و  العقل 
ب�شكل اإيجابي ملا فيه م�شلحة ال�شعوب 

و الدول . 

ال�شربات املوجعة : 
االأمنية  االأج����ه����زة  ان  امل��ع��ل��وم  وم����ن 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة وجهت  وال�����ش��رط��ي��ة 
العام املا�شي �شربات قا�شمة وموجعة 
ل��ت��ج��ارة امل���خ���درات ب����االإم����ارة متثلت 
 92880 و  متهماً   151 �شبط  يف 
ق�شايا  يف   100 يف  خم�����دراً  ق��ر���ش��اً 

خمتلفة بينما مت اإخ�شاع 27 �شخ�شا 
لربنامج الرعاية الالحقة.

 و بح�شب مدير اإدارة مكافحة املخدرات 
ب�شرطة راأ�س اخليمة العقيد اإبراهيم 
كبنت اأن مكافحة املخدرات تقف على 
���ش��ل��م اأول����وي����ات االأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة و 
بذل  التي  الداخلية  ب��وزارة  ال�شرطية 
ق�����ش��ارى ج��ه��وده��ا يف حم���ارب���ة جتار 
الكبرية  الروؤو�س  املخدرات ومالحقة 
على  والعمل   ، بهم  واالإط��اح��ة  منهم 
جتفيف منابع غ�شل االأموال الناجتة 

باملخدرات، ومن منطلق  من االجت��ار 
املدمنني  ب�شبط  تكتفي  ال  ان�����ش��اين 
م�شاعدتهم  وامن��ا  فقط  وحما�شبتهم 
يف التخل�س منها عرب تاأهيلهم واإعادة 

دجمهم يف املجتمع. 

الدعم املهم :
الداخلية،  وزارة  بدعم  كبنت  واأ���ش��اد   
القائم  التن�شيق  و  بالتعاون  وك��ذل��ك 
املخدرات  مكافحة  اإدارات  ك��اف��ة  ب��ني 
على م�شتوى الدولة على ما يبذلونه 
من تعاون وجهد، وكذلك اأ�شاد بالدور 
ال��ك��ب��ري ال���ذي ي��ول��ي��ه �شمو ق��ائ��د عام 
���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��ل��واء ال�شيخ 
عام  ق��ائ��د  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ط��ال��ب 
مكافحة  الإدارة  اخليمة  راأ���س  �شرطة 
املخدرات و حر�شه و متابعته امل�شتمرة 
و احلثيثة لكافة الق�شايا و االأن�شطة 
من  اال�شتفادة  و  تنفيذها،  يتم  التي 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه مب���ا ي��خ��دم العمل 
ال�����ش��رط��ي و ي��ع��م��ل ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة و 

حماربة هذه االآفة اخلطرية. 

 املكافحة واملجتمع :
وع�����زا ك��ب��نت ال���ن���ج���اح ال��ك��ب��ري ال���ذي 
حت���ق���ق يف م��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات اىل 
ىادارته  تتبعها  التي  اال�شراتيجية 
والتي تقوم على التن�شيق مع اجلهات 
والتعريف  ب����ال����داخ����ل  احل���ك���وم���ي���ة 
ب���اأ����ش���رار امل����خ����درات ب����اإع����داد خطط 
املختلفة  االإع����الم  وو���ش��ائ��ل  التوعية 
التي  ال����درا�����ش����ات  ك���اف���ة  واإج���������راء   ،
م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل امليداين 
واالإداري ب�شكل عام يف جمال املكافحة 
واالإح�شائيات  ال���ب���ي���ان���ات  واإع��������داد 
املكافحة  اأع���م���ال  وت��ق��ي��ي��م  وحتليلها 
ل�شبط  اخل����ط����ط  وو�����ش����ع  دوري����������اً، 
واالإملام  امل��خ��درات،  وم��روج��ي  مهربي 
ب�شتى  ذل��ك  ومتابعة  االجت���ار  بطرق 
املفرج  ع���ل���ى  واالإ�������ش������راف  ال����ط����رق، 
الرعاية  لربنامج  باإخ�شاعهم  عنهم 
للحياة  واإعادتهم  لتاأهيلهم  الالحقة 

مرة اأخرى وغريها من املهام .
املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  لكن   
املتعاظم  ال���دور  اأهمية  ع��ن  يغفل  ال 

اذ  الق�شية  ه��ذه  يف  املجتمع  الأف����راد 
طالب مبزيد من التكاتف و التعاون 
العمل  و  املخدرات  ملروجي  للت�شدي 
الأنف�شنا  حماية  عليها  الق�شاء  على 
اأخطرها  م��ن  جمتمعنا  و  اأب��ن��ائ��ن��ا  و 

املدمرة .

الرتامدول الزائر :
ن�شبته  ك��م��ني  جن���ح  م����رة  اخ����ر  ويف 
ا�شيوي كان  املخدرات يف �شبط  ادارة 

يف مهمة لرويج مادة خمدرة عبارة 
خمدر  م���ن  ح��ب��ة   )10.000( ع���ن 
العقيد  وب��ح�����ش��ب     . ال�����رام�����ادول 
اإدارة  م���دي���ر  ك��ب��نت  ع��ل��ي  اإب���راه���ي���م 
العامة  ب�����االإدارة  امل��خ��درات  مكافحة 
راأ�س  ب�شرطة  ال�شرطية  للعمليات 
العملية تكمن يف  اأهمية  باأن  اخليمة 
بتاأ�شرية  ال��دول��ة  دخ��ل  اال���ش��ي��وي  ان 
زي�����ارة م���ن اأج����ل ت��ن��ف��ي��ذ ج��رمي��ت��ه يف 
املجتمع ومع ذلك امكن التو�شل اليه 

ور�شد حتركاته التي ات�شمت بال�شرية 
واحلذر ال�شديد  مما يوؤكد مرة بعد 
اأخرى مدى االحرافية التي يتمتع 
ال�شباط  م���ن  ادارت���ن���ا  ع��ن��ا���ش��ر  ب��ه��ا 
واالأف����راد وه��و ال�����ش��يء ال���ذي مكنهم 
من  الكبرية  بالروؤو�س  االطاحة  من 
م�شعاهم  املخدرات  ومروجي  التجار 
يف ذل���ك  ال��ت�����ش��دي الف���ة مل��خ��درات و 
حلماية  عليها  الق�شاء  على  العمل 

اأبنائنا منها .

•• وا�صنطن-وام:

القطاعات  م��ن  الن�شائية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  وف��د  ب���داأ 
احلكومية والتجارية واالإعالمية يف الدولة .. زيارة 
م�شاركة  مبنا�شبة  نيويورك  ومدينة  وا�شنطن  اإىل 
الدولة يف االجتماعات ال�شنوية للهيئة التنفيذية ل� 
وحدة امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني الن�شاء التابعة 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة وال��ت��ي ب���داأت اأم�����س االول يف مقر 
الزيارة  تاأتي  اأي���ام.  ثالثة  وت�شتمر  املتحدة  االأمم 
ت��اأك��ي��دا ل��ل��دور ال���ذي ت�شطلع ب��ه دول���ة االإم����ارات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع االأمم امل��ت��ح��دة وم��ن��ظ��م��ات اأخ���رى 
ملعاجلة ق�شايا املراأة على م�شتوى العامل. وت�شارك 
القيادات الن�شائية االإماراتية.. يف مناق�شات وتبادل 
من  نظرياتهن  م��ع  امل�شتويات  اأع��ل��ى  على  ل����الآراء 
االأدوار  ا�شتعرا�س  يجري  حيث  االأمريكي  اجلانب 
ال��ق��ي��ادي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها امل����راأة يف دول���ة االإم����ارات 
امل�شركة  والتجارب  التحديات  االآراء حول  وتبادل 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال��ن�����ش��اء اأث���ن���اء مم��ار���ش��ة اأدواره�����ن 
يتم  لتاأ�شي�س �شالت  املناق�شات  املتعاظمة. وتهدف 
االإماراتية  ال��ع��الق��ات  اأوا���ش��ر  تقوية  خاللها  م��ن 
الن�شاء  ملنح  الرامية  اجلهود  وت�شجيع  االأمريكية 

م���زي���دا م���ن ال�����ش��الح��ي��ات وحت��ق��ي��ق امل�������ش���اواة بني 
العتيبة �شفري  اجلن�شني. واأكد �شعادة يو�شف مانع 
دولة  اأن  االأمريكية  املتحدة  الواليات  لدى  الدولة 
االإم��ارات دولة فتية تنمو بخطى مت�شارعة بعد اأن 
تاأ�ش�شت على مبادئ االنفتاح والت�شامح .. مو�شحا 
اأن من املظاهر اجللية للحداثة والتقدم يف الدولة 
الدور الرائد للمراأة يف املجتمع . وقال اإن الروابط 
من  نظرياتهن  مع  القياديات  ه��وؤالء  تقيمها  التي 
حتقيق  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  من  االأمريكي  اجلانب 
م��زي��د م��ن ال��ت��ق��ارب ب��ني ال��ب��ل��دي��ن. وال��ت��ق��ى الوفد 
يف ال��ي��وم االأول م��ن زي��ارت��ه .. م�����ش��وؤول��ني ك��ب��ار يف 
احلكومة االأمريكية ومع االإداريني يف معهد ال�شالم 
جورج  معهد  يف  امل�شوؤولني  اإىل  اإ�شافة  االأم��ري��ك��ي 
برنامج  وي�شتمل   . واالأم���ن  وال�شلم  للن�شاء  ت���اون 
اخلارجية  ال�شيا�شة  حمللي  مع  لقاء  على  ال��زي��ارة 
يف معهد ال�شرق االأو�شط ومركز التقدم االأمريكي 
وهما من مراكز الفكر والبحث البارزة يف الواليات 
االأعمال  جمل�س  باأع�شاء  الوفد  و�شيلتقي  املتحدة 
االإماراتي االأمريكي. ويح�شر الوفد حفل ا�شتقبال 
تقيمه وحدة امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني الن�شاء 
باال�شراك  ن��ي��وي��ورك  يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  التابعة 

املتحدة  االأمم  ل����دى  االإم���������ارات  دول�����ة  ب��ع��ث��ة  م���ع 
ث���م ي��ت��وج��ه ال���وف���د ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف اج��ت��م��اع��ات مع 
والتعليمي  التجاري  املجالني  �شخ�شيات قيادية يف 
االإماراتيات  القياديات  وفد  وتراأ�س  نيويورك.  يف 
�شعادة الدكتورة اأمل القبي�شي النائب االأول لرئي�س 
وي�����ش��م يف ع�شويته  ال��وط��ن��ي االحت�����ادي  امل��ج��ل�����س 
�شعادة الدكتورة منى البحر ع�شو املجل�س الوطني 
يف  االجتماعي  التطوير  برنامج  مديرة  االحت��ادي 
ع�شو  الب�شطي  عفراء  و�شعادة  االإم���ارات  موؤ�ش�شة 
التنفيذية  امل���دي���رة  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
ملوؤ�ش�شة دبي للن�شاء واالأطفال واأ�شماء الفهيم نائبة 
الفنادق  الإدارة  ال��دول��ي��ة  االأوروب���ي���ة  الكلية  رئي�س 
اإدارة  مديرة  املح�شر  �شفاء  والدكتورة  وال�شياحة 
وملياء  الع�شكري  زايد  الباطني يف م�شت�شفى  الطب 
دبي  موؤ�ش�شة  يف  املتحدة  االت�����ش��االت  م��دي��رة  خ��ان 
�شحيفة  حت��ري��ر  رئي�شة  ت��رمي  وعائ�شة  الن�شائية 
اخل��ل��ي��ج ال��ي��وم واآم��ن��ة امل��ه��ريي ن��ائ��ب��ة م��دي��ر اإدارة 
حقوق االإن�شان يف وزارة اخلارجية و �شيماء قرقا�س 
من اإدارة ال�شيا�شات والتخطيط يف وزارة اخلارجية 
وعفراء الهاملي من اإدارة ال�شيا�شات والتخطيط يف 

وزارة اخلارجية. 

•• ال�صارقة-الفجر:

كرم �شعادة اأرحمة ماجد ال�شام�شي 
ن�����ائ�����ب امل������دي������ر ال������ع������ام ي���راف���ق���ه 
م�شاعد  احل��و���ش��ن��ي  خ��ل��ي��ل  ع�����ادل 
امل�شاندة  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
موندال  ب��اب��ل  بالتكليف،ال�شائق 
من  اجلن�شية(  )ب��اك�����ش��ت��اين  اأت��ي��ار 
الأمانته  ت���ق���دي���راً  امل���دي���ن���ة،  اأج�����رة 
مفقودات  ت�����ش��ل��ي��م  يف  وم���ب���ادرت���ه 
وجمموعة  دوالر   6400 بقيمة 
امل���ج���وه���رات وج�������وازي �شفر  م���ن 
تابعني للواليات املتحدة االأمريكية 
ن�شيتهم الراكبة يف مركبة االأجرة 

التي يعمل عليها ال�شائق.
ال��واق��ع��ة حينما  ت��ف��ا���ش��ي��ل  وت���ع���ود 
ق�����ام ال�������ش���ائ���ق ب���ع���د ع����ث����وره على 
املفقودات  حت���وي  ال��ت��ي  احل��ق��ي��ب��ة 
القيمة بت�شليمها ل�شركته مبا�شرة 
الراكبة  ت��ق��دم��ت  ف��ي��م��ا   ، ال���ف���ور 
اجلن�شية(  )اأفريقية  حر�شي  ل��ول 
الح������ق������ا ب���������ش����ك����وى ع�������رب م����رك����ز 

على  للموؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  االت�����ش��ال 
واأدلت   )600525252( الرقم 
مثل  املركبة  على  تدل  مبوا�شفات 
ق��ي��م��ة االأج��������رة امل���دف���وع���ة ووق����ت 
معلومات  وه��ي  والوجهة،  الرحلة 
املفقودات،  اإىل  الو�شول  ت�شاعد يف 
ا�شتقلت  ح���ني  اأن���ه���ا  اإىل  م�����ش��رية 
اأم����ام م��رك��ز ) �شيتي  امل��رك��ب��ة م��ن 
اإىل منطقة املجرة  �شنر( متجهة 

اإىل احلقيبة  تنتبه  ال�شارقة مل  يف 
ت�شل  اأن  ه��م��ه��ا  ج����ل  ك�����ان  ح���ي���ث 
ال�شام�شي  �شعادة  واأ�شاد  لوجهتها. 
ال�����ش��ائ��ق وح�����ش��ن ت�شرفه  ب��اأم��ان��ة 
وقام بت�شليم ال�شائق �شهادة تقدير 
ومبلغا من املال ، مثنيا على اأمانته، 
لي�شت  الواقعة  هذه  اأن  اإىل  واأ�شار 
�شبقتها  ف��ق��د  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل 
وقائع مماثلة خالل العام اجلاري 

تر�شد  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  الف��ت��ا   ،
درهم  ال��ف   100 ب�  تقدر  ميزانية 
االأمناء  ال�شائقني  لتكرمي  �شنويا 
ال�شنوي  امللتقى  خالل  واملتميزين 

من كل عام.
املوؤ�ش�شة  ح���ر����س  ع���ل���ى  و�����ش����دد   
لتقدمي  الرامية  وا�شراتيجيتها 
للجمهور،  اخل������دم������ات  اأف���������ش����ل 
عن�شري  ع��ل��ى  ذل����ك  يف  م���رت���ك���زة 
االأم���ان���ة وال��ث��ق��ة ، وه���و م��ا ت�شعى 
من  ال�����ش��ائ��ق��ني  يف  ت��ك��ري�����ش��ه  اإىل 
خالل تنظيم العديد من الدورات 
اأي  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ل��ه��م،  التدريبية 
ال�شكر  يقابله  اأن  الب��د  جيد  عمل 
تعزيز اجلهود  اأج��ل  والعرفان من 

وا�شتمرارها. 
واأهاب �شعادة ال�شام�شي باجلمهور 
االت�شال على الرقم املذكور اأعاله 
واإبداء  مفقودات  اأي  عن  ل��الإب��الغ 
املالحظات على مدار ال�شاعة طيلة 
العطالت  ���ش��ام��ل��ة  االأ����ش���ب���وع  اأي�����ام 

الر�شمية واالجازات االأ�شبوعية. 

•• دبي-وام:

وامل���ي���اه  ال���ب���ي���ئ���ة  وزارة  اخ���ت���ت���م���ت 
اإعداد  ح��ول  الثانية  العمل  ور���ش��ة 
للتنوع  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
البيولوجي يف فندق �شيتي �شيزونز 

�شويت�س ديرة بدبي ام�س.
ع��ب��د اهلل  �شلطان  ���ش��ع��ادة  واأو����ش���ح 
ل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  علوان  بن 
امل�������وارد امل���ائ���ي���ة وامل���ح���اف���ظ���ة على 
ان  ال����وزارة  يف  ب��ال��وك��ال��ة  الطبيعة 
اإطار جهود وزارة  الور�شة تعقد يف 

البيئة واملياه لتعزيز االأمن البيئي. 
اال�شراتيجية  اإع������داد  اأن  ون�����وه 
البيولوجي  ل���ل���ت���ن���وع  ال���وط���ن���ي���ة 
وفقا  ي�����اأت�����ي  االإم�������������ارات  ب�����دول�����ة 
ملتطلبات االتفاقية الدولية للتنوع 
الدول  تطالب  والتي  البيولوجي 
ا�شراتيجية  ب����اإع����داد  االأع�������ش���اء 
وطنية تن�شجم وتتكامل مع اأن�شطة 
جميع القطاعات املختلفة بالدولة 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
واملحافظة على التنوع البيولوجي 

لالأجيال املقبلة.

وا����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه ان ال��ور���ش��ة هي 
البيئة  وزارة  جل���ه���ود  ا����ش���ت���م���رار 
امل�شرك  الربنامج  لتنفيذ  واملياه 
لربنامج  االإق���ل���ي���م���ي  امل��ك��ت��ب  م���ع 
غرب  ل��دول  للبيئة  املتحدة  االأمم 
اآ����ش���ي���ا وال�������ذي ي�����ش��ت��ه��دف اإع������داد 
للتنوع  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
الور�شة  يف  و���ش��ارك  ال��ب��ي��ول��وج��ي. 
احت����ادي����ة  وزارات  ع����ن  مم���ث���ل���ون 
و����ش���ل���ط���ات خم��ت�����ش��ة وج���ام���ع���ات 
ودولية  اإق��ل��ي��م��ي��ة  بحثية  وم���راك���ز 
االأخ���رى  املعنية  للجهات  اإ���ش��اف��ة 

النفع  والقطاع اخلا�س ومنظمات 
باأن  اأف�����اد  و  ال��ع��الق��ة.  ذات  ال���ع���ام 
الور�شة هي الثانية �شمن جمموعة 
ور�س العمل الفنية التي ت�شتهدف 
جمال  يف  الوطنية  ال��ق��درات  ب��ن��اء 
الوطنية  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اإع������داد 
العمل  وخطط  البيولوجي  للتنوع 
و�شع  اإىل  وت���ه���دف  ب��ه��ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وتاأتي  وم��وؤ���ش��رات  وطنية  اأه����داف 
اال�شراتيجية  ل��الأه��داف  مواكبة 
التفاقية التنوع البيولوجي للفرة 

من 2011 اإىل 2020. 

حتت رعاية القائد العام 

�سرطة راأ�س اخليمة حتتفل باليوم العاملي للمخدرات

وفد قيادات ن�سائية اإماراتي يزور وا�سنطن ونيويورك

موا�سالت ال�سارقة تكرم �سائقا اأمينا عرث على مفقودات قيمة

البيئة واملياه تعقد ور�سة العمل الثانية الإعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي

موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون تطلق اأول مدر�سة �سيفية بعنوان ال�سيف يبداأ هنا 
•• راأ�س	اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف 
ق�شر الظيت ام�س �شعادة حممد ر�شا فيا�س �شفري اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية لدى الدولة الذي 
قدم لل�شالم على �شموه. وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س عالقات التعاون الثنائية و�شبل تعزيزها بني 
البلدين. وثمن �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة جهود ال�شفري االإيراين يف اإر�شاء وتدعيم العالقات 
االإي��راين بالتطور احل�شاري  ال�شفري  اأ�شاد  واإي��ران. من جانبه  االإم��ارات  التي تربط دولة  الوثيقة 
والعمرانية  والتعليمية  الثقافية واالجتماعية وال�شحية  القطاعات  االإم��ارات يف  ت�شهده دولة  التي 
وغريها. ح�شر املقابلة �شعادة �شالح اأحمد ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة و�شعادة 
اأرحمة ال�شام�شي مدير عام دائرة  امل�شت�شار يف الديوان االأم��ريي و�شعادة حمد  اأحمد الكيت  حممد 

الت�شريفات وال�شيافة يف راأ�س اخليمة. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفر اإيران

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتبة االقتدار 

رخ�شة رقم:CN 1226614 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي نايع �شامل نايع النعيمي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اعــــــــــــالن 
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة بان ال�شادة/الربيع 
 TL11465 �شياحية  رخ�شة  ويحملون   1 فرع   - لل�شفر 

قد اأبدوا رغبتهم يف الغاء الرخ�شة.
االجراء  هذا  على  االعرا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�شبوع ميالدي من تاريخ 
اي  الهيئة غري م�شوؤولة عن  ن�شر هذا االعالن واال فان 
�شت�شتكمل  املده حيث  انق�شاء هذه  بعد  او دعاوي  حقوق 

االجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 186280       بتاريخ:2013/2/5 م
تاريخ ايداع االولوية : 2013/2/5م

M:با�ش��م
وعنوانه:العني ، املنطقة ال�شناعية ، ال�شارع رقم 3 ، �س.ب:16386 ، هاتف:037216663 ، فاك�س:037215231

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 

احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ا�شترياد . 
الواق�عة بالفئة:35

و�شف العالمة:خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 
و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ا�شترياد . .  

اال�ش��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  27  يونيو 2013 العدد 10829

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
املالك:اطل�س لل�شفر /اطل�س لل�شحن وتخلي�س الب�شائع 

A T T:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 188992       بتاريخ:2013/3/25 م
با�ش��م:اطل�س لل�شفر / اطل�س لل�شحن وتخلي�س الب�شائع

وعنوانه:العنوان: �شارع زايد الثاين ، �شارع الكرا ، �س.ب:2086 ، هاتف: 026337927 ، فاك�س: 026331313
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :39 وكيل خطوط طريان مكتب بيع تذاكر ال�شفر تخلي�س 

الب�شائع ال�شحن الربي للب�شائع ال�شحن اجلوي للب�شائع ال�شحن البحري للب�شائع .
جناح  �شكل  ويعلوها  واالبي�س  االزرق  باللون  االر�شية  الكره  ر�شمه  �شكل  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 

طائرة باللون االبي�س واالزرق وبداخل �شكل الكره حرفني A T T ب�شكل مميز .  
اال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  27  يونيو 2013 العدد 10829
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العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ج�شر الزرقاء للعقارات 
وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1176855 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة امل �شعيد را�شد مطر اخلرو�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ورثة خالد حممد را�شد اخلرو�شي وميثلهم نوح حممد را�شد

تعديل �شركاء/حذف امل اخلرو�شي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
العاملية  ال�ش�����ادة/يورو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتكنولوجيا االمن وال�شالمة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1363820 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خلفان عبيد �شعيد الظاهري )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رحمة ح�شني رحمة ح�شني الزعابي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جبل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1046631:طارق للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن علي �شامل الربيكي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نايف ح�شن علي �شامل الربيكي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة الورقاء

 رخ�شة رقم:CN 1029376 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة كونها ابوبكر بوفان كوالتيل )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبداهلل احمد عزيز املرزوقي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل احمد عزيز املرزوقي من 100% اىل %0
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شيح املياه للمقاوالت العامة

رخ�شة رقم:CN 1187764 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شعيد عبداهلل علي العامري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد �شعيد عبداهلل علي العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ع�شام عبدال�شمد عبدالعظيم عمران )%49(

تعديل را�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2*4 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شيح املياه للمقاوالت العامة

SEIH AL MEYAH GENERAL CONTRACTING EST
اىل/�شركة �شيح املياه للمقاوالت العامة ذ.م.م 

SEIH AL MEYAH GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�س الريان لل�شيارات

رخ�شة رقم:CN 1342176 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمعه حممد ع�شيان املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شبح �شاملني م�شبح حميد العلوي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*7 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/معر�س الريان لل�شيارات
AL RAYYAN AUTOMOBILE SHOWROOM

اىل/الو�شاح موتورز 
AL WESHAH MOTORS

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شتوديو ثري دي للت�شوير

رخ�شة رقم:CN 1199426 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد علي مثنى احمد احلربي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد علي مثنى احمد احلربي من 100% اىل %90
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمال عو�س �شامل العامري )%10(

تعديل را�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2*5 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/�شتوديو ثري دي للت�شوير
STUDIO THREE D PHOTOGRAPHY

اىل/ثري دي للهواتف املتحركة واحلا�شب االيل ذ.م.م
THREE D MOBILE PHONE & COMPUTERS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع اجهزة احلا�شب االيل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شتوديو ت�شوير فئة ب )7420003.2(
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دار قرطبة للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1100232 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جا�شم احمد جابر املن�شوري من �شريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/جا�شم احمد جابر املن�شوري من 51% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نور ح�شني �شالح احمد من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ نور ح�شني �شالح احمد من 49% اىل %100
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.80*0.50

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/دار قرطبة للمقاوالت العامة ذ.م.م

DAR CORDOBA GEN. CONTRACTING LLC
اىل/دار قرطبة للنجاره واحلدادة امل�شلحة

DAR CORDOBA REFINED CARPENTRY AND SMITHERY
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خدمات اخلليج لل�شيانة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1027406 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شلطان عبداهلل حممد غلوم الهاملي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شلطان عبداهلل حممد غلوم الهاملي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن رزق برج�س

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/خدمات اخلليج لل�شيانة ذ.م.م
MAINTENANCE SERVICES GULF LLC

اىل/خدمات اخلليج لل�شيانة
MAINTENANCE SERVICES GULF

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 14 ق 9 بناية �شلطان عبداهلل حممد 
غلوم الهاملي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع النجدة ح �س 11 ق c24 املالك �شلطان 

عبداهلل حممد الهاملي
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/�شيدلية حنان االمارات  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

رخ�شة رقم:CN 1025041 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد علي حممد يو�شف اخلواجه )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد نا�شر جا�شم الزعابي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*7.72

تعديل ا�شم جتاري:من/�شيدلية حنان االمارات
HANAN AL EMARAT PHARMACE

اىل/�شيدلية ميد ي�شينا اخلليج
MEDICINA GULF PHARMACY

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطاهر اجلميل للمقاوالت العامة

رخ�شة رقم:CN 1218164 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/الطاهر اجلميل للمقاوالت العامة
BEAUTY BIRD GEN - CONT

اىل/الطائر اجلميل العمال التكييف املركزي
BEAUTY BIRD CENTRAL AIR CONDITION WORKS

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم 12 حمل رقم 32 اىل املنطقة 
الغربية ليوا مي�شم االر�س ال�شناعية ق رقم 12 مكتب 32 بلدية الغربية

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رويال فالكون ال�شرق للمقاوالت العامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1182678 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 50*15 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/رويال فالكون ال�شرق للمقاوالت العامة ذ.م.م
ROYAL FALCON EASTERN GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/رويال فالكون ال�شرق لل�شيانة العامة ذ.م.م
ROYAL FALCON EASTERAL GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي النادي ال�شياحي حو�س �شرق 16 - 1 ق 21 
ابوظبي �شارع  ابوظبي جزيرة  الثالث مكتب 9 بناية هيئة الهالل االحمر اىل  الطابق 
ال�شالم برج املن�شور طابق 14 �شقة 1403 مكتب 1 مالك: حممد احمد يوعان الظاهري

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل نيبون للحا�شب االيل

 رخ�شة رقم:CN 1135105 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل نيبون للحا�شب االيل
NIPPON COMPUTER SHOP

اىل/نيبون لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة 
NIPPON USED AUTOPARTS

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع اجهزة احلا�شب االيل امل�شتعملة - بالتجزئة )4774004(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ابراهيم �شاهني للمقاوالت 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1118493 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة نور الهدى التجارية
NOUR AL HUDA TRADING EST

اىل/موؤ�ش�شة نور الهدى للمقاوالت الري 
NOUR AL HUDA CONTRACTING

تعديل عنوان/من العني العني بدع فار�س بناية احمد حممد غلوم البلو�شي اىل 
العني �شناعية العني حميد عبداهلل خلفان مبارك دوي�س ال�شام�شي واخرون

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت �شبكات الري )4220402(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات )8130002(

تعديل ن�شاط/حذف بيع اال�شمدة الكيماوية - بالتجزئة )4773307(
تعديل ن�شاط/حذف بيع مبيدات االفات الزراعية والبيطرية - بالتجزئة )4773309(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعدات الفنية ذ.م.م - فرع
رخ�شة رقم:CN 1043784 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

الغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1183632 باال�شم التجاري الكوكب االبي�س 
للمقاوالت العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

الغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري كافترييا �شباب   1129746 رقم 
الكويتات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اقم�شة االمني

 رخ�شة رقم:CN 1015246 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/اقم�شة االمني
AL AMEEN TEXTILES
اىل/االمني لتجارة االقم�شة 

AL AMEEN TEXTILES TRADING
�شلطان  احمد  بناية  بناية  االول  زايد  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
مطر احلالمي اىل العني العني �شناعية هيلي بناية ال�شيد �شغري حمدان �شعيد 

العامري
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�س الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
مثلث  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلودة للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1171494 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
نور الدين غ�شان ال�شلبي من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ف�شل اعمر - ال�شتيوي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10829 بتاريخ 2013/6/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج برج العرب 

CN 1125951:لت�شليح ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد بطي حممد عقيف ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد قنون مطر حممد ال�شام�شي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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•• اأبوظبي-وام:

اخ���ت���ت���م���ت ام���������س ف���ع���ال���ي���ات ال�������دورة 
االإن�شاين  امل��ي��ث��اق  ح����ول  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
االإ�شتجابة  يف  ال���دن���ي���ا  وامل����ع����اي����ري 
ا�شفري  م�����������ش�����روع  االإن�����������ش�����ان�����ي�����ة.. 
املانحة  اجل���ه���ات  ق������درات  ل��ت��ح�����ش��ني 
االإماراتية  االإن�����ش��ان��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
الطواريء  حل���االت  اال�شتجابة  على 
املقدمة  امل�شاعدات  بجودة  واالرت��ق��اء 
الكوارث  من  املت�شررين  لالأ�شخا�س 
اأن���ح���اء العامل  ���ش��ت��ى  ال��ت��ي حت���دث يف 
من  احل�شور  على  ال�شهادات  وتوزيع 
واملوؤ�ش�شات  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات  ممثلي 
االإن�����ش��ان��ي��ة يف ال����دول����ة. و�����ش����ارك يف 
التنمية  وزارة  نظمتها  ال��ت��ي  ال����دورة 
وال����ت����ع����اون ال�������دويل ث���الث���ة اأي�������ام يف 
 25 اأبوظبي  الراحة يف  �شاطئ  فندق 
املانحة  اجل��ه��ات  ع��ن  ممثلني  متدربا 
االإماراتية  االإن�����ش��ان��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اأط���ار اخل��ط��وات التمهيدية  وذل��ك يف 

مبادرة  يعد  ال���ذي  ا�شفري  م�����ش��روع  ل��� 
تطوعية ت�شم جمموعة متنوعة من 
االإن�شاين  املجال  العاملة يف  املنظمات 
امل�شاعدات  لبلوغ هدف حت�شني جودة 
االإن�شانية. وت�شمنت الدورة التعريف 
ب������ م���������ش����روع اأ�����ش����ف����ري وحم�����اورع�����دة 
ال�شلوك  وم��ب��ادئ  االإن�����ش��اين  كامليثاق 
م�شروع  ل���  املختلفة  الدنيا  وامل��ع��اي��ري 
املعايري  ت�شمل احلماية  والتي  ا�شفري 
والنظافة  ب��امل��اء  االإم�����داد  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
االأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وال��ت��غ��ذي��ة وامل�����اأوى 
واالحتياجات  الب�شرية  وامل�شتوطنات 
العمل  وجم��������االت  ال���غ���ذائ���ي���ة  غ����ري 
مل�شروع  العملية  املمار�شة  و  ال�شحي 
اأ�شفري. ومت اإجراء التدريب من خالل 
ثالثة  اعتماد  مت  اإم��ارات��ي��ني  مدربني 
عقب  اأ�شفري  م�شروع  قبل  م��ن  منهم 
عقدها  ال��ت��ي  امل���درب���ني  ت��دري��ب  دورة 
اخلارجية  امل�����ش��اع��دات  تن�شيق  مكتب 
عن  ف�����ش��ال   2011 ي���ن���اي���ر  خ�����الل 
والتعاون  التنمية  وزارة  ممثلي  اأح��د 

ال������دويل وال������ذي مت اع���ت���م���اده خالل 
مار�س من العام اجلاري وذلك بهدف 
باأهمية م�شروع  الكايف  االإدراك  تعزيز 
اأ�شفري ومعايريه امل�شاهمة يف حت�شني 
لالأ�شخا�س  املقدمة  امل�شاعدات  جودة 
املت�شررين من الكوارث. من ناحيتها 
معتمدة  م��درب��ة  الربيكي  منى  قالت 
ت��دري��ب يف وزارة  ب��امل�����ش��روع و���ش��اب��ط 
الدورة  اإن  ال��دويل  والتعاون  التنمية 
االإ�شتجابة  وحتفيز  لتح�شني  تهدف 
املوؤ�ش�شات  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ال��دول��ة وت��ع��زي��ز قدراتهم  امل��ان��ح��ة يف 
على التجاوب الفاعل يف ذلك ال�شدد. 
ال�شام�شي  ح���م���ي���د  ق�����ال  ووب����������دوره 
وال����ط����وارئ يف  االإغ���اث���ة  اإدارة  م��دي��ر 
املدربني  واح��د  االأح��م��ر  الهالل  هيئة 
امل��ع��ت��م��دي��ن يف ال�����دورة اإن����ه مت اإع����داد 
خطط للقائمني بالتدريب للم�شاركة 
يف ع��م��ل��ي��ات ال���ت���دري���ب داخ����ل وخ����ارج 
اأن�شطة  يف  االإ�����ش����راك  م���ع  ال���دول���ة 
والهالل  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 

لل�شليب  ال����دويل  واالإحت�����اد  االأح��م��ر 
امل�شاركة  . كما متت  االأحمر  والهالل 
املتخ�ش�شة  ال��������دورات  م���ن  ع����دد  يف 
مب�������ش���روع ا����ش���ف���ري ب���ه���دف االرت����ق����اء 
للكوادراملواطنة  التدريبية  بالقدرات 
�شهدت  احلالية  ال���دورة  اأن  م��وؤك��دا   ..
جتاوبا كبريا من العنا�شر املتدربة من 

للموؤ�ش�شات  املمثلني  واالإن���اث  الذكور 
االإن�����ش��ان��ي��ة واجل���ه���ات امل��ان��ح��ة. ونوه 
تلك  ا���ش��ت��م��راري��ة  باأهمية  ال�شام�شي 
ال�����������دورات ب����ه����دف ت���ط���وي���ر ق������درات 
العاملني يف تلك اجلهات لال�شتجابة 
للمعايري  وف��ق��ا  االإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��ح��االت 
امل��ت��ب��ع��ة. م���ن ج��ان��ب��ه��م اأك����د ع���دد من 

امل��ت��درب��ني على جن��اح ال����دورة يف رفد 
ح���ول ق�شايا  وم��ه��ارات��ه��م  م��ع��ارف��ه��م 
بجودة  واالرت��ق��اء  اال�شتجابة  حت�شني 
بدور  املقدمة..م�شيدين  امل�����ش��اع��دات 
يف  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية  وزارة 
دعم قدرات اجلهات املانحة واملوؤ�ش�شات 

االإن�شانية االإماراتية يف هذا ال�شدد. 

•• اأبوظبي-وام:

دور  اأه���م���ي���ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأك������دت 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ط��وع��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
رعاية وتاأهيل االأحداث وذلك يف ور�شة 
حقوق  اإدارة  نظمتها  متخ�ش�شة  عمل 
االإن�شان يف الوزارة بالتعاون مع مركز 
رعاية االأحداث يف قاعة املهارات والقيم 

ال�شلوكية يف مقر املركز يف اأبوظبي.
نظمت  ال��ت��ي  ال��ور���ش��ة  فعاليات  ح�شر 
يف  التطوعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور  ب��ع��ن��وان 
االأحداث  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  يف  امل�شاهمة 
ال��ع��م��ي��د اأح��م��د حم��م��د ن��خ��رية مدير 
جلنة  رئ��ي�����س  االإن�������ش���ان  ح��ق��وق  اإدارة 
وم�شاركة  امل�����رك�����ز  اأع�����م�����ال  ت�������ش���ي���ري 
ال��ع��م��ي��د م��ت��ق��اع��د حم��م��د ���ش��ال��ح بداه 
النقبي  حم���م���د  وي���و����ش���ف  ال���ع���و����ش���ي 
وزارة  يف  االجتماعية  ال��رع��اي��ة  م��دي��ر 

العربي  وول��ي��د  االجتماعية  ال�����ش��وؤون 
مدير املدر�شة يف مركز رعاية االأحداث 
وممثلون عن موؤ�ش�شة االإمارات لتنمية 
اأبوظبي  يف  ت��ك��ات��ف  ب��رن��ام��ج  ال�����ش��ب��اب 
واأكادميية  االإم����ارات  ك�شافة  وجمعية 
كلنا  وج���م���ع���ي���ة  ل���ل���ت���ط���وع  االإم�����������ارات 
االإمارات يف اأبوظبي وجمعية اأ�شدقاء 
البيئة وهيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
روؤيتي  وجمعية  للتطوع  دب��ي  مركز  و 
وج��م��ع��ي��ة متطوعي  دب���ي  ل��الأ���ش��رة يف 
النف�شية  االإم���ارات  وجمعية  االإم���ارات 

يف ال�شارقة.
حممد  عبداهلل  الدكتور  العقيد  وق��ال 
االأحداث  رعاية  مركز  مدير  بوهندي 
جهود  دع����م  اإىل  ت���ه���دف  ال���ور����ش���ة  اإن 
ب����ني خمتلف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���ارك���ة 
م��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين خ��ا���ش��ة يف 
جمال االأعمال التطوعية التي ت�شاند 

موؤ�ش�شات رعاية وتاأهيل االأحداث وت�شد 
من اأزرهم يف القيام باملهام وامل�شوؤوليات 

الكبرية امللقاة على عاتقهم.
واأ�شاف يف كلمة األقاها �شمن فعاليات 
على  تقت�شر  ال  اجل��ه��ود  اأن  ال��ور���ش��ة 
داخل  احل���دث  يق�شيها  ال��ت��ي  ال��ف��رة 
مابعد  مرحلة  اإىل  ت��ت��ع��داه  ب��ل  امل��رك��ز 
ي��ع��رف بالرعاية  اإط���ار م��ا  االإف����راج يف 
ال��الح��ق��ة وال���ت���ي ال ت��ق��ل اأه��م��ي��ة عن 
املرحلة ال�شابقة ..الفتا اإىل اأن احلدث 
الذي يرجع اإىل البيئة التي كانت �شببا 
متابعة  وال  م��راق��ب��ة  دون  ان��ح��راف��ه  يف 
�شوف يكون عر�شة لالنتكا�س والعودة 
اإىل ط��ري��ق االن���ح���راف م��ا ي����وؤدي اإىل 

�شعوبة عملية االإ�شالح والتاأهيل.
االأحداث  رع��اي��ة  مركز  مدير  واأو���ش��ح 
فرة  خ�����الل  امل����ب����ذول����ة  اجل����ه����ود  اأن 
اأ�شا�شية  جهود  هي  الالحقة  الرعاية 

عالقة  ت��وط��ي��د  عملية  يف  وج��وه��ري��ة 
اأ�شرفت  التي  باجلهة  واأ�شرته  احل��دث 
اإ�شالحه وتعديل �شلوكه وتثبيت  على 
ال�شلوكيات الطيبة التي اكت�شبها خالل 
فرة اإيداعه وخلق جو من االأمل لديه 
اأ�شرته. واأعرب العقيد الدكتور  ولدى 

عبداهلل بوهندي عن اأمله يف اأن تكون 
ونوعية  ج���دي���دة  ان��ط��الق��ة  ال���ور����ش���ة 
لتكثيف جهود التعاون والتكامل لرفع 
وتقدم  التطوعية  اخل��دم��ات  م�شتوى 
الور�شة.  يف  امل�����ش��ارك��ني  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر 
ال��ور���ش��ة حمورين  اأع���م���ال  وت�����ش��م��ن��ت 

واالأن�شطة  ال��ربام��ج  ع��ل��ى  رك���ز  االأول 
املتعددة خ��الل ف��رة اإي��داع احل��دث يف 
املركز واملتمثلة يف الرعاية االجتماعية 
وال�����ش��ح��ي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة وال���ع���الق���ات 
والراث  ال�شلوكية  والقيم  االأ���ش��ري��ة 

الوطني والن�شاطات الرفيهية.

•• �صنغهاي-وام:

اأم�س االول يف مقر  ا�شتقبل معايل تو قوانغ �شاو نائب عمدة مدينه �شنغهاي 
ب�شعادته  لرحيب  املن�شوري  جمعه  حممد  اإبراهيم  احلكومة..�شعادة  دي��وان 
اللقاء  خالل  ومت  �شنغهاي.  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  عام  كقن�شل 
ا�شتعداده  معاليه عن  اأعرب  دعمها..فيما  و�شبل  امل�شركة  امل�شالح  ا�شتعرا�س 
اأداء مهام عمله.. لتقدمي كل الت�شهيالت الالزمة مل�شاعدة �شعادة القن�شل يف 

متمنيا له طيب االإقامة يف �شنغهاي والتوفيق يف عمله. 

•• دبي-وام:	

الكتب  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  الثقافية  العوي�س  علي  ب��ن  �شلطان  موؤ�ش�شة  ق��دم��ت 
واالإ�شدارات اإىل جمعية البيارة الثقافية يف دبي لدعم م�شروعها القراءة مفتاح 
العامة يف فل�شطني.  املكتبات  دور  القراءة وتعزيز  بت�شجيع  الذي يهتم  العامل 
العوي�س  علي  ب��ن  �شلطان  موؤ�ش�شة  ع��ام  اأم��ني  امل��ط��وع  ع��ب��داهلل  واأط��ل��ع حممد 
اأق�شامها  االول..ع��ل��ى  اأم�����س  املوؤ�ش�شة  زي��ارت��ه  خ��الل  اجلمعية  وف��د  الثقافية 
ومقتنياتها وخدماتها وتاريخها واأبرز ما توفره الثقافة العامة واملتخ�ش�شة 
املراكز  دع��م  اإط��ار موا�شلة  ال��زي��ارة يف  وتاأتي  واالإل��ك��روين.  الورقي  ب�شكليها 
والهيئات واملوؤ�ش�شات التي ت�شعى اإىل اإثراء مكتباتها باملواد العلمية والثقافية 
لتحقيق اأهداف موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�س الثقافية باالإ�شهام يف خدمة 
 . العربي  الوطن  يف  والعلمية  االأدبية  احلياة  ودع��م  العربيني  والفكر  الثقافة 
ووجه الوفد الزائر �شكره وتقديره الإدارة املوؤ�ش�شة على هديتهم القيمة والتي 

تعد ت�شجيعا حقيقيا ملبادرتهم الثقافية الهادفة خلدمة املجتمع.

•• اأبو	ظبي-الفجر:

ح�����ّش��ن��ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��رط��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة االإم���ارات���ي���ة 
م�شتويات عدد من ع�شواتها يف جمال اإعداد البحوث 
املجتمع  ب�������ش���وؤون  ت��ع��ن��ى  مل���و����ش���وع���ات  االج��ت��م��اع��ي��ة 
واالأ�����ش����رة. وك���ان���ت اجل��م��ع��ي��ة ن��ظ��م��ت، ب��ال��ت��ع��اون مع 
تدريبياً  برناجماً  اأبوظبي،  �شرطة  يف  التدريب  اإدارة 
 ، العلمي  البحث  اأ�شاليب  ح��ول  اجلمعية  لع�شوات 
األقاها  العام�شة،  �شرطة  مبقر  حما�شرات  ت�شمن 
والدرا�شات  العالقات  اأ�شتاذ  الداللهة  نذير  الدكتور 

الدبلوما�شية بجامعة ال�شارقة.
وتعرفت الع�شوات اإىل الطرق القائمة على املنهجية 

واأهدافه،  واأهميته  العلمي  البحث  اإع��داد  يف  العلمية 
وكيفية حتديد م�شكلة البحث واملناهج امل�شتخدمة يف 
اإعداد البحوث وغريها من املعلومات التي يحتاجها 

الباحثون يف بحوثهم.
وعربت الرائد اآمنة البلو�شي، رئي�شة جمعية ال�شرطة 
ال�شرطية  للقيادة  �شكرها  عن  االإم��ارات��ي��ة،  الن�شائية 
لتقدميها الدعم الالحمدود؛ والت�شهيالت الالزمة 
وفق  الوظيفية  واج��ب��ات��ه��ن  ت��اأدي��ة  على  لتحفيزهن 
هذا  اأن  موؤكدة  والعلمية،  االإداري���ة  املمار�شات  اأح��دث 
الربامج  م���ن  �شل�شلة  ي��ع��ت��رب  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج 
للعن�شر  واملوجهة  اجلمعية  تعدها  التي  التدريبية 

الن�شائي على وجه اخل�شو�س.

•• اأبوظبي-وام:

املنظمات  ل�شوؤون  الوزير  م�شاعد  ال�شام�شي  حممد  �شعيد  الدكتور  �شعادة  ا�شتقبل 
الدولية يف مكتبه يف ديوان عام الوزارة..�شعادة اإلكا بيكا �شيميال �شفري جمهورية 
االهتمام  ذات  املو�شوعات  مناق�شة  املقابلة  خ��الل  وج��رى   .. ال��دول��ة  ل��دى  فنلندا 
امل�شرك و�شبل التعاون الثنائي بني البلدين يف خمتلف املجاالت خا�شة يف جمال 

املنظمات الدولية. 

اخلارجية تبحث التعاون يف جمال حت�سني كفاءة ع�سوات جمعية ال�سرطة الن�سائية يف البحث العلمي
املنظمات الدولية مع فنلندا

وزارة التنمية والتعاون الدويل تعقد دورة امليثاق االإن�ساين واملعاير الدنيا يف اال�ستجابة االإن�سانية 

الداخلية توؤكد دور املوؤ�س�سات التطوعية يف رعاية االأحداث

نائب عمدة مدينة �سنغهاي ي�ستقبل قن�سل الدولة

العوي�س الثقافية تدعم م�سروع 
موؤ�س�سة البيارة للقراءة

وزارة العدل تنظم حفال �سنويا لتكرمي الفائزين بربامج التحفيز والتكرمي 
•• دبي-وام:

ال�شنوي  حفلها  االول  اأم�س  العدل  وزارة  نظمت 
التحفيز  ب����ربام����ج  ال���ف���ائ���زي���ن  ل���ت���ك���رمي  االأول 
والتكرمي حتت عنوان - اأديتم فاأبدعتم - والذي 
ال�شلطة  اأع�شاء  من   400 من  مايقرب  ح�شره 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة وم��وظ��ف��ي ال�������وزارة .و���ش��ه��د معايل 
الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل 
عبدول  ال��وه��اب  عبد  ال��دك��ت��ور  القا�شي  و���ش��ع��ادة 
رئي�س املحكمة االحتادية العليا ومدير عام وزارة 
ال��ع��دل ���ش��ع��ادة حممد ب��ن حمد ال��ب��ادي وامل���دراء 
اأقيم يف فندق جراند  التنفيذيون.. احلفل الذي 
حياة بدبي ومت خالله تكرمي الفائزين يف ع�شرة 
برامج للتميز توزعت بني االإدارة املتميزة واملوظف 
املتميز وبرنامج توا�شل والتزام واالأداء الوظيفي 
كما   . املتميزة  اللجنة  برنامج  وللفريق  املتميز 
�شملت فروع التكرمي برنامج االقراحات املتميزة 
اإبداع وتكرمي العاملني من ذوي اخلدمة الطويلة 
م�شرية العطاء وبرنامج امل�شتوي التعليمي املتميز 
وبرنامج  امل��ع��رف��ة  ن�شر  وب��رن��ام��ج  ال��ق��م��م  ارت��ق��اء 
اأك��د معايل الدكتور ه��ادف بن  االجن��از املتميز. و 
جوعان الظاهري يف كلمته اأمام املكرمني و�شيوف 
بنخبة من  ال��وزارة وهي حتتفي  اأ�شرة  اأن  احلفل 
امل��وظ��ف��ني مم���ن مت���ي���زوا ب��ال��ع��ط��اء واالإب��������داع يف 
واقعية  ترجمة  متثل  والتكرمي  التحفيز  برامج 
ت�شتمد  والتي  الدولة  يف  التطوير  الإ�شراتيجية 
خطوطها العري�شة من توجيهات �شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
باالرتقاء  ال���دائ���م  ���ش��م��وه  واه��ت��م��ام  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ويعرب  الق�شائية  املنظومة  وخدمات  مب�شتويات 

اأي�شا عن حر�س الوزارة على ترجمة ما ت�شمنته 
الروؤية التي عر�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س   � ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
جمل�س ال����وزراء � حاكم دب��ي رع��اه اهلل وال��ت��ي مل 
العدل وح�شب  اأهمية قطاع  تكتف بالركيز على 
.. بل اأكدت على �شرورة اأن تكون خدمات الوزارة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ل���روؤي���ة  ع���ن  م��ع��ربة  وغ���ريه���ا 
املراكز  على  واملناف�شة  الرتيب  لت�شدر  و�شعيها 
االأويل عامليا يف �شرعة االإجناز ويف جودة خدمات 
اإيل  واأ�شار معاليه   . ومن بينها اجلهاز الق�شائي 
االأداء  يف  للتميز  العاملية  املعايري  تطبيق  اأهمية 
واجلودة وتعزيز ثقافة االإبداع والتميز. وتطبيق 
املوؤ�ش�شي  االأداء  وفعالية  لكفاءة  املمار�شات  اأف�شل 
الهيئات  خمتلف  مع  معيارية  مقارنة  با�شتخدام 
احلفاوة  وتلك  التكرمي  وه��ذا  والعاملية.  املحلية 
اآخر ملدى احلر�س على  تعبريا  باملتميزين ميثل 
للم�شتقبل  واإع���داده���م  الب�شرية  ال��ك��وادر  تنمية 
وح��ف��زه��م ع��ل��ى االإب�����داع وال��ت��ج��دي��د واالب��ت��ك��ار .. 
وتعزز  تن�شر  متكاملة  ق�شائية  اإط��ار منظومة  يف 
الق�شائية  االأ���ش��رة  داعيا  والتميز  اجل��ودة  ثقافة 
يف ال���دول���ة اإيل ال��ع��م��ل ب����روح ���ش��ن��اع االإجن�����ازات 
اك���رب درج����ة م��ن الفعالية  احل�����ش��اري��ة وحت��ق��ي��ق 
النمو  على  الدائم  واحلر�س  االإنتاجية  والكفاية 
اأعلى م�شتويات اجلودة والتميز..  املهني لتحقيق 
واإيل اأن ي�شبح التميز يف االأداء برنامج عمل لكل 
ال��ع��دل . وق��ال معايل  ب���وزارة  موقع وك��ل خدمة 
اأن   - املكرمني  اإيل  حديثه  موجها  ال��ع��دل  وزي��ر 
.. وقد  واح���دة  ي��ب��داأ بخطوة  االأل���ف ميل  طريق 
منظومة  لتطوير  اخلطوات  من  العديد  قطعنا 
ب��ف�����ش��ل جهودكم  ال���دول���ة  وال��ق�����ش��اء يف  ال���ع���دل 

اأوفياء  وم�شاندتكم واهتمامكم.. و�شنظل �شركاء 
وتوفيقه  اهلل  بف�شل   � ن�شل  ح��ت��ى  وب��ك��م  معكم 
وم��ا نرغب فيه من  اأه���داف  نتمناه من  اإىل ما   �
على  وت��ع��م��ل  جمتمعنا  ت��ق��دم  يف  ت�شاهم  غ��اي��ات 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  وت��ط��ور  ازده���ار 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت   ..
واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
االإمارات  حكام  لالإحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�شاء 
على  ���ش��دد  و   .. ورع��اه��م  جميعا  اهلل  حفظهم   ..
�شعادة  ك��د  اأ  م��ن جانبه   . اخل��ري خطاهم  طريق 
ال��ق��ا���ش��ي ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��وه��اب ع��ب��دول رئي�س 
ان  املكرمني  عن  نيابة  العليا  االحتادية  املحكمة 
وزارة العدل من بني الوزارات التي اأخذت بفكرة 
 -2008 التميز �شمن خطتها اال�شراتيجية - 
2010 - واأكدت عليها ثانية يف خطتها لالأعوام 
بالتميز  خا�شة  اإدارة  واأن�����ش��اأت  القادمة  الثالثة 
امل��وؤ���ش�����ش��ي ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات وت��ن��ف��ي��ذ معايري 
اليوم  وه��ي  احلكومي  والتميز  اجل���ودة  وب��رام��ج 
الق�شائيني وغري  املتميزين من موظفيها  تكرم 
ت�شجيعا  التميز  �شلم  اأرت��ق��وا  مم��ن  الق�شائيني 
لهم ودعوة لغريهم الرتياد اأفاق التميز حتى بات 
التكرمي ثقافة توؤمن بها م�شريا اإيل اأن التكرمي 
بامل�شئولية  املكرمني  الإدراك  ت�شريف  ال  تكليف 
املحافظة  باأهمية  واإميانهم  عاتقهم  على  امللقاة 
التميز  على  غريهم  وت�شجيع  التميز  ه��ذا  على 
واأن  اليومي  ال�شلوك  يف  الثقافة  تلك  وتكري�س 

يكون التميز اأ�شلوبا للعمل.

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/287  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليهما/1- تاون �شنر ماجنمنت ليمتد 2- الديوان لل�شيانة العامة ذ.م.م    
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / ماجد �شعيد الدوري وميثله: حمد علي حممد 
بن �شاملني ال�شويدي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ االتفاقية بني 
ب�شداد مبلغ )490.500 دره��م( وبالفائدة  املدعى عليه  وال��زام  املدعى واملدعى عليهما 
واالتعاب.  وامل�شروفات  وبالر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية 
بالقاعة  ���س   11.00 ال�شاعة   2013/7/15 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
االق��ل. ويف حالة  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/274  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- حممود نوروز ن�شر ازداين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ فالكن �شتي اوف وندورز ) �س.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد علي احلفيتي     قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء املحرر بني املدعية 
واملدعى عليه والزام املدعى عليه مببلغ وقدره )404.180.70 درهم( والفائدة بواقع 
9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
و���ش��م��ول احل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ امل��ع��ج��ل ب��الك��ف��ال��ة. وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم االح���د املوافق 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من  2013/7/21 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1505   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/ كرمي حمدى م�شطفى مهدي اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  والتعمري  لالن�شاء  نيفادا 
ذ.م.م  والتعمري  نيفادا لالن�شاء  �شركة  املطلوب اعالنه /  م�شتحقات عمالية 
اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/5
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/676  جتاري كلي                                      
ان  املدعى عليه /1- هاين عا�شور ح�شن حبيب جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
حممود  وميثله:  عامة  م�شاهمة  �شركة  اال�شالمي-  ابوظبي  م�شرف   / املدعي 
ال��دع��وى ومو�شوعها املطالبة بالزام  اق��ام عليك  اب��وج��ري��دة  ق��د  ح��ج��اج  ع��زب 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   168.245.70( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى التاريخ ال�شداد.   
بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/7/8 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  

 ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/632  جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- جواجن �شا ميدل اي�شت للمقاوالت �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / جنمة ا�شيا لتاأجري معدات واليات الت�شييد والبناء ���س.ذ.م.م  وميثله: 
حممد ح�شن حممد البحر   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليها مببلغ وقدره )244.985.60دره��م( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاخريية بواقع 12% من تاريخ 2009/11/30 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة 
يوم االثنني املوافق 2013/7/1 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف 
م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/209  جتاري كلي                                      
امل��دع��ى عليه /1- �شهيل ���ش��ال��ح حم��م��د حم���ام���دة   جم��ه��ول حمل  اىل 
اأ ع م - ذ.م.م قد  املالية-  ل���الوراق  املدعي / م��اك �شرف  ان  االق��ام��ة مبا 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعي 
عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
املوافق 2013/7/1 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/372  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- خليل اي�شازا تيوزمان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اق��ام عليك  قد  �شيف عبيد علي احلفيتي     �شيفى  وميثله: حممد  اجمل   /
 175.000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
املطالبة  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
لها  وح���ددت  بالكفالة.   املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى 
 ch1A.1 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/275  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- فر�شيد علي كا�شانى بريكاين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ فالكن �شتي اوف وندورز ) �س.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد علي احلفيتي     قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء املحرر بني املدعية 
واملدعى عليه والزام املدعى عليه مببلغ وقدره )489.440 درهم( والفائدة بواقع 9% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/11 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/320  جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- �شركة اكو ا�شتار ووتر تكنولوجيا ذ.م.م    جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �شركة م�شاعدات املحيط العاملية للتجارة ذ.م.م وميثله: 
حممد �شيف عبيد علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ى  ال���زام  م��ع  متخ�ش�س  خبري  بندب 
ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/7/7  املحاماة.  وح��ددت لها جل�شة يوم االحد 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/276  عقاري كلي                                      
ان  ام��ري خ��اين  جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعى عليه /1- فر�شاد حممد علي 
علي  عبيد  �شيف  حممد  ومي��ث��ل��ه:  )�������س.ذ.م.م(  ون����دورز  اوف  �شتى  فالكن   / امل��دع��ي 
وال�شراء  البيع  عقد  بف�شخ  احلكم  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  احلفيتي     
بالوحدة ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي3-2 بي - 102( الكائنة بربج فيو دو الك والزام 
املدعي عليه ب�شداد مبلغ 390.106 درهم باال�شافة اىل مبلغ 94.629.31 درهم تعوي�س 
عن فوات مقدار الربح، والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2013/7/18 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رقم  )�ــس.ذ.م.م(-  الغذائية  املواد  لتجارة  انو  �شور  ال�شركة:  ا�شم 
662541 عنوانها: مكتب  702 ملك ورثة حميد علي وموزه العوي�س- ديرة- ال�شبخة  
التجاري: 1086466  بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�شكل 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
مطالبة  او  اعرا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/1/10( بتاريخ    )2013/1/6008(
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
ملك   702 مكتب   وعنوانها:   ــس.ذ.م.م(  �( الغذائية  املواد  لتجارة  انو  �شور 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  ال�شبخة  دي��رة-  العوي�س-  وم��وزه  علي  حميد  ورث��ة 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
مطالبة  او  اعرا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/1/10( بتاريخ   .)2013/1/6008(
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27    
ترغب ال�شادة/ جونابيت منطقة حرة- ذ.م.م. )رقم الرخ�شة 18608( الكائنة يف املكتب التنفيذي 
دبي  مدينة   ،9275 ����س.ب.   ،18 ال���دور   ،A ت��اور  �شنرال  بيزني�س   ،  1803A-1804A رق��م 
للتكنولوجيا  احل��رة  دب��ي  منطقة  ل��دى  واملرخ�شة  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دب��ي،  لالنرنت، 
واالإعالم(، باالإعالن عن قرارها املتخذ من قبل ال�شريك الوحيد املنعقد بتاريخ 2013/2/13 فيما 

يتعلق ب�شطب ت�شجيل "جونابيت منطقة حرة- ذ.م.م."
وعليه، ٌيطلب مبوجبه من اأي طرف ذي م�شلحة ولديه مطالبة �شد ال�شركة التقدم مبطالباته 
امل�شتحقة خالل 45 يوماً من االإخطار وذلك عن طريق الربيد امل�شجل اأو باالت�شال على العنوان 

التايل: 
جونابيت منطقة حرة- ذ.م.م. 

عناية ال�شيد/ مار�شال جوزيف   
 �شركة مار�شال و�شركاه

 مكتب رقم 901 بناية CBI،�شارع البنوك.  ال�شارقة، االإمارات العربية املتحدة
�شندوق بريد 20699    -  هاتف:   5681997 6 971

businessd evelopment.marshall@eim.ae :بريد اإلكروين
لن يعتد باملطالبات امل�شتلمة بعد انتهاء فرة االإخطار ملدة 45 يوماً.

اإخطار ب�سطب الت�سجيل

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/230 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/

على    الت�شديق  وطلب  االم���ارات   اجلن�شية:  ح�شيني  �شديق  حممد  بيجم  �شاهدة 
حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )العائلة لتجارة م�شتلزمات التجميل 
 )59485( امللف  رق��م  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من   )
مبارك  ح�شني  ال�شيدة:امينة  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  االم���ارات   اجلن�شية:  البلو�شي  عبداهلل 
بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/525 ك.ع.غ

والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
ا�شحاق مال )اهلل(�شالح ال علي اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على التوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )�شالون ر�شيدة للتجميل  ( واملرخ�شة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )58294( وامل�شجل لدى 
�شامل  عبدالعزيز  را���ش��د  ال�شيد:عبدالرحمن  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة 
املزروع اجلن�شية: االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
بد دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/431 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ 
�شمريه غالم نظر اجلن�شية: االمارات   وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر 
يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )�شالون الي�شب للتجميل ( واملرخ�شة من 
امللف )56089( وامل�شجل لدى  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة 
ال�شركال  خمي�س  وليد  مبارك  اىل:���ش��امل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  االم��ارات  اجلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
بد دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/350 تنفيذ جتاري
 2011/343 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ  الق�شية:  مو�شوع 
�شامال  دره��م(   791174.50( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  كلي  جت��اري 
للر�شوم وامل�شاريف.  املطلوب اعالنه املنفذ �شده /1- اح�شن ر�شا خالد 

برويز اخر جمهول حمل االقامة- مو�شوع االعالن: 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )�شقة �شكنية 
مبنطقة الثنية اخلام�شة، رقم االر�س: 983، ا�شم املبني: ايكون 2، رقم 
املبنى: 1 رقم الوحدة : 808( وفاًء باملبلغ املنفذ به وقدره )791174.50 

درهم(.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2010/1242  ا�ستئناف مدين

االق��ام��ة مبا  ف��رزيل جمهول حمل  رج��اء  -بيار   1 امل�شتاأنف �شده/  اىل 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم  ���س.ذ.م.م  قد  امل�شتاأنف /جموهرات داما�س  ان 
ب��ت��اري��خ 2010/12/8  ب��ال��دع��وى رق��م 2010/834 م��دين ك��ل��ي    ال�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 2013/7/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة ch2D.18  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/40 جتاري كلي ابوظبي  

بالن�شر  العنوان:  ذ.م.م   العامة  للمقاوالت  بوينت  اورينج  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/18م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / �شركة الن�شر للمواد احلديدية ذ.م.م بالتايل: حكمت 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  احل�شوري:  مبثابة   : املحكمة 
و�شتة  درهما  وثمانون  و�شبعة  وت�شعمائة  الفا  وواح��د  )ت�شعمائة  دره��م   901.987.46
احلا�شل  الدعوى  رفع  تاريخ  من  �شنويا   %5 بواقع  املبلغ  هذا  وفوائد  فل�شا(  واربعون 
يف 2013/1/7 وحتى ال�شداد التام مبا ال يجاوز ا�شل الدين وامل�شاريف ومائتي درهم 
اتعاب حماماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 
املوافق حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

امل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/963 جتاري كلي ابوظبي  

اىل املحكوم عليه/ موؤ�ش�شة املي�شال للمقاوالت العامة  العنوان: بالن�شر 
2013/5/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
لالن�شاءات  الن�شر  �شركة   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
احلديدية واالملونيوم  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره 573.292 درهم والزامتها 
امل�شروفات ومائتي درهم اتعاب املحاماة  ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات  
لال�شتئناف  قابال  حكما  املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/640 جتاري جزئي ابوظبي  

اىل املحكوم عليهما/ 1- علي ح�شن علي �شويلح الربيكي 2-عمر ح�شن علي 
�شويلح الربيكي اجلن�شية: االمارات لعنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/5/21م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  للتاأمني   الوطنية  البحرية  �شركة   / ل�شالح 
احل�شوري: بالزام املدعى عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية 
بامل�شاريف  كذلك  والزمتهما  دره��م(  ال��ف  ع�شر  19.000)ت�����ش��ع��ة  وق��دره  مبلغ 
ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة، وبرف�س ماعدا ذلك من طلبات �شدر 
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  951/ 2011 -مدين - م ر - �س- اأظ

امل�شتاأنف : بو�شانام جونداال ناجا اجلن�شية الهند مو�شوع اال�شتئناف : 
تعديل حكم املطلوب اعالنه/ بو�شانام جونداال ناجا  اجلن�شية: الهند 
العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2011/951 مدين - م ر- �س 
- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/7/7 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�شتئناف 
التقدم  وكيل معتمد وميكنك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة-   ابوظبي 
مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة 

املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/468 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
�شده  املنفذ  االمارات  اجلن�شية:  للتاأمني  اخلزنة  �شركة  التنفيذ/  طالب 
اجلن�شية:  مالوتو  ارفا  اعالنه:  املطلوب  الهند  اجلن�شية:  مالوتو  ارفا   :
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  الهند    
اأظ  وحدد  م ت-�س-  الدعوى رقم 2011/1415 جتاري-  ال�شادر يف  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1111 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
 : �شده  املنفذ  اجلن�شية:الهند  علي  حمرم  حممد  جان  التنفيذ/  طالب 
الفردو�س اجلديد لل�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه: 
الفردو�س اجلديد لل�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/636 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/7
االوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/671   عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر    : اجلن�شية  حجاز  حممد  ح�شن  علي  حممد  مدعى/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  والبال�شر  لال�شباغ  احلجاز  درة 
والبال�شر  لال�شباغ  احلجاز  درة   / اعالنه  املطلوب  عمالية    م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1311   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعى/ �شعد اهلل خان حممد اكرب اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: النجم 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  املباين  وتنظيفات  العامة  لل�شيانة  الكوين 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /النجم الكوين لل�شيانة العامة 
وتنظيفات املباين اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/7/7 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/6/17
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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ك�شف رئي�س هيئة التن�شيق الوطنية يف املهجر، هيثم مُناع، اأن اجلانب 
لل�شالم يف   2 ملوؤمتر جنيف  التمهيدية  باملباحثات  امل�شارك  االأمريكي 
م�شارك عن  اأي ممثل  اأن  على  واأ�شّر  املوؤمتر،  رف�س ح�شوره  �شوريا، 

الهيئة يجب اأن يكون �شمن خيمة االإئتالف ال�شوري املعار�س.
وقال مّناع، الذي ح�شر املباحثات التمهيدية يف جنيف، ليونايتد بر�س 
جدول  حتديد  اأي�شاً  رف�س  االمريكي  الوفد  اإن  ام�س  انرنا�شونال، 
زمني ملوؤمتر جنيف 2، وجدد فتح م�شاألتني كانت ُح�شمتا اإىل حد ما 
يف املرة املا�شية وو�شعها على طاولة النقا�س من جديد، االأوىل هي اأن 
االئتالف الوطني هو من ميثل املعار�شة ال�شورية وعدم م�شاركته فيه 
رغم معار�شة اجلانب الرو�شي، والثانية رف�س م�شاركة ايران يف املوؤمتر 
املقرح بعد اأن كان وزير اخلارجية االأمريكي، جون كريي، و�شع �شيغاً 
مل�شاركتها وقبلها الرو�س . واأ�شاف اأن الت�شدد يف املوقف االأمريكي يعود 
اإىل االإجتماع االأخري يف الدوحة، والذي كانت قراراته مبثابة اعراف 
ال�شعب  اأ�شدقاء  اجتماعات  ُي�شمى  ملا  ال�شيا�شية  االإ�شراتيجية  بف�شل 
ال�شوري، ومل ي�شارك فيه اأي طرف من املعار�شة ال�شورية مدنياً كان 
معار�س،  �شيا�شي  طرف  اأي  اإىل  ت�شر  مل  قراراته  اأن  كما  ع�شكرياً،  اأم 
�شليم  اللواء  يراأ�شه  ال��ذي  االأعلى  الع�شكري  املجل�س  ت�شليح  با�شتثناء 

ادري�س، وبعبارة اأخرى ع�شكرة ال�شيا�شة بعد ع�شكرة الثورة .

يعترب  انتخابيا  قانونا  املتحدة  ال��والي��ات  يف  العليا  املحكمة  ال��غ��ت 
ب��ال��غ االه��م��ي��ة يف الن�شال م��ن اج��ل احل��ق��وق امل��دن��ي��ة واع���د ملنع اي 
املا�شي.  التمييز يف  التي كان متار�س هذا  الواليات  متييز عن�شري 
واعلن الق�شاة اخلم�شة يف املحكمة العليا ان القانون حول احلقوق 
حول  ال��ك��ربى  امل�شرية  بعد  عليه  امل�شادقة  مت��ت  ال��ذي  االنتخابية 
االهتمام  ك��ام��ل  عليه  ت��رك��ز  وال���ذي   1965 �شنة  امل��دن��ي��ة  احل��ق��وق 
العديد  القرار  واث��ار  متقادما.  ا�شبح  االقليات،  الدفاع عن  حركات 
من االدان��ات يف منظمات الدفاع عن حقوق االن�شان ون��واب احلزب 
حتى  ب�شدة  عنه  داف��ع  ال��ذي  اوب��ام��ا  ب���اراك  والرئي�س  الدميقراطي 
افريقي يف  ا�شل  م��ن  ا���ش��ود  رئي�س  اول  وه��و  اوب��ام��ا  وق��ال  النهاية. 
الواليات املتحدة ان قرار اليوم يطعن يف عقود من املمار�شات اجليدة 
مناطق  يف  وخ�شو�شا  ع��ادل  الت�شويت  ان  من  بالتاكد  ت�شمح  التي 
هولدر  اري���ك  ال��ع��دل  وزي���ر  وق���ال   . ك��ب��ريا  عن�شريا  متييزا  �شهدت 
وهو اي�شا من ا�شل افريقي ان املحكمة العليا الغت حجر زاوية يف 
حلقوق  خطرية  نك�شة  عن  متحدثا  املدنية  احلقوق  ح��ول  قوانيننا 
االنتخاب من �شانها ان تطال �شلبيا ماليني االمريكيني . واعتربت 
اعلى هيئة ق�شائية يف البالد، حيث االغلبية من املحافظني، ان هذا 
القانون الفدرايل الذي يعود اىل خم�شني �شنة وكان يحمي حقوق 
االقليات يف االنتخاب من خماطر عودة التمييز العن�شري يخالف 

الد�شتور يف بع�س نواحيه.

 
اأ�شرع  2 حول �شوريا يف  دعت مو�شكو ام�س اإىل عقد موؤمتر جنيف 
وقت ممكن واأ�شدرت وزارة اخلارجية الرو�شية بياناً اأكدت فيه على 
املتحدة  اإ�شراف االأمم  �شوريا حتت  �شرورة عقد موؤمتر دويل حول 
باأ�شرع ما ميكن من اأجل اإطالق حوار �شوري �شامل ي�شمح لل�شوريني 
يف اإطاره بتقرير م�شري بالدهم باأنف�شهم، كما ين�س على ذلك بيان 

جنيف ال�شادر يف عام 2012 .
وجاء بيان الوزارة تعقيباً على اللقاء الثالثي، الذي جمع يف جنيف 

ممثلني عن رو�شيا والواليات املتحدة واالأمم املتحدة.
وقالت اخلارجية اإن االأطراف الثالثة وا�شلوا خالل هذا االجتماع 
بحث امل�شائل املتعلقة بالتو�شل اإىل ت�شوية �شيا�شية لالأزمة ال�شورية، 
موؤكدة التم�شك باملبادرة الرو�شية االأمريكية وبيان قمة الثماين يف 

ايرلندا ال�شمالية.
واأ�شارت اإىل اأن امل�شاركني يف اجتماع جنيف، اأكدوا اأن الهدف الرئي�شي 
للموؤمتر املقبل يتمثل يف امل�شاهمة يف وقف القتال والنزاع الدموي 
بني  التاريخي  الوفاق  واإع���ادة  �شوريا  يف  املدنيني  ملعاناة  حد  وو�شع 

الطوائف واالأديان يف هذا البلد .

عوا�صم

لندن

مو�ضكو

وا�ضنطن

احلراك ينفي وجود
 القاعدة يف جنوب اليمن 

•• عدن-وكاالت:

اأي وجود لعنا�شر تنظيم  ب��ارزة يف احل��راك اجلنوبي باليمن  نفت قيادات 
يف  كبرية  �شكوكا  هناك  اإن  وقالت  اجل��ن��وب،  وحمافظات  م��دن  يف  القاعدة 
االإرهاب  اأ�شمته  ما  متار�س  التي  امل�شلحة  العنا�شر  تتبعها  التي  اجلهات 
والفو�شى واالغتياالت واالعتداءات يف اجلنوب. واأ�شار القائم باأعمال رئي�س 
املجل�س االأعلى للحراك اجلنوبي �شالح يحيى �شعيد اإىل اأن تلك العنا�شر 
قد تكون تابعة لنظام الرئي�س ال�شابق على عبد اهلل �شالح اأو للنظام احلاكم 
اأنها عنا�شر  توؤكد  دقيقة  االآن الأي معلومات  واأن��ه ال وج��ود حتى  احل��ايل 
هو  ال�شلمي  اجل��ن��وب��ي  احل���راك  اأن  �شعيد  واأك���د  ال��ق��اع��دة.  لتنظيم  تابعة 
امل�شيطر فعليا على جميع مدن ومناطق اجلنوب ب�شكل عام، ولي�س لهذه 
اجلماعات امل�شلحة التي تختفي وتظهر ب�شكل غري منظم لتمار�س اأعمال 

العنف اأي وجود حقيقي اأو �شيطرة يف اأي حمافظة اأو مديرية جنوبية.
للحراك اجلنوبي مبحافظة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  نفى  ال�شياق،  ذات  ويف 
ح�شرموت ال�شيخ اأحمد بامعلم اأي وجود مل�شلحي تنظيم القاعدة يف مدن 
املحافظة. واعترب بامعلم اأن اإعالن �شلطات االأمن عن وجود عنا�شر من 
تنظيم القاعدة و�شيطرتها على قرى يف منطقة غيل با وزير بح�شرموت 

�شرقي البالد باأنه نوع من االفراء وعار من ال�شحة.
وقال اأي�شا اإن القاعدة ال وجود لها يف ح�شرموت وال يف اجلنوب، واإن ما 
و�شفتها  ما  قبل  و�شائعات من  اأكاذيب  القاعدة  ب�شيطرة  له  الرويج  يتم 
بقوات االحتالل التي اجتاحت دولة اجلنوب يف حرب �شيف 1994 �شمن 

خمططات نظام االحتالل يف �شنعاء �شد �شعب اجلنوب . 

االحتلل يعيد فتح معربين مع قطاع غزة 

كري ي�سعى للقاء فل�سطيني اإ�سرائيلي لتحريك املفاو�سات

عاهل االأردن يدعو لتن�سيق عربي ودويل
 اأكرث جدية لوقف تداعيات االأزمة ال�سورية 

•• وا�صنطن-ا	ف	ب:

الرئي�س  ان  االب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  اع��ل��ن 
ب����اراك اوب���ام���ا ونظريه  االم���ريك���ي 
يدعمان  ك�����رزاي  ح��م��ي��د  االف���غ���اين 
اجراء حمادثات مع حركة طالبان 
يف قطر، مما يجدد االم��ل باطالق 
رغم  االع��الن  وياتي  �شالم.  عملية 
نفذته  ال������ذي  اجل�������ريء  ال���ه���ج���وم 
ال��رئ��ا���ش��ي يف  ط��ال��ب��ان ���ش��د الق�شر 
و���ش��ط ك��اب��ول ال��ث��الث��اء وق��ت��ل فيه 
ثالثة حرا�س واملهاجمون اخلم�شة. 
املغلقة،  ال���دائ���رة  ع��رب  ات�����ش��ال  ويف 
اتفق الرئي�شان على ان عملية �شالم 
هي  افغان�شتان  تقودها  وم�شاحلة 
الو�شيلة االف�شل لو�شع حد العمال 
العنف و�شمان احالل ا�شتقرار دائم 
، بح�شب  يف افغان�شتان ويف املنطقة 
الرئي�شان  وج���دد  االب��ي�����س.  البيت 
دعمهما لفتح مكتب يف الدوحة من 
اج��ل اج��راء حم��ادث��ات بني املجل�س 
ر�شميني  وممثلني  لل�شالم  االع��ل��ى 
املجل�س  ان  اىل  ي�شار   . من طالبان 
ان�شاأها  االعلى لل�شالم هو موؤ�ش�شة 
ك�����رزاي ل�����ش��م ح��رك��ة ط��ال��ب��ان اىل 

عملية ال�شالم يف افغان�شتان.
اقناع  م��ن  اوب��ام��ا متكن  ان  وي��ب��دو 
كرزاي بتجديد جهود ال�شالم وذلك 
للطريقة  ال�شديدة  معار�شته  بعد 
التي افتتحت بها طالبان املكتب يف 

ان��ه مقر حلكومة يف  ال��دوح��ة على 
االم��ريك��ي من  املوفد  وك��ان  املنفى. 
جيم�س  وباك�شتان  افغان�شتان  اج��ل 
كابول  اج��رى حم��ادث��ات يف  دوبينز 
ك���رزاي ح��ول مفاو�شات  م��ع حميد 
دوبينز  وق��ال  طالبان.  م��ع  ال�شالم 
ان وا�شنطن غ�شبت للطريقة التي 
مكتبها  طالبان  حركة  بها  افتتحت 
يف قطر والذي يهدف اىل ان يكون 
اخلطوة االوىل باجتاه التو�شل اىل 
وكانت  افغان�شتان.  يف  �شالم  اتفاق 
احل��رك��ة رف��ع��ت راي����ة ب��ي�����ش��اء كتب 
اال�شالمية  افغان�شتان  ام��ارة  عليها 
اطلقته احلركة  ال��ذي  اال���ش��م  وه��و 
حكمها  اث����ن����اء  اف���غ���ان�������ش���ت���ان  ع���ل���ى 
حتى   1996 م���ن  ال���ف���رة  يف  ل��ه��ا 
اىل  واال���ش��م  العلم  وادى   2001
جهود  م���ن  االوىل  امل��رح��ل��ة  اع���اق���ة 

مع  �����ش����الم  ات����ف����اق  اىل  ال���ت���و����ش���ل 
قواتها  ل�شحب  وا�شنطن  ا�شتعداد 
12 عاما  امل�شطرب بعد  البلد  من 
اثر هجمات  بطالبان  االطاحة  من 
احلكومة  وا����ش���رت  11�شبتمرب. 
طالبان  مكتب  ان  ع��ل��ى  االف��غ��ان��ي��ة 
ي�����ش��ت��خ��دم فقط  ي��ج��ب ان  يف ق��ط��ر 
الغ��را���س امل��ف��او���ش��ات امل��ب��ا���ش��رة مع 
م��ف��او���ش��ني ي��ع��ي��ن��ه��م ك������رزاي. وقد 
االلتزام  ت��اك��ي��ده��ا  ك���اب���ول  ج�����ددت 
الراية  ازي��ل��ت  وق��د  ال�شالم  بعملية 
وال���الف���ت���ة م���ن م��ق��ر امل��ك��ت��ب وكان 
ا�شالم  اىل  ال��ث��الث��اء  و���ش��ل  دوبينز 
اب���اد الج����راء حم���ادث���ات م��ع رئي�س 
ال������وزراء ن����واز ���ش��ري��ف وغ����ريه من 
ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني ع��ل��ى ام���ل اطالق 
حم��ادث��ات م��ع ط��ال��ب��ان ال��ت��ي تن�شر 

قواعد خلفية لها يف باك�شتان.

اإ�سرائيل حتقق مع م�ست�سار اأمنها ال�سابقالرئي�س الفل�سطيني يزور الفاتيكان قريبًا 
•• القد�س	املحتلة-رويرتز:

قالت وزارة العدل اال�شرائيلية انها تبحث يف احتمال وجود �شبهة ت�شارب م�شالح بني عمل م�شت�شار 
االمن القومي لرئي�س الوزراء اال�شرائيلي بنيامني نتنياهو احلايل وعمله ال�شابق يف جمال الطاقة 
ونفى ياكوف اميدرور الذي يغادر من�شبه تهاية هذا العام انتهاك ميثاق ت�شارب امل�شالح الذي وقعه 
عند دخوله الدائرة املقربة من نتنياهو يف عام 2011 . وقال م�شوؤولون ان اميدرور قبل �شغله من�شب 
م�شت�شار االمن القومي عمل لفرة ق�شرية م�شت�شارا ل�شركة التنقيب االمريكية نوبل انريجي التي 
حققت يف ال�شنوات القليلة املا�شية اكت�شافات كبرية للغاز الطبيعي قبالة �شواحل ا�شرائيل. وقالت 
وزارة العدل يف بيان انها تلقت معلومات عن �شبهة تورط ال�شيد ياكوف اميدرور يف ق�شية الطاقة. 
ا�شتجوب اميدرور وان االم��ر االن يجري درا�شته وق��ال اميدرور يف  العام  ال��وزارة ان املدعي  وقالت 
بيان مكتوب انه مل ي�شارك يف مناق�شات اجريت على مدار العام املا�شي لو�شع �شيا�شة ت�شدير الغاز 

اال�شرائيلية وقال انا ال اتعامل مع �شوؤون �شركة خا�شة او اخرى تتعلق بالغاز.

بيت  بلدية  رئي�شة  ا�شتقبل  االإ�شرائيلية، والحقا  اخلارجية  وزارة  عام  ومدير 
وامل�شوؤول  اتفق  ان��ه  املالكي  وذك��ر  انتخابه.  منذ  عبا�س  يلتِق  مل  ولكنه  حل��م 
الفاتيكاين على تن�شيق املواقف يف املحافل الدولية خلدمة م�شالح الق�شايا 
امل�شركة ، م�شرياً اإىل اأنهما �شيلتقيان يف اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة يف 
اأيلول-�شبتمرب املقبل . واأ�شاف اأنه مت االتفاق على النظر باإيجابية ال�شتكمال 
املباحثات بني وفدي البلدين للو�شول التفاقية قريباً ، موؤكدا اأهمية التعاون 
مع الفاتيكان لتعزيز وجود و�شمود امل�شيحيني يف فل�شطني ويف ال�شرق ب�شكل 
عام وعلى �شرورة التزام الفاتيكان بالقانون الدويل يف اتفاقيتهم مع اإ�شرائيل 
يف  اجل��اري��ة  ال�شيا�شية  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر  على  مامبريتي  اطلع  املالكي  وك��ان   .
فل�شطني واجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ق��وم بها وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة ج��ون كريي 

ال�شتئناف املفاو�شات بني اجلانيني الفل�شطيني واالإ�شرائيلي.

•• الفاتيكان-يو	بي	اأي:

ام�س عن ترتيبات  املالكي  الفل�شطيني ريا�س  ال�شوؤون اخلارجية  ك�شف وزير 
لزيارة قريبة للرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س اإىل حا�شرة الفاتيكان للقاء 
ق�شي�شية  عي�شى  تعيني  على  الر�شويل  الكر�شي  واف��ق  فيما  فرن�شي�س،  البابا 
اأمني �شر  املالكي بعد لقائه  الفاتيكان. وقال  �شفرياً غري مقيم لفل�شطني يف 
هذا  اإن  مامبريتي  دومينيك  املون�شنيور  الفاتيكان  يف  ال��دول  مع  العالقات 
االأخري عرب عن رغبته بزيارة قريبة للرئي�س عبا�س اإىل الفاتيكان حيث �شيتم 
ترتيب موعد لهذه الزيارة عرب القنوات الدبلوما�شية واأ�شار اإىل اأن املون�شنيور 
مامبريتي اأبلغه قبول تعيني عي�شى ق�شي�شية �شفرياً غري مقيم لفل�شطني يف 
�شمعون بري�س  االإ�شرائيلي  الرئي�س  ا�شتقبل  الفاتيكان  بابا  وكان   . الفاتيكان 

اأوباما وكرزاي يدعمان املحادثات مع طالبان

وقت  يف  �شواريخ  ثالثة  واطلقت 
متاخر من م�شاء االحد من قطاع 
غزة على جنوب ا�شرائيل دون ان 
توؤدي اىل وقوع �شحايا او ا�شرار، 
القبة  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ي��ن��م��ا مت��ك��ن��ت 
احلديدية امل�شادة لل�شواريخ من 

تدمري �شاروخني اخرين.
و���ش��ن اجل��ي�����س اال���ش��رائ��ي��ل��ي على 
االثر غارات جوية على قطاع غزة 

مل توؤد اىل �شقوط جرحى.

يف امل�شتوطنات واإمنا يكتفي بكبح 
اأعمال البناء هذه ب�شمت.

عبا�س  اأن  نف�شه  امل�����ش��در  وت��اب��ع 
يطالب بتعهد اأمريكي باأن تكون 
اأ����ش���ا����س حدود  امل��ف��او���ش��ات ع��ل��ى 
اأرا�شي  ت��ب��ادل  1967 م��ع  ال��ع��ام 
ول��ي�����س ت��ع��ه��دا ب��ذل��ك م��ن جانب 

اإ�شرائيل.
من جهة اأخرى ، اعادت ا�شرائيل 
ام�������س ف��ت��ح م��ع��ربي��ن م���ع قطاع 

اإ�شرائيليني  م��ن��دوب��ني  م��ع  االآن 
وفل�شطينيني، معتربة اأنه يف حال 
مندوبي  م���ع  م�����ش��رك  ل���ق���اء  مت 
�شتكون  ه������ذه  ف�������اإن  اجل����ان����ب����ني 
خطوة هامة نحو بدء مفاو�شات 

مبا�شرة.
و�شائل  وا�شلت  ذل��ك  غ�شون  ويف 
عن  املزاعم  االإ�شرائيلية  االإع��الم 
الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س  ت���راج���ع 
حم����م����ود ع���ب���ا����س )اأب���������و م������ازن( 
من  الفل�شطينية  امل��ط��ال��ب  ع���ن 
اأج�������ل ا����ش���ت���ئ���ن���اف امل����ف����او�����ش����ات، 
بوقف  تتلخ�س  امل��ط��ال��ب  وه����ذه 
اأ�شرى  اال�شتيطان واإطالق �شراح 
توقيع  قبل  حوكموا  فل�شطينيني 
وا�شتئناف  اأو�����ش����ل����و  ات���ف���اق���ي���ات 
اأ����ش���ا����س حدود  امل��ف��او���ش��ات ع��ل��ى 

العام 1967.
ون���ق���ل���ت ���ش��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������س عن 
م�������ش���در اإ����ش���رائ���ي���ل���ي ����ش���ال���ع يف 
االأمريكية  امل���ح���اوالت  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
ال���ش��ت��ئ��ن��اف امل��ف��او���ش��ات ق��ول��ه اإن 
ع���ن مطالبه  ي��ت��ن��ازل  ع��ب��ا���س مل 
حيالها.  ل���ي���ون���ة  اأب��������دى  واإمن��������ا 
ورف�س رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي 
املطالب  جميع  نتنياهو  بنيامني 

الفل�شطينية الثالثة.
االإ�شرائيلي  امل�������ش���در  واأ�����ش����اف 
اإ�شرائيل  ي��ط��ال��ب  ال  ع��ب��ا���س  اأن 
البناء  ر�شميا عن وقف  باالإعالن 

•• القد�س	املحتلة-وكاالت:

ام�س  اإ�شرائيلية  �شحيفة  ذك��رت 
االأمريكي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اإن 
جون كريي، ي�شعى اإىل عقد لقاء 
عمان  يف  – فل�شطيني  اإ�شرائيلي 
عبد  االأردين  امل��ل��ك  رع��اي��ة  حت��ت 
اهلل الثاين، يف حماولة ال�شتئناف 

املفاو�شات.
ووفقا ل�شحيفة يديعوت اأحرونوت 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  ف��اإن 
ب�����������داأت ب���ت���ن���ف���ي���ذ ا�����ش����ت����ع����دادات 
لقاء  ل��ع��ق��د  مت��ه��ي��دا  لوجي�شتية 
ب��ني اجل��ان��ب االإ���ش��رائ��ي��ل��ي، الذي 
ورئي�شة  ال���ع���دل  وزي�����رة  ���ش��ي�����ش��م 
ليفني  ت�شيبي  املفاو�شات  طاقم 
اخلا�س  ال���وزراء  رئي�س  ومبعوث 
وبني  م��وخل��و،  يت�شحاق  املحامي 
اجل�����ان�����ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ال�����ذي 
�شائب  املفاو�شني  كبري  �شيمثله 

عريقات.
م�شوؤولني  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
اإ�شرائيل  ح��ك��وم��ة  يف  �شيا�شيني 
تلقى  اجل��ان��ب��ني  ك���ال  اإن  ق��ول��ه��م 
ب����الغ����ا ح������ول ال����ل����ق����اء واأر������ش�����ال 
االأردنية  العا�شمة  اإىل  مندوبني 
الرتيبات  يف  ال��ب��ح��ث  اأج����ل  م��ن 

التقنية للقاء.
اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�������ش������ارت 
ك�����ريي ال���ت���ق���ى ع���ل���ى ح�����دة حتى 

هيج: ق�سية �سوريا 
االأكرث اإحلاحًا

•• وا�صنطن-رويرتز:

و���ش��ف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الربيطاين 
اأزمة  باأنها  �شوريا  ق�شية  هيج  وليام 
األ��ق��اه��ا يف  دول��ي��ة ملحة خ��الل كلمة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ك��م��ا و���ش��ف هيج 
تعقيدا  االك���رث  االزم���ة  باأنها  �شوريا 
هيج  وق��ال  العربية  االنتفا�شات  بني 
رون���ال���د ريجان  م��ك��ت��ب��ة  جل��م��ه��ور يف 
ب��ج��ن��وب ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب��ال��ط��ب��ع فان 
االك��رث احلاحا على  الدولية  االزم��ة 
االطالق هي �شوريا التي متثل خطرا 
متزايدا على املنطقة وعلى اأمننا. يف 
الدميقراطية  ط��ل��ب  ق��وب��ل  ���ش��وري��ا 
من  وتعذيب  وقتل  بعنف  واملحا�شبة 
كان  ���ش��رع��ي��ة  اأي  وت���دم���ري  ال����دول����ة 
يحظى بها نظام اال�شد �شابقا. املاأ�شاة 
ه��ي م��اأ���ش��اة ال�����ش��ع��ب ال�����ش��وري الذي 
احتياج  يف  منه  ماليني  هناك  اأ�شبح 
تعقيدا  االك��رث  االزم���ة  انها  �شديد.. 
ال���ث���ورات  ب���ني  و���ش��ع��وب��ة ح��ت��ى االن 
امكانية  عدم  على  اأك��د  كما  العربية. 
جتاهل الو�شع يف �شوريا النها متثل 
خطرا كبريا على املنطقة وخارجها.  

م�ستبهني  تعتقل  فرن�سا   

باإر�سال مقاتلني اإىل �سوريا 
•• باري�س-رويرتز:

ق����ال وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ف��رن�����ش��ي ان 
ثالثة  ع��ل��ى  القب�س  األ��ق��ت  ال�����ش��رط��ة 
جهاديون  اأن��ه��م  يف  ي�شتبه  اأ���ش��خ��ا���س 
قال خبري اأمني انهم كانوا جزءا من 
جماعة تر�شل مقاتلني ا�شالميني اىل 
اال�شراكي  ال��رئ��ي�����س  وات��خ��ذ  ���ش��وري��ا 
اج�����راءات �شارمة  اأول���ون���د  ف��ران�����ش��وا 
وجماعة  ال���ع���ن���ف  خ����الي����ا  مل���ك���اف���ح���ة 
�شن  تعتزم جعل  اأنها  اأعلنت  متطرفة 
ق�شوى  اأولوية  فرن�شا  داخ��ل  هجمات 
فكر  ي�شتلهم  م�شلح  قتل  اأن  منذ  لها 
مار�س  يف  اأ���ش��خ��ا���س  �شبعة  ال��ق��اع��دة 
فرن�شا  ورف���ع���ت   .  2012 ع����ام  اذار 
حالة التاأهب االمني منذ يناير كانون 
ت��دخ��ل جي�شها يف مايل  ال��ث��اين ح��ني 
لهم  ملتمردين  الت�شدي  للم�شاعدة يف 
�شمال  على  �شيطروا  بالقاعدة  �شلة 
هذه امل�شتعمرة الفرن�شية �شابقا. وقال 
االعتقاالت  ب��ع��د  ان  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
هناك  فرن�شا  ج��ن��وب  يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
اأفراد معروفون لنا ال�شيما فيما يتعلق 
مب���ا ي�����ش��ك��ل��ون��ه م���ن خ��ط��ر م���ن خالل 
اجلمهورية  املوؤ�ش�شات  على  االنرنت 
وق��ي��م��ن��ا واأ����ش���اف م��ن امل���وؤك���د اأن هذا 

يك�شف اأن املخاطر ال تزال قائمة.

غ���زة اغ��ل��ق��ا االث��ن��ني اث���ر اطالق 
����ش���واري���خ م���ن ق���ط���اع غ����زة على 

جنوب ا�شرائيل.
واع���ل���ن اجل��ي�����س اال���ش��رائ��ي��ل��ي يف 
بيان ان معربي كرم �شالوم )كرم 
للب�شائع(  املخ�ش�س  ���ش��امل  اب���و 
امل�شاة  مل���رور  )املخ�ش�س  واي��ري��ز 
فتحهما  اع��ي��د  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني( 
ب�شكل  فيهما  الن�شاط  وا�شتوؤنف 

طبيعي .

على خلفية ق�شية �شنودن 

رو�سيا حتذر من ت�سرر العالقات مع وا�سنطن 
•• مو�صكو-وكاالت:

حذر اأحد امل�شوؤولني الرو�س من اأن ال�شغوط غري املدرو�شة التي متار�شها 
ال�شابق  امل�شت�شار  وال�شني على خلفية ق�شية  رو�شيا  املتحدة على  الواليات 
لدى وكالة االأمن القومي االأمريكية اإدوارد �شنودن املطلوب من وا�شنطن، 
ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  وكتب  وبكني.  مبو�شكو  وا�شنطن  بعالقات  ت�شر  قد 
اخلارجية مبجل�س ال�شيوخ الرو�شي األيك�شي بو�شكوف على ح�شابه يف موقع 
ورو�شيا  ال�شني  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  توجهها  التي  التهديدات  اإن  توير 
ب�شبب ق�شية �شنودن )30 عاما( املتهم بت�شريب معلومات ا�شتخباراتية لن 
تاأتي بنتائج لكنها �شتوؤدي اإىل تعزيز العالقات بني مو�شكو وبكني. واأ�شاف 
بالعالقات  ب��االإ���ش��رار  تهدد  م��درو���ش��ة  غ��ري  �شغوطا  مت��ار���س  وا�شنطن  اأن 
رئي�شها  ل�شان  على  رو�شيا  واأعلنت  ورو�شيا.  ال�شني  من  كل  مع  االأمريكية 
على  �شنودن  مب�شاعدة  لرو�شيا  االأمريكية  االتهامات  اأن  بوتني  فالدميري 
ال�شاب االأمريكي ما زال يف  اأن  واأك��د بوتني   . الفرار �شخيفة وجمرد هراء 
منطقة حتويل الرحالت )ترانزيت( مبطار مو�شكو، وقال اإنه لن يتم ترحيله 
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزير  اعترب  املتحدة. من جهته،  الواليات  اإىل 
ملو�شكو  واتهاماتها  املتحدة  ال��والي��ات  تهديدات  اأن  له  ت�شريح  يف  الف��روف 
الت�شريحات  هذه  وج��اءت   . لها  اأ�شا�س  وال  مقبولة  �شنودن غري  مب�شاعدة 
الرو�شية ردا على الدعوة التي وجهها وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي 
اإىل رو�شيا بت�شليم �شنودن. وقال كريي يف موؤمتر �شحايف يف جدة اإن ت�شليم 
املتعاقد ال�شابق مع احلكومة االأمريكية م�شاألة تتعلق بتطبيق القانون. من 
جانبه، قال الناطق با�شم جمل�س االأمن القومي االأمريكي كايتلني هيدن 
اأن تدر�س جميع  اإن احلكومة االأمريكية تتوقع من رو�شيا  املا�شي  االثنني 
اخليارات املتوفرة لت�شليمها �شنودن، الذي تقدم بطلب جلوء اإىل االإكوادور. 
تعامل  طريقة  اأن  ك��ارين  ج��اي  االأبي�س  البيت  با�شم  املتحدث  اعترب  كما 
الثقة  انتكا�شة خطرية جلهود بناء  هونغ كونغ وال�شني مع ق�شية �شنودن 
بني وا�شنطن وبكني . ورف�شت ال�شني اأي�شاً االتهامات االأمريكية لها باأنها 

�شّهلت رحيل �شنودن من هونغ كونغ، واعتربت اأنها ال اأ�شا�س لها .

اخلليج العربية واالأردن �شنوان ومتالزمان وهذا ما 
يجعلنا على قناعة ثابتة اأن اأمن اأ�شقائنا يف اخلليج هو 

من اأمننا القومي..
االأخرية  االإقليمية  والتوترات  االأح���داث  اأن  مو�شحا 
اأي�شا  واأظ���ه���رت  وال��ت�����ش��اور  التن�شيق  اأه��م��ي��ة  اأث��ب��ت��ت 

•• عمان-وام:

اإىل تن�شيق  االأردن  ع��اه��ل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  دع��ا 
ع��رب��ي ودويل اأك����رث ج��دي��ة ل��وق��ف ت��داع��ي��ات االأزم����ة 
منطقة  م�شتقبل  على  احلري�شني  ال�شورية..مطالبا 
ال�شرق االأو�شط وا�شتقرارها واأمن اأجيالها اأن ي�شعوا 
تت�شارع  التي  ال�شورية  لالأزمة  االإقليمي  للتمدد  حدا 
وتت�شخم. ونقلت وكالة االأنباء االأردنية عن جاللته 
يف مقابلة مع �شحيفة ال�شرق االأو�شط اللندنية قوله 
يوؤملنا اأن نرى �شوريا بحوا�شرها ذات االمتداد االأطول 
يف التاريخ االإن�شاين تتحول اإىل ف�شيف�شاء من العنف 
ال�شوري  ال�شعب  دم��اء  ن��رى  اأن  يوؤملنا  كما  والكراهية 
اإىل م�شتوى على اجلميع  االأم��ور  ت�شفك لقد و�شلت 
وحذر   . كفى  ويقول  يقف  اأن  وخارجها  �شوريا  داخ��ل 
العاملني  يف  الطائفية  ن���ار  اإذك����اء  يف  ال��ت��و���ش��ع  اأن  م��ن 
اأب��ع��اد م��دم��رة على  ال��ع��رب��ي واالإ���ش��الم��ي �شيكون ل��ه 

اأجيالنا القادمة وعلى العامل..
يف  ال�شراع  يتو�شع  اأن  نخ�شاه  م��ا  اأك��رث  اأن  اإىل  الفتا 

على  وال�شيعة  ال�شنة  ب��ني  فتنة  اإىل  ويتحول  �شوريا 
اإذا  اأن���ه  على  امل��ل��ك  ج��الل��ة  و���ش��دد   . املنطقة  م�شتوى 
الدماء  نحقن  واأن  ال�����ش��راع  ن��وق��ف  اأن  ا�شتطعنا  م��ا 
ي�شمل  انتقايل  �شيا�شي  حل  اإىل  ن�شل  واأن  �شوريا  يف 
اأن  ال��ب��ل��د  ه���ذا  يف  وال�����ش��ي��ع��ة  لل�شنة  فيمكن  اجل��م��ي��ع 
يحفظ  الذي  م�شتقبال..االأمر  ويتعاي�شوا  يت�شاحلوا 

وحدة �شوريا واأر�شها و�شعبها .
 وحول جهود حتقيق ال�شالم يف ال�شرق االأو�شط قال 
جاللته.. اإن االأردن معني ب�شكل اأ�شا�شي و من منطلق 
ال��ق��وم��ي يف حتقيق  واأم���ن���ه  ال��ع��ل��ي��ا  ال��وط��ن  م�شلحة 
ب�شكل  ت�شهم  ب���الده  اأن  امل��ن��ط��ق��ة..م��وؤك��دا  يف  ال�����ش��الم 
الفل�شطينيني  ت�شاعد  اإيجابية  اأجواء  فاعل يف توفري 
املبا�شرة  املفاو�شات  اإىل  ال��ع��ودة  على  واالإ�شرائيليني 
والتقاط فر�س ال�شالم والبناء عليها قبل اأن تتال�شى 
فر�س حل الدولتني. واأعرب عاهل االأردن عن اعتزازه 
بالعالقات االأخوية التي جتمعه مع قادة دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية. 
اأم���ن دول  اأن  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  اأك���د  اآخ���ر  وع��ل��ى �شعيد 

االرتباط التاريخي بني االأردن ودول اخلليج العربية 
بني  االإ�شراتيجي  والعمق  اجلغرايف  لالمتداد  نظرا 
الطرفني وهذا يتطلب ا�شتمرار ان�شجام املواقف من 
الق�شايا االإقليمية والعربية ل�شمان حماية م�شاحلنا 

امل�شركة .
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العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/759   جت جز- م ر-ب- ع ن

ا�شغر  عليه:  مدعي  افغان�شتان  اجلن�شية:  كل  �شامار  خان  �شالح  مدعى/ 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  ايران  اجلن�شية:  زماين  عبداهلل 
11200 درهم  املطلوب اعالنه/ ا�شغر عبداهلل زماين اجلن�شية: ايران  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/7/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1112 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ م�شاهد راجا عبداجلبار  خان اجلن�شية: الهند    املنفذ �شده : 
الفردو�س اجلديد لل�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه: 
الفردو�س اجلديد لل�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/644 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/4
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
    اعالن ب�سحيفة  يف الدعوى  رقم 2013/369 بالن�سر

املدعى : �شركة ابوظبي التجاري للعقارات وميثلها/امين ابراهيم عبا�س   
بالن�شر  العنوان:  العو�س   م��ال اهلل حممد  خ��ان  اع��الن��ه: حمد  املطلوب 
مب��ا ان امل��دع��ي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وح��دد ي��وم االث��ن��ني املوافق 
2013/7/15 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا 
امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شوراً منها بعدد اخل�شوم لدى 

ق�شم التح�شري وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم االعالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
    اعالن ب�سحيفة  يف الدعوى  رقم 2013/433 لعادة بالن�سر

املدعى : جمعه �شعيد حارب العميمي   املطلوب اعالنه: �شركة داما�س الين 
للمقاوالت وال�شيانة العامة وميثلها/كامل يو�شف ربيع   العنوان: بالن�شر 
مب��ا ان امل��دع��ي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله وح���دد ي��وم االث��ن��ني املوافق 
2013/7/22 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 12.00 ظهرا 
امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شوراً منها بعدد اخل�شوم لدى 

ق�شم التح�شري وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم االعالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
    اعالن ب�سحيفة  يف الدعوى  رقم 2013/435 لعادة بالن�سر

الو�شام  م��رك��ز  اع��الن��ه:  املطلوب  العميمي  ح���ارب  �شعيد  جمعه   : امل��دع��ى 
ربيع    يو�شف  ك��ام��ل  وميثلها/  الكمبيوتر  اج��ه��زة  و�شيانة  لبيع  ال��ذه��ب��ي 
يوم  اع��اله وح��دد  امل��ذك��ورة  الدعوى  رف��ع  املدعي  ان  بالن�شر مبا  العنوان: 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا   2013/7/22 امل��واف��ق  االثنني 
ال�شاعة 12.00 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شوراً منها 
تاريخ  اي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�شة  التح�شري  ل��دى ق�شم  بعدد اخل�شوم 

ت�شلم االعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
    اعالن ب�سحيفة  يف الدعوى  رقم 2013/375   بالن�سر

املدعى : �شمري ال�شيد ح�شن ابراهيم املطلوب اعالنه: فايز غنام اخلليف      
يوم  اع��اله وح��دد  امل��ذك��ورة  الدعوى  رف��ع  املدعي  ان  بالن�شر مبا  العنوان: 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا   2013/7/15 امل��واف��ق  االثنني 
ال�شاعة 12.00 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شوراً منها 
تاريخ  اي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�شة  التح�شري  ل��دى ق�شم  بعدد اخل�شوم 

ت�شلم االعالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/790م بالن�سر

اىل املدعي عليه: �شركة ح�شن الرب�شاء للمقاوالت وميثلها جمعه �شامل جمعه �شاملني الكويتي 
العنوان: العني  بالن�شر  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ خلف را�شد خلفان النايلي ال�شام�شي  بالزام املدعى عليها 
باخالء العني مو�شوع عقد االيجار وت�شليمها للمدعى خالية من ال�شواغل واال�شخا�س وباحلالة 
التي كانت عليها وقت التعاقد مع �شداد القيمة االيجارية امل�شتحقة من تاريخ 2012/4/21 حتى 
وت�شعمائة  اآلف  وع�شرون  ثمانية  قدرها  البالغ  ال�شنوية  االجرة  بواقع  الفعلي  االخالء  تاريخ 
واربعون درهم وبالزام املدعى عليها بتقدمي ما يفيد �شدادها مقابل ا�شتهالك املياه والكهرباء 
وبراءة ذمتها من هذا الدين حتى االخالء الفعلي  والزامها بامل�شاريف. يكون احلكم ال�شادر 
من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ 2013/6/24م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/22

زايد-  م  العنوان:  اجلن�شية  �شوري  نحا�س/  �شباب  زهري  �شامر  عليه:  املحكوم  اىل 
ال�شناعية حيث انه بتاريخ 2012/11/8 قد �شدر �شدك حكم يف الق�شية جتاري جزئي 
رقم 2012/38م ل�شالح/ مطعم فايف �شتار/ امارات اجلن�شية ومبا ان املحكوم له قد 
تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ومبا ان احلكم تنفيذه كالتايل: 1- �شداد مبلغ 12000 
درهم  2- ر�شم ابتدائي 408 3- ر�شم تنفيذ 240 لذا فانت مكلف باحل�شور امام املحكمة 
للجل�شة املحددة يف ال�شاعة 9 املوافق 2013/7/7و لتنفيذ ماذك اعاله ويف حال تخلفك 
فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ 2013/6/25م.
ا�سامة عثمان حممد
قا�سي التنفيذ مبحكمة الظفرة البتدائية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/566 )مدين كلي) بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املدعي/يا�شني  اقام   - قانونيا    البناء ومن ميثلهم  لتجارة مواد  التينة 
احمد االحمر جن�شيته: �شوريا عنوانه: عجمان- الرميلة ت: 0551377413  
الدعوى برقم 2013/566 -مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة 
ام����ام حم��ك��م��ة عجمان  ب��احل�����ش��ور  ف��ان��ت م��ك��ل��ف  مب��ب��ل��غ 600000 دره����م 
االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
11.00 املوافق يوم 3 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية 

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/5
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: موهيبا االمارات للمقاوالت )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 305 ملك احمد عبدالرحيم العطار- بر دبي- الكرامة    ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    574201 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   76686 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/3/18
�شعيد  ملك   )404( رقم  مكتب  العنوان:  واملحا�شبة  للتدقيق  التعاون  موؤ�ش�شة 
ف��اك�����س/3212315 04  زاي��د هاتف: 3213314 04  ال�شيخ  دب��ي- �س  بر  �شعيد-  �شعيل 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/موؤ�ش�شة التعاون للتدقيق واملحا�شبة
زايد  ال�شيخ  ���س  دب��ي-  ب��ر  �شعيد-  �شعيل  �شعيد  ملك   )404( رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان: 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  ف��اك�����س/3212315 04  مبوجب   04 ه��ات��ف: 3213314 
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  موهيبا 
االمارات للمقاوالت )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/18  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/94  ا�ستئناف جتاري
ب��راديل جمهول حمل االقامة مبا  اآن  امل�شتاأنف �شده / 1 -مونيكا  اىل 
ان امل�شتاأنف /م�شنع االمارات الوطني لل�شناعات البال�شتيكية )ذ.م.م( 
القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  ابراهيم اجل��رم��ن    قد  ا�شماعيل  وميثله علي 
 2013/1/22 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/2035 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2013/7/1 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة ch2D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

اعالن بالتحريك يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2010/476 تنفيذ ات�سالت

اىل املنفذ �شده: معلم مو�شى معلم ح�شن 
 عنوانه: ن�شرا

الق�شاء  ب��دائ��رة  التنفيذ  ادارة  ام���ام  ب��احل�����ش��ور  ن��خ��ط��رك   
بابوظبي للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )8.30( من �شباح يوم 
2013/7/15 حيث مت حتريك امللف التنفيذي من التعليق ويف 
حال عدم احل�شور فان املحكمة �شتتخذ االجراءات القانونية 
املنا�شبة.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/6/24م

 القا�سي/ ماجد عز الرجال

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/357      

اىل املحكوم عليه/ نادية حممد االمني الطيب   اجلن�شية:ال�شودان - العنوان: را�س 
را�س اخليمة قد  بان حمكمة  اخليمة- موبايل 3406900-050 ليكن معلوما لديك 
جزئي  م��دين   )2012/279( ق�شية  يف   2012/12/19 بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت 

بالزامك بدفع مبلغ وقدره 2484 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ن�س احلكم
ل�شالح  املحكوم له: موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت اجلن�شية- �شكوى �شركات  العنوان: 
را�س اخليمة-بناية ال�شيخة ح�شة موبايل: 0505400199 ومبا ان املحكوم له اعاله 
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. فموجب هذا انت مكلف 
بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل: ويف حالة تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ احلكم، وحت�شيل 

باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/358      

 - اجل��ن�����ش��ي��ة:االم��ارات  ال�شحي  حلق  حممد  علي  اح��م��د  ن���واف  عليه/  امل��ح��ك��وم  اىل 
العنوان: را�س اخليمة- موبايل 050-7376760 

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2013/1/13 يف ق�شية )2012/281( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 2099 

درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ن�س احلكم
ل�شالح  املحكوم له: موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت اجلن�شية- �شكوى �شركات  العنوان: 
را�س اخليمة-بناية ال�شيخة ح�شة موبايل: 0505400199 ومبا ان املحكوم له اعاله 
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. فموجب هذا انت مكلف 
بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل: ويف حالة تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ احلكم، وحت�شيل 

باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/359      

����ش���ري���ف العو�س   ا���ش��م��اع��ي��ل حم���م���د  ف�������اروق حم���م���د  امل���ح���ك���وم ع���ل���ي���ه/ ع���م���ر  اىل 
اجلن�شية:االمارات - العنوان: را�س اخليمة- موبايل 050-1989851 

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2013/1/13 يف ق�شية )2012/289( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 2236 

درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ن�س احلكم
ل�شالح  املحكوم له: موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت اجلن�شية- �شكوى �شركات  العنوان: 
را�س اخليمة-بناية ال�شيخة ح�شة موبايل: 0505400199 ومبا ان املحكوم له اعاله 
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. فموجب هذا انت مكلف 
بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل: ويف حالة تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ احلكم، وحت�شيل 

باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/360      

العنوان:   - ال�شميلي  اجلن�شية:االمارات  ربيع غامن  را�شد علي  املحكوم عليه/  اىل 
را�س اخليمة- موبايل 050-3032099 

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2013/1/13 يف ق�شية )2012/299(-مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 5853 

درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف.   ن�س احلكم
ل�شالح  املحكوم له: موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت اجلن�شية- �شكوى �شركات  العنوان: 
را�س اخليمة-بناية ال�شيخة ح�شة موبايل: 0505400199 ومبا ان املحكوم له اعاله 
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله.  فموجب هذا انت مكلف 
بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل: ويف حالة تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ احلكم، وحت�شيل 

باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/363      

اىل املحكوم عليه/ حممد جوهر خليفة �شعد بن جوهر العلي   اجلن�شية:االمارات - 
العنوان: را�س اخليمة- موبايل 050-3711172 

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2012/12/24 يف ق�شية )2012/339( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 6250 

درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف.  ن�س احلكم
ل�شالح  املحكوم له: موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت اجلن�شية- �شكوى �شركات  العنوان: 
را�س اخليمة-بناية ال�شيخة ح�شة موبايل: 0505400199 ومبا ان املحكوم له اعاله 

قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله.
 فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/375      

اىل املحكوم عليه/ عبداهلل حممد �شليمان علي العبار    اجلن�شية:االمارات - العنوان: 
را�س اخليمة- العريبي  موبايل :

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2006/9/27 يف ق�شية )2006/706( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 3466 

درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ن�س احلكم
ل�شالح  املحكوم له: موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت اجلن�شية   العنوان: را�س اخليمة-
بناية ال�شيخة ح�شة موبايل: 0505400199  ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب 

لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله.
 فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/541      

العنوان:   - اجلن�شية:االمارات  حرميي�س  بن  تركي  �شيف  را�شد  عليه/  املحكوم  اىل 
را�س اخليمة-    موبايل :

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2011/5/17 يف ق�شية )2010/399( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 48746 

درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ن�س احلكم
ل�شالح  املحكوم له: موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت اجلن�شية   العنوان: را�س اخليمة- 

موبايل: 0505400199 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله.
 فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/542      

 - اجل��ن�����ش��ي��ة:االم��ارات  علي  ال  احمد  غ��امن  احمد  علي  يو�شف  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان: را�س اخليمة-    موبايل :07-7575565

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2013/2/27 يف ق�شية )2011/412(  مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 16303 

درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ن�س احلكم
ل�شالح  املحكوم له: موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت اجلن�شية  : غري حمدد  العنوان: 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  اع��اله  له  املحكوم  ان  ومب��ا  موبايل:  اخليمة-  را���س 
و�شجل بالرقم امل�شار اع��اله.  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 
مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ 
التي  التنفيذ  ر���ش��وم  باقي  وحت�شيل  احل��ك��م،  لتنفيذ  القانونية  االج����راءات  بحقك 

�شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/543      

اىل املحكوم عليه/ حممد عبداهلل حممد ال�شحي اجلن�شية:االمارات - العنوان: را�س 
اخليمة-    موبايل :050-8070408

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2013/1/30 يف ق�شية )2012/335( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 35699 

درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ن�س احلكم
�شركات     �شكوى   : اجلن�شية   لالت�شاالت  االم����ارات  موؤ�ش�شة  ل��ه:  املحكوم  ل�شالح  

العنوان: را�س اخليمة- موبايل:   
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله.
 فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/551      

اىل املحكوم عليه/ حممد علي را�شد تركي احلب�شي اجلن�شية:االمارات - العنوان: 
را�س اخليمة-    موبايل :050-7791717

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
وقدره  مبلغ  بدفع  ب��ال��زام��ك  ج��زئ��ي-  م��دين   )2012/263( ق�شية  يف   2012/12/9

20549 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف.   ن�س احلكم
ل�شالح  املحكوم له: موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت اجلن�شية  : غري حمدد العنوان: 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  اع��اله  له  املحكوم  ان  ومب��ا  موبايل:  اخليمة-  را���س 
و�شجل بالرقم امل�شار اع��اله.  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 
مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ 
التي  التنفيذ  ر���ش��وم  باقي  وحت�شيل  احل��ك��م،  لتنفيذ  القانونية  االج����راءات  بحقك 

�شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 اخلمي�س 27 يونيو 2013 العدد 10829      

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/845   جت جز - م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ح�شني  احمد  ميثلها:  امل�شلحة  واحلدادة  للنجارة  احلمود  ح�شني  احمد  مدعى/ 
احلمود اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: ا�شود النيل للمقاوالت العامة اجلن�شية: 
االمارات  مو�شوع الدعوى: املطالبة مببلغ 13.000 درهم  املطلوب اعالنه / ا�شود 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  النيل 
موعدا   2013/7/10 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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الهند حتبط حماولة ت�سلل يف ك�سمر رود يطيح بجيالرد وي�ستعيد رئا�سة الوزراء 
•• كانبريا-رويرتز:

اأطاح رئي�س وزراء ا�شراليا ال�شابق كيفني رود ام�س 
برئي�شة احلكومة احلالية جوليا جيالرد يف ت�شويت 
يف  املن�شب  ا�شتعادته  يعني  مما  العمال  ح��زب  اأج���راه 
من  اأق��ل  �شوى  االنتخابات  على  فيه  يتبقي  ال  وق��ت 
العمال بعد  ن��واب حزب  ا�شهر. وج��اء ت�شويت  ثالثة 
ا�شهر من التكهنات اأذكتها ا�شتطالعات للراأي اأ�شارت 
العمال يف  احتمال ح��دوث هزمية منكرة حل��زب  اىل 
االن��ت��خ��اب��ات ام���ام امل��ع��ار���ش��ة امل��ح��اف��ظ��ة ب��ق��ي��ادة توين 

ابوت.

ثالث  نحو  بعد  ال����وزراء  لرئا�شة  رود  ع���ودة  وج���اءت 
�شنوات من تركه املن�شب الذي ح�شلت عليه جيالرد 
وجعلها اول امراأة تتوىل رئا�شة وزراء ا�شراليا وعقب 
حماولتني فا�شلتني لتويل القيادة كانت اخراهما يف 

مار�س اذار.
وانتخب رود رئي�شا للوزراء يف نوفمرب ت�شرين الثاين 
جتنب  يف  ا�شراليا  حكومته  و�شاعدت   2007 ع��ام 
الرغم من  العاملية على  املالية  االزم��ة  الك�شاد خالل 
من  مهمة  ا���ش��الح��ات  لتمرير  ���ش��ع��وب��ات  م��واج��ه��ت��ه 
خالل الربملان وفاز رود يف اقراع نواب حزب العمال 

بح�شوله على 57 �شوتا مقابل 45 �شوتا.

•• نيودلهي-يو	بي	اأي:

ملت�شددين عرب خط  ت�شلل  ام�س، حماولة  الهندي،  اأحبط اجلي�س 
وقتل  باك�شتان  مع  عليه  املتنازع  وك�شمري  جامو  اإقليم  يف  املراقبة 
اثنني منهم. ونقلت قناة نيودلهي تي يف عن املتحدث با�شم اجلي�س 
يتجهون  كانوا  م�شلحني   3 اأن  اأ���ش��اري��ا،  ان  اأ���س  جامو،  يف  الهندي 
ك��ريي، فحذرهم  املراقبة مبنطقة  الهندي من خط  نحو اجلانب 
اجلنود الهنود املنت�شرين هناك اإاّل اأنهم مل ميتثلوا فاأطلقوا النار 
النار على  باإطالق  ردوا  امل�شلحني  اأن  املتحدث  واأ�شاف  باجتاههم. 
اجلنود، واأ�شفر االإ�شتباك عن مقتل اثنني من املهاجمني ومل يعرف 
ال���وزراء،  ال��ث��ال��ث. ووق��ع��ت احل��ادث��ة يف وق��ت يجري رئي�س  م�شري 

منموهان �شينغ، ورئي�شة حزب املوؤمتر احلاكم �شونيا غاندي، زيارة 
بانيهال  ب��ني  د�شنا خ��ط �شكك ح��دي��د  ب��ال��والي��ة حيث  ي��وم��ني  مل��دة 

وكازيغوند يف وادي ك�شمري .
حيث  اأ�شبوع  خ��الل  املنطقة  يف  الثانية  النار  اإط��الق  حادثة  وه��ذه 
قتل 5 جنود واأ�شيب 6 اآخرون، االإثنني، بهجوم م�شّلح على موكب 
واأعلن  ك�شمري.  الهندي من  باجلزء  �شريناغار  ع�شكري يف مدينة 

حزب املجاهدين املتمركز يف ك�شمري م�شوؤوليته عن الهجوم.
وت�شهد املنطقة منذ العام 1989 مترداً م�شلحاً يقوده انف�شاليون 
يطالبون بانف�شال ك�شمري، عن الهند لتحقيق ا�شتقاللها اأو دجمها 
بباك�شتان، وقد قتل 68 األف �شخ�س منذ ذلك الوقت وكانت الهند 

وباك�شتان خا�شتا 3 حروب ب�شبب خالفهما على اإقليم ك�شمري.

•• الفجر	– تون�س	-	خا�س

حركة  رئي�س  الغنو�شي  را�شد  اأك��د 
قد  كان  ال��ذي  املقرح  اأن  النه�شة 
التجمعيني  متكني  ح��ول  به  تقدم 
ي�شغلون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�شابقني 
ال�شابق  النظام  يف  هامة  منا�شب 
ال�شيا�شية  احلياة  يف  امل�شاركة  من 
تقدمهم  مقابل  اإق�شائهم  وع���دم 
عنه من  التخلي  باالعتذار قد مت 
اأن ك����ان حمل  ق��ب��ل احل���رك���ة ب��ع��د 
خالف داخل احلركة و مثار جدل 

خارجها .
وبنّي الغنو�شي يف ت�شريح اإعالمي  
هذا  اأن  اع��ت��رب  ال��ب��ع�����س  اأن  اأم�����س 
االعتذار مهينا وال يحفظ للنا�س 
كرامتهم وحقوقهم باالإ�شافة اإىل 
طلب  �شي�شملها  ال��ت��ي  االأط������راف 
�شت�شرف  ال��ت��ي  واالآل���ي���ة  االع���ت���ذار 

عليه.
كما ذكر اأنه �شيكون هناك تعديالت 
اجلل�شة  ع���ل���ى  ط���رح���ه���ا  ����ش���ي���ت���م 
العزل  العامة عند مناق�شة قانون 
التقلي�س  �شيتم  حيث  ال�شيا�شي 
من عدد االأ�شخا�س الذين �شملهم 
منهم روؤ�شاء �شعب احلزب احلاكم 

املنحّل.
وياأتي هذا الراجع ع�شية اجلل�شة 
العامة التي تنتظم اليوم اخلمي�س 
التاأ�شي�شي  املجل�س  فيها  وي��ط��رح 
ال�شيا�شي  ال��ع��زل  ق��ان��ون  التون�شي 

قبول  ولي�س  مهامه  من  املرزوقي 
الالئحة من عدمه.

اأن  اإىل  احل��ام��دي  اأ���ش��ار  املقابل  يف 
ل�شروط  م�شتوفية  كانت  الالئحة 
امل�شمونية  و  ال�����ش��ك��ل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
مكتب  يف  اإي����داع����ه����ا  مت  ع���ن���دم���ا 
النظر فيها  تاأخر  اأن  املجل�س، كما 
اإىل  اأدى  من طرف مكتب املجل�س 

تغري املناخ ال�شيا�شي.
وق��د اأث���ار ال��ن��ائ��ب اإي���اد الدهماين 
�شجة خالل هذه اجلل�شة واعترب 
اأن هناك �شفقة حتاك بني رئا�شة 

املجل�س ورئا�شة اجلمهورية.

على النقا�س قبل امل�شادقة عليه.
وقد عقد قادة حتالف االحتاد من 
�شحفية  ن���دوة  اأم�����س  تون�س  اج��ل 
مل�شروع  رف�شهم  ع��ن  فيها  ع���ربوا 
قانون العزل ال�شيا�شي الذي �شتتم 
م��ن��اق�����ش��ت��ه ال���ي���وم اخل��م��ي�����س وعن 
ملواجهته  التظاهرات  م��ن  �شل�شلة 

والت�شدي لعملية متريره.
اأما عن اإمكانية مترير هذا امل�شروع 
ال���ي���وم ف����ان ع�����ددا م���ن ال����ق����راءات 
اأكدت اأن املجل�س �شيناق�س امل�شروع 
امل�شادقة  قبل  عليه  ي�شادق  ول��ن 
تاأجيل  وب��ال��ت��ايل  ال��د���ش��ت��ور  ع��ل��ى 
اإىل ما بعد  القانوين  امل�شروع  هذا 

امل�شادقة على الد�شتور.
وقد �شرحت رئي�شة جلنة الت�شريع 
ال��ع��ام كلثوم ب��در ال��دي��ن ام�����س اأن 
الثورة  حت�����ش��ني  م�����ش��روع  ن��ق��ا���س 
�شيكون نقا�شا عاما فقط ثم �شيقع 
الف�شول  ملناق�شة  م��وع��د  حت��دي��د 

ف�شال ف�شال.
التعديالت  ب���ني  م���ن  اأن  واأك������دت 
مب�شروع  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  امل��ق��رح��ة 
ي��رى بتغيري  ال��ث��ورة م��ن  حت�شني 
�شيا�شي  حت�����ش��ني  م����ن  ال���ع���ن���وان 
فقط  ال��ث��ورة  حت�شني  اإىل  للثورة 
اأو كذلك قانون العزل ال�شيا�شي اأو 

قانون االإق�شاء ال�شيا�شي.
يريد  م���ن  ه���ن���اك  اأن  اأك������دت  ك��م��ا 
�شاهم يف منظومة  ك��ل م��ن  اإع��ف��اء 
ت���اري���خ   منذ1956    ال���ف�������ش���اد 

ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي حم��م��د احل���ام���دي اأن 
اإلغاء الئحة اإعفاء املرزوقي �شرب 
تون�س،  يف  ال��دمي��ق��راط��ي  للم�شار 
رغ����م م���ا ت�����ش��م��ن��ت��ه م���ن اإخ����الالت 

�شكلية.
وعرّب احلامدي يف مداخلة األقاها 
العامة  اجل���ل�������ش���ة  خ������الل  اأم���������س 
الوطني  امل���ج���ل�������س  يف  امل���ن���ع���ق���دة 
يف  للنظر  املخ�ش�شة  التاأ�شي�شي 
رف�شه  عن  املرزوقي  اإعفاء  الئحة 
امل�شار  ال���راج���ع ع��ل��ى ه���ذا  ال���ت���ام 
النواب  اأن  على  م�شددا  القانوين 
اإعفاء  يف  ل��ل��ن��ظ��ر  ال���ي���وم  ح�����ش��روا 

ا�شتقالل تون�س  ولي�شت فقط منذ 
بن  الرئي�س  ت��ويل  1987تاريخ 

علي ال�شلطة.

�شحب الئحة اإعفاء املرزوقي
م��ن ج��ه��ة اخ���رى مت اإل��غ��اء الئحة 
املوؤقت  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  اإع��ف��اء 
الت�شويت  مب���وج���ب  م��ه��ام��ه  م���ن 
حيث �شوت 99 مع اإلغاء الالئحة 
 5 احتفظ  فيما  اإلغائها  �شد  و9 

نواب باأ�شواتهم.
وق���������د اع������ت������رب رئ�����ي�����������س ال���ك���ت���ل���ة 
الوطني  باملجل�س  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

النه�شة تتخلى عن مطلب اعتذار امل�شمولني به

اليوم ..قانون العزل ال�سيا�سي اأمام التاأ�سي�سي التون�سي

مقتل 27 يف ا�سطرابات ب�سينجيانغ يف ال�سني 
•• بكني-رويرتز:

ق��ال��ت وك���ال���ة اأن���ب���اء ال�����ش��ني اجل���دي���دة ���ش��ي��ن��خ��وا ان 
لل�شرطة  م��رك��زا  ه��اج��م��ت  ب��امل��دي  م�شلحة  ع�����ش��اب��ات 
�شينجيانغ يف  اقليم  ام�س يف  للحكومةاملحلية  ومبنى 
اأق�شى غرب ال�شني مما اأ�شفر عن �شقوط 27 قتيال 

يف ا�شتباكات مع ال�شرطة.
عدد  ي�شكنها  ال��ت��ي  املنطقة  يف  اال���ش��ط��راب��ات  وك��ان��ت 
امل�شلمة ه��ي االع��ن��ف منذ  ال��ي��وغ��ور  اأق��ل��ي��ة  كبري م��ن 
�شخ�س   200 نحو  قتل  عندما   2009 متوز  يوليو 
يف  العرقيني  وال�شينيني  اليغور  بني  �شغب  اأعمال  يف 

اأورومت�شي عا�شمة االقليم.
وقالت �شينخوا ان ا�شطرابات االربعاء اندلعت ال�شاعة 
على  ل��وك��وت�����ش��ون  ب��ل��دة  يف  تقريبا  �شباحا  ال�����ش��اد���ش��ة 
من  ال�شرقي  اجل��ن��وب  اىل  كيلومر   200 نحو  بعد 

اأورومت�شي ونقلت �شينخوا عن م�شوؤولني اقليميني يف 
مراكز  هاجمت  ع�شابات  ان  قولهم  ال�شيوعي  احلزب 
ال�شرطة يف لوكوت�شون ومبنى االدارة املحلية وموقعا 
للبناء وطعنوا اأ�شخا�شا واأ�شرموا النريان يف مركبات 

لل�شرطة.
من  ت�شعة  ان  قولهم  امل�شوؤولني  �شينخواعن  ونقلت 
رج����ال ال�����ش��رط��ة وح���را����س االم����ن وث��م��ان��ي��ة مدنيني 
املهاجمني  م��ن  ع�شرة  ال�شرطة  تقتل  اأن  قبل  قتلوا 

بالر�شا�س.
ومل يت�شح على الفور �شبب الهجمات وينتقد الكثري 
الركية  اللغة  يتحدثون  اليوغور وهم م�شلمون  من 
القيود التي تفر�شها احلكومة ال�شينية على ثقافتهم 
اليوغور  متنح  انها  ال�شني  وت��ق��ول  ودينهم  ولغتهم 
لديهم  ب��اأن  متطرفني  وتتهم  النطاق  وا�شعة  حريات 

نزعة انف�شالية.

فنزويال م�ستعدة لدرا�سة طلب �سنودن اللجوء  اإيطاليا ترّحل مغربيني يف اإطار مكافحة االإرهاب
•• روما-يو	بي	اأي:

اأعلنت ال�شلطات االإيطالية، ام�س، ترحيل مواطنني مغربيني اثنني عن البالد، 
اأنباء  اإح��رازي��ة مبجال مكافحة االإره���اب . ونقلت وكالة  اإج���راءات  اإط��ار  يف 
)اآكي( االإيطالية، عن ال�شلطات، اأن قوات الدرك من وحدة العمليات اخلا�شة 
بالتعاون  قامت  البالد(،  �شرق  �شمال  يف  فينيتو  )باإقليم  فيت�شنزا  مدينة  يف 
مر�شومني  بتنفيذ  املحلية،  ال�شرطة  مركز  يف  الهجرة  مكتب  موظفي  م��ع 
بالرحيل الفوري الأ�شباب وقائية يف جمال االإرهاب . واأ�شافت قوات الدرك، 
اأن املر�شومني يحمالن توقيع نائب رئي�س احلكومة ووزير الداخلية اأجنلينو 
األفانو، ويطاالن مواطن مغربي )43 عاما( وهو عامل مقيم يف بلدة تييني 
)فيت�شينت�شا(، بينما مت اإدخال املعلومات اخلا�شة باملواطن املغربي الثاين يف 

قاعدة بيانات �شنغن كونه مل يعد يقيم يف اإيطاليا حالياً .

•• كراكا�س-رويرتز:

يف زيارة ر�شمية لرئي�س فنزويال نيكوال�س مادورو اىل هايتي حيث التقى 
بالرئي�س مي�شال مارتيلي قال ان بالده م�شتعدة لدرا�شة طلب جلوء من 
االمريكي ادوارد �شنودن الذي اأعلن م�شوؤوليته عن ت�شريب تفا�شيل ب�شاأن 
برامج مراقبة اأمريكية �شرية لو�شائل اعالم ان هو تقدم بهذا الطلب ر�شميا. 
و�شط  مارتيلي  مع  الهدايا  يتبادل  ك��ان  بينما  م��ادورو  ت�شريحات  وج��اءت 
ويكيليك�س  قالت جمموعة  اأن  بعد  كيتو  اىل  �شيتوجه  �شنودن  باأن  تكهنات 
املناه�شة لل�شرية اأنه متجه اىل االكوادور عرب م�شار امن بغر�س اللجوء. 
وقال مادورو مل نتلق طلبا ر�شميا باللجوء ال�شيا�شي. اذا قدم طلبا.. يبدو 
اأر�شل طلبا اىل االك��وادور والرئي�س كوريا يقيمه.. ف�شوف نقيمه الن  انه 
اللجوء حماية ان�شانية.. طبيعة للقانون االن�شاين الدويل الذي له جذور 

عميقة يف اأمريكا الالتينية والكاريبي. انها طبيعتنا يف اأمريكا الالتينية.
ويف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن اال���ش��ب��وع اجل����اري ق���ال م�����ش��در يف ���ش��رك��ة ايروفلوت 
الرو�شية للطريان ان �شنودن حجز تذكرة اىل كوبا ثم يعتزم التوجه اىل 
منطقة  يف  �شنودن  اأن  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  واأك��د  فنزويال. 
الرانزيت مبطار مو�شكو. وخالل موؤمتر �شحفي م�شرك �شكر مارتيلي 
مادورو مل�شاعدته البالد عرب اتفاق برو كاريبي الذي يقدم لهايتي ودول 
اأريد  اأخ��رى دعما من نفط فنزويال. وق��ال م��ادورو ب�شوت مرتفع وق��وي 
اأن اأقول ان اأموال برو كاريبي متثل 94 يف املئة من اموال ا�شتثماراتنا. 
ل�شعب هايتي وم�شى يقول ندين  ي�شعر بحب كبري  اأن��ه  م��ادورو  واأ���ش��اف 
ال  دين  معنوي..  دين  التاريخ..  من  دين  لهايتي.  كبرية  ب�شورة  بالف�شل 
ي�شدد باملال.. انه دين ي�شدد باحلب فقط وفنزويال ع�شو يف منظمة اأوبك 

وت�شتخدم مبالغ كبرية يف دعم حلفائها من الدول الي�شارية.

الع�شكريني  ول��ي�����س  لل�شيا�شيني 
الذين قاموا بواجبهم على اأح�شن 
ال�شيا�شي يف دولة  ف��اإذا ف�شل  وج��ه 
لياأخذ  اجلي�س  يتقدم  اأن  اإّم���ا  م��ا 
عقيدة  يف  ل���ي�������س  وه�������ذا  احل����ك����م 
تعلم  قياداته  اأّن  واإّم��ا  عّمار  ر�شيد 
فعله  م��ا  وه����ذا  وتن�شحب  ال��ن��ا���س 
ي�شع  اجل��ي�����س  الأّن  اأول  ال��ف��ري��ق 
املوقف  على  ب��ن��اء  ا�شراتيجياته 
ال�شيا�شي ذلك اأّن من يعلن احلرب 

وال�شلم هم روؤ�شاء الدول.
القرار  ه���ذا  اآث�����ار  اإىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
لزهر  اأف����اد  ال��ب��الد  م�شتقبل  ع��ل��ى 
الن�شحاب  �شتكون  ب��اأّن��ه  العكرمي 
الأّننا  �شلبية  اآث���ار  االأرك����ان  رئي�س 
ع�شكريا  وق���ائ���دا  ك���ف���اءة  خ�����ش��رن��ا 
ح�شابات  اأّي�����ة  ل���ه  ت��ك��ن  مل  ك��ب��ريا 

�شيا�شية.
ي�شار اإىل اأّن عدنان من�شر الناطق 
با�شم رئا�شة اجلمهورية،  الر�شمي 

وف���ق  عمار،  اجلنرال  م��ن�����ش��ب 
تعبريه.

ورغ�����������م ن�����ف�����ى رئ�����ي�����������س ال���ه���ي���ئ���ة 
اجلمهوري  ل��ل��ح��زب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اأحمد جنيب ال�شابى، وجود خطر 
ي��ت��ه��ّدد امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة بعد 
اأرك�����ان اجليو�س  رئ��ي�����س  ا���ش��ت��ق��ال��ة 
واعتباره  ع���ّم���ار،  ر���ش��ي��د  ال��ث��الث��ة 
التون�شية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأّن 
وال  متما�شكة  و  ع��ري��ق��ة  موؤ�ش�شة 
خ���وف ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى ال���دول���ة بعد 
ا�شتقالة ر�شيد عمار، فاإّن اأكرث ما 
ي�شبح  اأن  ه��و  التون�شيني  يخ�شاه 
للجيو�س  االأع��ل��ى  القائد  من�شب 
�شيا�شية  ال��ث��الث��ة حم��ّل جت��اذب��ات 
االأطراف  بع�س  اأّن  خا�شة  ك��ربى 
ال�شيا�شية الفاعلة ال تنفي رغبتها 
يف �شمان اجلي�س.. ولعلها ترى يف 
فر�شتها  عمار  اجل���رال  ا�شتقالة 

التي ال تعّو�س..! 

املن�شف  امل��وؤق��ت  ال��رئ��ي�����س  اأّن  اأك���د 
امل���رزوق���ي واف���ق ع��ل��ى ط��ل��ب ر�شيد 
التقاعد  على  اإحالته  تفعيل  عمار 
وذلك خالل اللقاء الذي جمعهما 
ق���ائ���ال يف هذا  امل���ا����ش���ي،  ال�����ش��ب��ت 
جاءت  امل��واف��ق��ة  ه���ذه  اإّن  ال�����ش��دد 
بعد حماوالت عديدة الإقناع قائد 
بالعدول  الثالثة  اجليو�س  اأرك���ان 

عن قراره.
املوؤ�ش�شة  اأن  من�شر،  عدنان  وق��ال 
الع�شكرية هي من اأعرق املوؤ�ش�شات 
لن  ا���ش��ت��م��راره��ا  واأن  واأ���ش��ل��ب��ه��ا، 
�شابط  اأو  ق��ائ��د  اأي  ع��ل��ى  ي��ت��وق��ف 
ح�����ش��ب ق���ول���ه ، ك��م��ا ن��ف��ى م���ا راج 
التوا�شل  �شفحات  على  اأنباء  من 
االجتماعي ت�شري اإىل تعيني املدير 
العميد  ل��ل��دي��وان��ة  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��ام 
خ��ل��ف��ا للجرال  ال��غ��دي��ري  حم���رز 
ر�شيد عمار، واأّقر من�شر اأنه لم قع 
�شتوىل  من  اأن  يف  قرار  اتخاذ  بعد 

••الفجر	-	تون�س	-	خا�س:

اجليو�س  ق���ائ���د  ال���ش��ت��ق��ال��ة  ك�����ان 
ر���ش��ي��د عّمار،  ت��ون�����س اجل����رال  يف 
مفعول القنبلة يف ال�شارع التون�شي 
اأّنها  خا�شة  ومواطنيه،  ب�شيا�شييه 
جاءت يف ظرف دقيق متّر به تون�س 
وال غرابة يف اأن يثري هذا احلدث 
تعاليق كثرية وردود فعل متباينة، 
وُيثري من االأ�شئلة اأكرث مما قدمه 
اجل����رال يف ح����واره ال��ت��ل��ف��زي من 

اجوبة. 
ف���م���ن ال�������ق�������راءات م�����ا ذه������ب اإىل 
اإىل  ت��ع��ود  اجل�����رال  ا���ش��ت��ق��ال��ة  اأّن 
ال�شغوط امل�شّلطة عليه من اأطراف 
اأنها  اإىل  اأخ���رى  وذه��ب��ت  �شيا�شية، 
نتيجة طبيعية للحملة التي �ُشنت 
الع�شكرية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  و���ش��ّد  ���ش��ّده 
ج��ّراء احل�شور االإره��اب��ي يف جبل 
اأّن  ال�شعانبي، يف حني راأى اآخرون 
اجلرال قرر خلع بّزته الع�شكرية 
توؤهله  مدنّية  ببدلة  لي�شتبدلها 
ل��ل��و���ش��ول اإىل ق�����ش��ر ق��رط��اج من 
اأن رف�س  ب��ع��د  ب��واب��ة االن��ت��خ��اب��ات 
انقالب،  �شكل  يف  الرئا�شة  من�شب 
التون�شي من لعبة  ون��اأى باجلي�س 
الظروف  اأحلك  يف  حتى  ال�شيا�شة 
االنتقالية  املرحلة  بها  م��رت  التي 

التي تعي�شها تون�س. 
ال�شابق  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  راأى  وق���د 
توفيق ونا�س، اأّن ا�شتقالة اجلرال 
اجليو�س  اأرك���ان  قائد  عمار  ر�شيد 
ال����ث����الث����ة، ت����ط����رح ال����ع����دي����د من 
ة اأّن ملّف حممّية  الت�شاوؤالت خا�شّ
واخلطر  بعد،  يغلق  مل  ال�شعانبي 
اأّن  قائما، م�شيفا  مازال  االإرهابي 

ر�شائل  فيه  التوقيت  ه��ذا  اختيار 
م�شفّرة على حّد تعبريه. 

عّمار  ر���ش��ي��د  ق�����رار  اأّن  واأو�����ش����ح   
ت���ق���دمي ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه واخل��������روج يف 
ال����وق����ت احل������ايل غ����ري م������رّبر وال 
هذا  اأّن  اإىل  م�����ش��ريا  ل���ه،  ت��ف�����ش��ري 
لتدّخل  ال��ب��اب  �شيفتح  االن�شحاب 
احلياة  يف  ورج���ال���ه���ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
اإعطاء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع�����ش��ك��رّي��ة، 
على  املرابطني  لالإرهابيني  الثقة 
ا�شتقالته  الأّن  التون�شّية  احل���دود 

�شتكون ل�شاحلهم ح�شب قوله.
ويف نف�س ال�شياق، بنّي توفيق وّنا�س 
ر�شيد  احل����ايل  ال���دف���اع  وزي����ر  اأّن 
ال�شباغ هو رجل قانون ولي�س من 
تنق�شه  وب��ال��ت��ايل  اجل��ي�����س  ���ش��ل��ك 
الع�شكرّية  وال���ت���ج���رب���ة  اخل������ربة 
�شيخلق  ع���ّم���ار  اجل�����رال  وخ�����روج 

فراغا يجب جتاوزه ب�شرعة.
اإاّل اأّن ال�شفري التون�شي ال�شابق يف 
منظمة اليون�شكو، الدكتور املازري 
حداد، قال اإّن اجلرال ر�شيد عمار 
من  باإيعاز  اال�شتقالة  اإىل  ا�شطر 
رئ���ي�������س حركة  ال��غ��ن��و���ش��ي  را�����ش����د 

النه�شة.
واع���ت���رب امل�������ازري احل������داد اإع����الن 
ا�شتقالته  ع��م��ار  ر���ش��ي��د  اجل�����رال 
�شقوطا الآخر ج�شر وقائي من وباء 
الفو�شى والفنت االأهلية يف تون�س 
ح�شب تعبريه م�شريا اإىل اأّن قرار 
ت�شريح  نتيجة  ك���ان  ع��م��ار  ر���ش��ي��د 
�شابق لرئي�س حركة النه�شة را�شد 
ال�شلفيني  خاطب  ال��ذي  الغنو�شي 
يف �شريط م�شرب بقوله اإّن اجلي�س 

غري م�شمون.
ك��م��ا اأو����ش���ح يف ال�����ش��ي��اق ذات�����ه، اأّن 

الوطنية قبل م�شلحته.
ويف ذات ال�شياق، قال االأمني العام 
الدميقراطيني  الوطنيني  حل��زب 
اأّن ما �شرح  االأخ�شر،  زياد  املوحد 
م�شفرة  ر�شالة  هو  عمار  ر�شيد  به 
ولرجال  للتون�شيني  تنبيه  مبثابة 
الع�شكرية  وللموؤ�ش�شة  ال�شيا�شة 
واالأمنية ولكل مكونات الدولة بان 

الو�شع يدعو للحذر.
واأ�شاف االأخ�شر : العنا�شر كانت 
وكيفية  االأل��غ��ام  �شنع  على  تتدرب 
االإطاحة  ك��ان  وهدفها  ا�شتعمالها 
هو  دول��ة جديدة  واإق��ام��ة  بالنظام 
�شيا�شي الفتكاك  بروفة وخمطط 

ال�شلطة على حد تعبريه.
احلزب اجلمهوري، يرى على ل�شان 
ناطقه الر�شمي ع�شام ال�شابي، اإّن 
ال��ت��وق��ي��ت ال���ذي اخ���ت���اره اجلرال 
ر���ش��ي��د ع��م��ار ل��الإع��الن ع��ن طلبه 
االإعفاء من مهامه رمبا يكون غري 
واأ�شاف،   . الأوان��ه  و�شابقا  منا�شب 
يوؤثر  اأن  واأخ�شى  اإّن الظرف دقيق 

ذلك على معنويات الع�شكريني . 
وعن �شبب اإق��دام ر�شيد عمار على 
طلب ترك مهامه رّجح ال�شابي اأن 
ذلك يعود اإىل عدم ارتياح اجلرال 
عمار مع الفريق احلكومي احلايل 
كانت  اجل����ب����ايل  ح���ك���وم���ة  اأن  اإذ 
تخ�س  التي  امل�شائل  يف  ت�شت�شريه 
املوا�شيع  وبع�س  التون�شيني  ام��ن 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وذل�����ك ب�����ش��ه��ادت��ه هو 

نف�شه .
لبع�س  امل�شوؤولية  ال�شابي  وح��ّم��ل 
ال�����ش��ا���ش��ة م���ن خ����الل ال��ت��دخ��ل يف 
وتوجيه  ال���ع�������ش���ك���ري���ة  ال���������ش����وؤون 
اجلرال  ل�شخ�س  ال����الذع  ال��ن��ق��د 

جعلت  ال���غ���ن���و����ش���ي  ت�������ش���ري���ح���ات 
اجل�����رال ر���ش��ي��د ع��م��ار ي��ح�����س اأّن 
اجل��ي�����س م�����ش��ت��ه��دف م��ع��ت��ربا ذلك 
ن��ت��ي��ج��ة خ����الف ب��ي��ن��ه��م��ا ع��ل��ى حّد 

قوله.
من جهته، ف�ّشر املوؤرخ املخت�س يف 
املعا�شر خالد عبيد،  تون�س  تاريخ 
قرار اجلرال بالتخلي عن مهامه، 
املوؤ�ش�شة  تعانيه  اأ�شبحت  م��ا  اإىل 
الع�شكرية من تراخ متوا�شل وفق 
تعبريه يف ظل عدم اتخاذ ال�شلطة 
مبحاربة  حا�شما  ق��رارا  ال�شيا�شية 

االإرهاب على جميع االأ�شعدة. 
عّمار  اجل����رال  اأن  عبيد  واع��ت��رب 
خرّي اال�شتقالة وحتميل امل�شوؤولية 
الح���ق���ا مل���ن ���ش��ي��دف��ع ن��ح��و تعفني 
الو�شع يف تون�س، على اأن يبقى هو 
راأ�س موؤ�ّش�شة مكّبلة وعاجزة  على 
عن القيام بدورها يف هذه الظروف 

الدقيقة التي متّر بها البالد. 
اأّم���ا االأم���ني ال��ع��ام الحت���اد ال�شغل، 
اجلماهريية  امل���ن���ظ���م���ات  ك�����ربى 
فقد  العبا�شي،  ح�شني  ت��ون�����س،  يف 
اأعلنها  ال��ت��ي  االأ���ش��ب��اب  اأّن  اع��ت��رب 
الثالث  اأرك������ان اجل��ي��و���س  رئ��ي�����س 
ر�شيد عمار حول تقدمي ا�شتقالته 

اأ�شبابا غري مو�شوعية.
ودع����ا ح�����ش��ني ال��ع��ب��ا���ش��ي اجل���رال 
ال����راج����ع عن  اإىل  ع���م���ار  ر���ش��ي��د 
اأ�شبابها  وتو�شيح  اال�شتقالة  ه��ذه 
خّلفت  اأّنها  اإىل  م�شريا  احلقيقية 
واأّنه  التون�شّي  ال�شعب  لدى  حرية 
الإعالنها  امل��ن��ا���ش��ب  ال��ظ��رف  لي�س 
حرجة  ب���ف���رة  مت����ّر  ت��ون�����س  الأّن 
ح�����ش��ب ت��ع��ب��ريه وي��ف��ر���س ب���ه اأن 
امل�شلحة  االع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  ي���اأخ���ذ 

الوطنية  وامل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��م��ار  ر���ش��ي��د 
وبخ�شو�س  عليها.  ي�شرف  ال��ت��ي 
رئا�شة  من�شب  عمار  ر�شيد  ت��ويل 
قال  �شيا�شيا،  دورا  اأو  اجلمهورية 
اجليو�س  قيادة  اإن  ال�شابي  ع�شام 
البالد  ادراة  ع��ن  تختلف  ال��ث��الث 
وعن ال�شاأن ال�شيا�شي، ونحن لدينا 
املطلعة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���وج���وه  م���ن 
املدين  احل��ك��م  اإدارة  دوال��ي��ب  على 
الكثريين ، ول�شمان الدميقراطية 
يف بناء دميقراطي بطبيعته ه�ّس، 
تدعو  اأن  املقبول  غ��ري  م��ن  ي�شبح 
اإىل  ع��م��ار  ر�شيد  االأط����راف  بع�س 
الع�شكرية  ب��دل��ت��ه  ع��ن  اال���ش��ت��غ��ن��اء 

ويطالبونه بارتداء ربطة عنق . 
الر�شمي  الناطق  واأف��اد من جانبه 
حلركة نداء تون�س لزهر العكرمي 
عمار  ر���ش��ي��د  االأرك�������ان  رئ��ي�����س  اأن 
ومبناقب  باحلكمة  يتحّلى  رج���ل 
واأ�شاف  االأول،  الطراز  من  قيادة 
احلديث  يتابع  ك��ان  اأن��ه  العكرمي 
عنه يف امل��دة االأخ���رية وك��ان يتاأمل 
املوؤ�ش�شة  م��ن  امل�����ّس  ه��و  املعنى  الأن 

الع�شكرية ومن هيبتها.
وق�����ال ال��ع��ك��رم��ي اأن�����ه ي��ع��ت��ق��د اأن 
الفريق اأول ر�شيد عّمار هو اإحدى 
قائمة  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ال�������ش���م���ان���ات 
ب��اأّن��ه ح���اول على  واأ���ش��اف  لتون�س 
ل  يتو�شّ اأن  اأك���رث  اأو  ال�شنة  م��دى 
مناخ  واىل  اأف�شل  اأمني  و�شع  اإىل 
م�شارحة  ق����ّرر  ح��ني  اإىل  اأح�����ش��ن 
وحّذر  بهواج�شه  التون�شي  ال�شعب 

اأمام املالإ مّما ينتظرنا. 
ر�شيد  ان�شحاب  اأّن  العكرمي  وب��نّي 
ب��ال�����ش��رورة ف�شل  ي��ع��ن��ي  ع���ّم���ار ال 
ف�شل  هو  اإمّن��ا  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

اجلرال يف عزلتهتون�س : ماذا وراء ترّجل اجلرنال ور�سائله امل�سّفرة؟

را�شد الغنو�شي
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العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
مذكرة    اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/431  ا�ستئناف مدين
راما�شامي  �شوري�س   -2 اخلليج  ال  �شي  �شي  -�شركة   1  / امل�شتاأنف �شدهم  اىل 
مين�شيز   ���ش��وم��و���ش��و  م��ان��دراك��ي   -4 دي���زاي���ن  تيوكينج  ���ش��رك��ة   -3 رام��ا���ش��ام��ي 
�شيالدوراى  املتويف  زوج��ة  /�شيلفي  امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل 
دهارمالينجام وب�شفتها و�شية على الق�شر وهم ) بهفاني�شواري و( وميثله: 
بالدعوى  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  ال�شايغ  نا�شر  مع�شومة ح�شن 
رقم 2012/496 مدين كلي بتاريخ 2013/5/13 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س 
املوافق 2013/7/4 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2E.23  وعليه يقت�شي 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/927  عقاري كلي                                      
حمل  جمهول   ليمتد   انربرايز  بروبرتي  مينك  موؤ�ش�شة  عليه/1-  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / خالد �شامل �شالح بخيت الكعبي وميثله: علي ا�شماعيل 
ابراهيم اجلرمن   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  )235.211دره����م(  وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.  وحددت 
لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/7/21 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/621  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- دوجان بروبرتيز ليمتد  جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي 
ال��دع��وى ومو�شوعها املطالبة  اق��ام عليك  ال��وح��و���س    قد  / خالد حممد ح�شن 
مببلغ   عليها  املدعي  وال��زام  عليها  واملدعي  املدعى  ب��ني   العقد  بف�شخ  او  ببطالن 
الدفعة  �شداد  تاريخ  بواقع 12% من  التاخريية  والفائدة  دره��م(  قدره )483.650 
االوىل لل�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف .   وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/7/1
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. علما بانه مت جتديد من ال�شطب.
 ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/392  جتاري كلي                                      
حمل  جم��ه��ول   ذ.م.م   الكروميكانيكيال  تيلكا  �شركة  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
عليك  اق��ام  قد  الفنية  للمقاوالت  اجلديد  امل�شاعد   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
املوافق  االثنني  يوم  لها جل�شة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم 
2013/7/8 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/16  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- �شركة اللوؤلوؤة العقارية- ذ.م..م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �شتار عامر مزعل   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ العقد 
)196.236دره����م(  وق��دره  عليها مببلغ  املدعى  ال��زام  مع   2007/12/17 امل���وؤرخ 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  ق�شط  اخ��ر  ت�شليم  ت��اري��خ  وه��و   2008/4/6
 ch1A.1 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/782  جتاري كلي                                      
حمل  جم��ه��ول   ذ.م.م   الكروميكانيكيال  تيلكا  �شركة  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
الكهربائية وامليكانيكية واعمال  الهواء العمال  ان املدعي / ربط  االقامة مبا 
التكييف والتربيد )ذ.م.م(   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب 
خبري متخ�ش�س مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/7/8  االثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/241  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- الزهراء للو�شاطة العقارية  جمهول  حمل االقامة مبا 
ان املدعي / رميا م��رزوق فالح االحبابي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ل��ي��ه��ا  امل���دع���ى  وال������زام   2008/9/14 يف  االت��ف��اق��ي��ة  ب��ف�����ش��خ  امل��ط��ال��ب��ة 
تاريخ  م��ن  اع��ت��ب��ارا   %12 ب��واق��ع  ال��ت��اخ��ريي��ة  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   295.173.39(
لها  وح��ددت  واالت��ع��اب.   وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى متام 
 ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة   2013/8/4 املوافق  االح��د  يوم  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1295  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- يونايتد ديفلومبنت�س )�س م ح(  جمهول  حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد علي عبدالعزيز وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�س   
املوقعة  احلجز  ا�شتمارة  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
والر�شوم  املدعى عليه برد مبلغ )994300 دره��م(  التداعي وبالزام  بني طريف 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحاقاق.   وحددت لها 
 ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/7/8 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/20 تنفيذ جتاري
)ذ.م.م(    ل��ل��م��ق��اوالت  د���ش��م��ال  ب��ن  اح��م��د  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ ���ش��رك��ة منتجات 
�شعيد  را�شد  �شعيد  زايد  PCP( وميثله:   ( ال�شنع  م�شبقة  اخلر�شانة 
املذكورة اعاله والزامكم  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  ال�شحي قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1646877.50( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/720 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة روؤية ميدل اي�شت ) �س م ح( دي جي ما�شرز 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  )�شابقا(   دي�شربيو�س 
كال مايكرو انك وميثله: را�شد احمد را�شد بن �شبيب    قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه    . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )464287(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1621   

املنذر/ �شركة م�شانع اال�شباغ الوطنية املحدودة )�س.ذ.م.م( بوكالة : د. علي 
اردين  اليه: حممد حممود كامل حممد �شالح-  املنذر  ا�شماعيل اجلرمن 
)املنذرة(  موكلتنا  عن  بالنيابة  فاننا  االق��ام��ة(  حمل  )جمهول  اجلن�شية  
ومبوجب هذا االنذار تنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره2.150.000 
املر�شدة  املديونية  قيمة  دره���م(  ال��ف  وخم�شون  وم��ائ��ة  مليونان   ( دره��م 
بذمته ل�شالح املنذرة وذلك خالل ا�شبوع )�شبعة ايام( من تاريخ ا�شتالمه 
االج���راءات  كافة  ات��خ��اذ  امل��ن��ذرة اىل  �شن�شطر  واال  ال��ق��ان��وين  االن���ذار  لهذا 

القانونية الكفيلة بحفظ كافة حقوقها قبل املنذرة اليه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1620   

املنذر/ �شركة م�شانع اال�شباغ الوطنية املحدودة )�س.ذ.م.م( بوكالة : د. علي 
ل�شاحبها/  للخدمات  املنحنى  رك��ن  موؤ�ش�شة  اليه:  املنذر  اجلرمن  ا�شماعيل 
حممد عبدالوهاب ابراهيم �شالح كروع 2- حممد حممود كامل حممد �شالح 
- اردين اجلن�شية  )جمهول حمل االقامة( فاننا بالنيابة عن موكلتنا )املنذرة( 
اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره2.150.000  املنذر  ومبوجب هذا االنذار تنذر 
درهم ) مليونان ومائة وخم�شون الف درهم( قيمة املديونية املر�شدة بذمته 
ل�شالح املنذرة وذلك خالل ا�شبوع )�شبعة ايام( من تاريخ ا�شتالمه لهذا االنذار 
الكفيلة  القانونية  االج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  �شن�شطر  واال  القانوين 

بحفظ كافة حقوقها قبل املنذرة اليهما.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/982  عقاري كلي

اىل املدعى عليهم/ 1- �شركة املا�شة العقارية ���س.ذ.م.م 2- �شركة نيوورلد انف�شتمنت 
جروب ���س.ذ.م.م 3- �شركة مارينا اك�شيلو�شيف ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي / عبداحلميد بن جابر الق�شاب    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/20 احلكم التمهيدي التايل: بندب احد اخلرباء 
الهند�شيني املقيدين بجدول خرباء املحكمة لالطالع على اوراق الدعوى ولبحث ما 
هو مبني باحلكم التمهيدي وقدرت مبلغ ع�شرة االف  درهم اتعاب اخلبري كلفت املدعي 
بايداعها خزانة املحكمة وحددت جل�شة 2013/6/27 يف حالة عدم �شداد امانة اخلربة 
وجل�شة 2013/7/25 يف حالة �شداد االمانة.   وحددت لها  املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 

ch.1.B.8  املوافق 2013/6/27. ال�شاعة 11.00 �شباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/307  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1- زهرة لنظم احلماية واالجهزة الكهربائية �س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني )�س م ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني )�س م ع(   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/11 بندب اخلبري الهند�شي املتخ�ش�س يف االجهزة الكهربائية 
ان  اوراقها وم�شتنداتها وما ع�شى  وااللكرونية خبريا يف الدعوى تكون مهمته االطالع على 
ا�شول  من  لديهما  ما  على  لالطالع  ال��دع��وى  ط��ريف  مقر  اىل  واالنتقال  اخل�شوم  له  يقدمه 
امل�شتندات واالطالع على �شجالتهما ودفاترهما التجارية املنتظمة �شواء الورقية او االلكرونية 
لبيان ما مت االتفاق عليه بني الطرفني ومدى التزام كل منهما مب�شمون ذلك االتفاق وما اذا 
كان اي منهما قد اخل بذلك االتفاق من عدمه ويف احلالة االوىل بيان ماهية ذلك االخالل 
وما حلق بالطرف االخر من ا�شرار نتيجة ذلك وماهيه تلك اال�شرار ان وجدت..  وحددت لها  
ch.1.B.8  املحكمة جل�شة يوم االحد املوافق 2013/6/30. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة

ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/493  عقاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1- جريت هاو�س العقارية   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / منى عبداحلميد حممد عبداهلل حمادي قد اقام الدعوى 
 2013/5/30 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املخت�شني  الهند�شيني  اخل��رباء  اح��د  بندب  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم 
الدعوى  اوراق  على  لالطالع  باملحكمة  اخل��رباء  بجدول  املقيدين  من 
وم�شتنداتها والزمت املدعية بايداع مبلغ خم�شة ع�شر الف درهم خزينة 
 .2013/9/9 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  املحكمة  لها   وح��ددت  املحكمة. 

ch.1.A.1  ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/428 ت  عمل -م ع- ت- اأظ )
�شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  يو�شف  ابو  �شاهجان  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:املعامل  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  املعامل   :
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
رقم 2012/2446 عم  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/2 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ 
- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1719   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  عبداملالك  عامل  الدين  معني  مدعى/ 
عليه: مطعم اجرا وخدمات متوين ميثلها/ علي خليفة علي را�شد الدرمكي 
اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية: 
الدرمكي  را�شد  علي  خليفة  علي  ميثلها/  متوين  وخدمات  اجرا  مطعم   /
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/2 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ   2013/6/27     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1785   عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  االب�شور  نور  ميجان  ا�شكاندر  مدعى/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  النهري  ال�شحر 
العامة  للمقاوالت  النهري  ال�شحر   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/2 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/7  عقاري كلي                                      
حمل  جمهول   فردية   موؤ�ش�شة  للعقارات-  الدين  فخر  عليه/1-  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / بخودور �شفاروف وميثله: �شيف �شعيد را�شد الغبار 
ببطالن  احل��ك��م  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اق���ام عليك  ق��د  ال�شام�شي  
والزام  بتاريخ 2008/5/14  عليها  واملدعى  املدعي  املوقعة بني  اتفاقية احلجز 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )551969.60  املدعى عليها مببلغ 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12%  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/7/22 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/254  جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- بلقي�س عبداهلل زارعي زوجة عبداهلل غلوم البلو�شي   جمهول  
ا�شماعيل  علي   : ع وميثله  م  �س  الهالل  / م�شرف  املدعي  ان  االق��ام��ة مبا  حمل 
ابراهيم اجلرمن  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
وثبوت  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   119292.90( وق��دره  مببلغ 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  جت��اري  حتفظي  حجز   2012/378 رقم  التحفظي  احلجز 
املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/7/29 ال�شاعة 9.30 
�س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2320  عمايل جزئي                                        

اىل املدعى عليه/1- �شالون م�س كويت  جمهول  حمل االقامة مبا ان 
املدعي / بو�شى احمد عبداهلل احمد  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )24772 درهم( بالر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى )2013/146667(.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/7/3 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/165 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- جوى دياين هيل�س جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ كاثلني جان كري�شو وميثله: مبارك عبداهلل القيطي 
امل�شعبني   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1938350( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/593 تنفيذ جتاري
االقامة  حم��ل  جمهول  �شقر    ح�شن  مطحنة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ذ.م.م( وميثله: علي   ( والهند  العرب  توابل  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن    اب��راه��ي��م  ا�شماعيل 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )79655( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/383  مدين كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- امانى عبداملوؤمن حممد حممد عثمان   جمهول حمل 
ت��ى( �س م ح  وميثله:  اي��ه  االق��ام��ة مبا ان املدعي / ديوت�شى اوت��و تايل ) دي 
حممد �شيف عبيد  علي احلفيتي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   360.000( مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
متام  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/4 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



15

عربي ودويل
اخلميس  -  27   يونيو    2013 م    -    العـدد    10829
Thursday    27    June     2013  -  Issue No   10829

االأردن يتعهد بعدم اإغالق 
احلدود اأمام ال�سوريني 

•• عمان-يو	بي	اأي:

اأكد االأردن، ام�س اأنه لن يغلق حدوده ال�شمالية اأمام الالجئني ال�شوريني 
وقالت وزارة الداخلية يف بيان، اإن الوزير ح�شني املجايل اأبلغ م�شاعدة وزير 
اخلارجية االأمريكي لدائرة ال�شكان والالجئني والهجرة اآن ريت�شارد، اأن 
االأردن لن يغلق احلدود ال�شمالية مع �شوريا اأمام الالجئني انطالقاً من 
البعد االإن�شاين لالأزمة ال�شورية والثوابت االأردنية النابعة من التزاماته 

القومية .
اأ�شبحوا  ال�شوريني  الالجئني  اأن  االأمريكية  للم�شوؤولة  املجايل  اأو���ش��ح 
ي�شكلون عبئاً ثقياًل على القطاعات التعليمية وال�شحية والبنية التحتية 
و�شوق العمل، و�شغطاً على موارد الدولة املحدودة ما يتطلب من الدول 
يف  دوره���ا  اأداء  م��ن  لتتمكن  اململكة  م�شاندة  الفاعلة  واالأط����راف  املانحة 
ا�شتعر�س مع وزير  اإن املجايل  البيان  . وقال  اأكمل وجه  املجال على  هذا 
اأبرز التطورات  اخلارجية االأمريكي لدائرة ال�شكان والالجئني والهجرة 
التي �شهدتها االأزمة ال�شورية وتداعياتها االأمنية وال�شيا�شية واالقت�شادية 
واالإن�شانية على املنطقة، اإ�شافة اىل تاأثري تزايد تدفق الالجئني ال�شوريني 
اإىل اأرا�شي اململكة وانعكا�س ذلك على الو�شع االقت�شادي واالأمني وال �شيما 

يف املناطق احلا�شنة لالجئني .
على  اتفقا  اجلانبني  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
م��وا���ش��ل��ة ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت�������ش���اور يف 
امل�شرك  االه���ت���م���ام  ذات  امل��وا���ش��ي��ع 
ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني  ع���دد  وو���ش��ل 
االأردنية  االأرا���ش��ي  على  املتواجدين 
اإىل اأكرث من 600 األف، بينهم 140 
الزعري  ي��ق��ط��ن��ون يف خم��ي��م  األ���ف���اً 
املفرق  حمافظة  �شحراء  يف  الكائن 
وتتخوف  ال�����ب�����الد،  �����ش����رق  ����ش���م���ال 
اإىل  عددهم  ي�شل  اأن  من  ال�شلطات 

مليون الجئ بحلول العام املقبل.

االحتجاجات توؤجل 
حمادثات ان�سمام تركيا الأوروبا 

•• لوك�صمبورج-اأنقرة-وكاالت:

اأّجل االحتاد االأوروبي مفاو�شات 
ان�شمام تركيا ملنظومته ب�شبب ما 
قال اإنه قمع اأنقرة لالحتجاجات 
اإع��الن احلكومة  التي وقعت بعد 
تق�شيم  م���ي���دان  ت��ط��وي��ر  ع��زم��ه��ا 

باإ�شطنبول ال�شهر املا�شي.
ي�شتاأنف  اأن  املفر�س  م��ن  وك���ان 
االأربعاء  ام�س  االأوروب���ي  االحت��اد 
بعد  له  تركيا  ان�شمام  حم��ادث��ات 
�شنوات،  ث��الث  لنحو  ُج��ّم��دت  اأن 
لكن اأملانيا ومعها النم�شا وهولندا 
هذا  اإن  ق��ائ��ل��ة  اخل���ط���ة  اأوق����ف����ت 
اأن  ب��ع��د  خ��اط��ئ��ة  ب��اإ���ش��ارة  �شيبعث 
قمعت ال�شرطة املحتجني يف املدن 

الركية .
ج��اء ذل��ك بعد اأن اأي��دت حكومات 
الثالثاء  ي���وم  االأوروب�����ي  االحت����اد 
م��ق��رح��ا الأمل��ان��ي��ا ب��امل��واف��ق��ة على 
بال�شيا�شة  اخل���ا����س  امل���ل���ف  ف��ت��ح 
تاأجيل  م�����ع  ل���ك���ن  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
ما  اإىل  ر�شميا  املحادثات  انطالق 
االأوروبية  املفو�شية  اإ���ش��دار  بعد 
ت���ق���ري���ره���ا ب�������ش���اأن االإ����ش���الح���ات 
وح���ق���وق االإن�������ش���ان يف ت��رك��ي��ا يف 

ال�شرطة  لكن  عنيفة  با�شتباكات 
لتفرقة  امل���ي���اه  م���داف���ع  اأط���ل���ق���ت 
االف املحتجني يف ميدان تق�شيم 
الغاز  وا���ش��ت��خ��دم��ت  ب��ا���ش��ط��ن��ب��ول 
ا�شتباكات  يف  ل���ل���دم���وع  امل�����ش��ي��ل 
اأ���ش��غ��ر يف �شوارع  م��ع جم��م��وع��ات 

حميطة.
وع����ق����د اردوغ�����������ان ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
انحاء  يف  احل���ا����ش���دة  ال��ت��ج��م��ع��ات 
اال�شطرابات  ب��داي��ة  منذ  ال��ب��الد 
وو����ش���ف امل��ح��ت��ج��ني ب��اأن��ه��م دمى 
وطلب  ت����رك����ي����ا  اأع������������داء  ي�����د  يف 

نهاية  يف  اال����ش���ط���راب���ات  وب������داأت 
ا�شتخدمت  ع��ن��دم��ا  اي�����ار  م���اي���و 
م���ع حمتجني  ال���ق���وة  ال�����ش��رط��ة 
يعار�شون خططا لتطوير متنزه 
وحتولت  ا���ش��ط��ن��ب��ول.  و����ش���ط  يف 
مظاهرات  اىل  االح���ت���ج���اج���ات 
الوزراء  رئي�س  �شد  نطاقا  او�شع 
اردوغ�����ان وحكومته  رج���ب ط��ي��ب 
يومية  احتجاجات  انقرة  وت�شهد 

منذ ذلك احلني.
وانح�شرت االحتجاجات يف االيام 
القليلة املا�شية بعد فرة ات�شمت 

التا�شع من اأكتوبر-ت�شرين االأول 
املقبل.

و���ش��ت��ج��ت��م��ع ح���ك���وم���ات االحت�����اد 
التقرير  �����ش����دور  ب���ع���د  جم������ددا 
ل��ت��ح��دي��د م��وع��د ل��ل��م��ح��ادث��ات يف 
ب�شاأن  اإل���ي���ه  �شيخل�س  م���ا  ���ش��وء 

�شلوك تركيا.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال وزي����ر خارجية 
ال��ن��م�����ش��ا م��اي��ك��ل ���ش��ب��ن��دجل��ري اإن 
ات��ف��اق االحت����اد االأوروب�����ي اأعطى 
تركيا فرة منا�شبة لبيان كيفية 
االأ�شا�شية  احل��ق��وق  م��ع  التعامل 
مع  تعاملها  وكيفية  للمواطنني 
حق التظاهر وحق حرية التعبري  
نظري  وجهة  من  فيينا  يف  وق��ال 
ه���ذا ����ش���روري ج���دا الأن����ه ينبغي 
مزدوجة  معايري  لدينا  تكون  اأال 
يف االحت���اد االأوروب����ي، لدينا قيم 
حترم  اأن  ي�شمل  وه���ذا  اأوروب��ي��ة 

احلقوق االأ�شا�شية للمواطنني .
االأيرلندي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأم���ا 
اإميون جيلمور الذي راأ�س اجتماع 
االحتاد الثالثاء نظرا الأن بالده 
الدورية  ال��رئ��ا���ش��ة  ح��ال��ي��ا  ت��ت��وىل 
اإن طرح  لالحتاد االأوروب��ي فقال 
االأداة  هو  الكتلة  داخ��ل  امل�شتقبل 

يف  منتلكها  ال��ت��ي  فعالية  االأك���رث 
االإ�شالحات  اأجندة  على  التاأثري 

يف تركيا .
�شهلت  ج����ي����ل����م����ور  واأ����������ش���������اف 
االإ�����ش����الح����ات ال���ت���ي ي���دف���ع من 
اأج��ل��ه��ا االحت����اد االأوروب������ي، زيادة 
ال�شلمي  االحتجاج  اأم��ام  امل�شاحة 

واالأ�شوات املعار�شة .
وزير اخلارجية  تركيا، رحب  ويف 
وقال  بالقرار  اأوغ��ل��و  داود  اأح��م��د 
تاأخري  اأي  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل���ن  اإن����ه 
مهما كانت ال��ظ��روف، واأ���ش��ار اإىل 
اإجراءات  عن  االإع���الن  �شيتم  اأن��ه 
اإ���ش��اف��ي��ة واج��ت��م��اع��ات ت��ق��ن��ي��ة يف 

االأيام املقبلة.
اأط��ل��ق��ت قوات  يف غ�����ش��ون ذل����ك، 
االمن الركية قنابل دخان و�شط 
ح�شود من املحتجني وا�شتخدمت 
امل��ي��اه يف م��واج��ه��ة مئات  م��داف��ع 
وقت  يف  ان���ق���رة  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
واح���ت���ج���زت �شرطة  ام�����س  م��ب��ك��ر 
20 �شخ�شا يف  مكافحة االره��اب 
بالعا�شمة الركية فيما  حمالت 
املناه�شة  باالحتجاجات  يت�شل 
البالد  �شهدتها  ال��ت��ي  للحكومة 

على مدى اأ�شابيع.

اأوغلي يزور القاهرة لبحث اأزمة �سوريا 
•• الريا�س-يو	بي	اأي:

العام،  اأمينها  اأن  االإ���ش��الم��ي،  ال��ت��ع��اون  منظمة  اأعلنت 
اخلمي�س  اليوم  يلتقي  اأوغ��ل��ي،  اإح�ش�������ان  الدين  اأكمل 
للجامعة  العام  االأم��ني  القاهرة،  امل�شرية  العا�شمة  يف 
ت��ط��ورات االأو����ش���اع يف  ال��ع��رب��ي، لبحث  ال��ع��رب��ي��ة، نبيل 

�شوريا.
وق���ال���ت االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن ج���دة غرب 
ال�شعودية مقرا لها، يف بيان لها، ام�س اإن اإح�شان اأوغلي 
�شيبحث مع العربي تطورات االأو�شاع يف �شوريا، خا�شة 
االأمني العام  اأخ��رياً  بعد الزيارة الر�شمية التي قام بها 

متحورت  والتي  رو�شيا  اىل  االإ�شالمي  التعاون  ملنظمة 
حول ال�شاأن ال�شوري.

وزارة  يف  امل�شوؤولني  كبار  مع  اأوغلي  اإح�شان  يبحث  كما 
اخلارجية امل�شرية، تطورات االأو�شاع يف املنطقة والعامل 
االإ���ش��الم��ي يف ظ��ل ت��راأ���س م�شر للقمة االإ���ش��الم��ي��ة يف 

الدورة احلالية.
وذكر البيان اأن اإح�شان اأوغلي �شيلتقي اأي�شا �شيخ االأزهر 
العامل  بها  مير  التي  الق�شايا  ملناق�شة  الطيب،  اأحمد 
الت�شامن  ب�شبل تدعيم  يتعلق  االإ�شالمي، خا�شة فيما 
اآثاره على  االإ�شالمي عرب خطاب ديني معتدل تنعك�س 

اخلطاب ال�شيا�شي ورجل ال�شارع.

•• الفجر	– ابوظبي:	

لن يكون الثالثون من يونيو تاريخا م�شرّيا �شرفا، 
ولكّنه، وكعادة االأحداث الكربى يف ار�س الكنانة، فان 
اليوم �شتفي�س على االإقليم، و�شيكون  تداعيات ذاك 
العروبة  ���ش��رق  ي��ط��ال  ام��ت��داد  نتائجها  الن��ع��ك��ا���ش��ات 

ومغربها.
ومن هذا املنطلق، فاإّن الثالثني من يونيو هو �شاأن 
عربي اأي�شا، لذلك ال ُيخفي ع�ّشاق م�شر من العرب 
ومن  مناعتها،  على  واحل��ري�����ش��ني  ال��غ��ّي��وري��ن  وم��ن 
العربي،  القومي  االأم��ن  تاأمني  ب��دوره��ا يف  ال��واع��ني 
اليوم  ذاك  م��اآالت  من  وخوفهم  حريتهم  ُيخفون  ال 
احل��ا���ش��م، الإدراك���ه���م اأن االإخ����وان ، مب��ا ُع���رف عنهم 
اإليها  ال��و���ش��ول  يف  وا���ش��ت��م��ات��ة  بال�شلطة  ه��و���س  م��ن 
وم�شادرتها و تاأميمها ل�شاحلهم، والفوز باإغراءاتها، 
االأغلبية  وقفت  لو  حتى  غنيمتهم  عن  يتنازلوا  لن 
�شّد  اليوم،  احل��ال  هو  كما  امل�شريني،  من  ال�شاحقة 
حيث  وغطر�شتهم،  وعنجهيتهم  الفا�شل  حكمهم 
اعترب االإخوان ال�شلطة غنيمة ا�شتهوتهم امتيازاتها، 
وا�شتفردوا باقت�شامها، منقلبني عن اأهداف التغيري، 
يف  ال��ت��ح��ّول  حّققت  ال��ت��ي  اجلماهري  تطلعات  وع��ل��ى 
حّكام  مع  ومناوراتهم  تواطئهم  ظل  يف  بل  غيابهم، 
االأم�س. هناك اإجماع حول تو�شيف احلالة يف م�شر 
�شفينة  �شبه  ال��ي��وم  فهي   ، اجل��م��اع��ة  �شطوة  ظ��ل  يف 
تائهة حتا�شرها االأمواج املتالطمة من كل اجلهات، 
ي��ع��زف رّي�����ش��ه��ا ع��ل��ى وت���ر م��ن��ف��رد، ���ش��اغ��ال بحرّيته 
بالوليمة، غري مبال بجموع تئّن حتت وطاأة االأنواء 

االقت�شادية والعوا�شف االجتماعية.
فم�شر اليوم، منق�شمة على ذاتها، تنزرع فيها بذور 
الفتنة الطائفية، ُيغّذي تربتها وي�شّكل �شمادها خطاب 
اإخواين ارعن ومتخّلف، م�شتعار من اأزمنة وّلت، ومل 
واال�شتخدام،  لال�شتهالك  ���ش��احل��ة  ب�شاعته  ت��ع��د 
خطاب يتعار�س وطبيعة م�شر وامل�شريني مّما حّول 
بلد ال�شّد العايل وملحمة العبور، اإىل ج�شد معلول ال 
يقوى على الوقوف يف مواجهة ما ي�شتجّد حوله من 

حتّديات، اآخرها اختبار العط�س االأثيوبي.
اأ�شحابها  بنوايا  ولي�س  بنتائجها  ال�شيا�شة  كانت  وملّا 
الطرق  اق�شر  النوايا  تلك  كانت  اإذا  الطّيبة، خا�شة 
اإىل اجلحيم كما هو حال م�شر اليوم مع يتامى �شيد 
ي�شحب  اأن  الطبيعي  م��ن  ك��ان  ال��ب��ّن��ا،  وح�شن  قطب 
برحيل  ويطالبون   ، اجلماعة  من  ثقتهم  امل�شريون 
املجتمعات  يف  �شرعّية  فال  احلكم،  �شّدة  عن  رموزها 

احلّية لعاجز وفا�شل.
نتفّهم  ون��ح��ن  ث��ق��ل،  ذات  حم��وري��ة  دول���ة  م�شر  اإّن 
اإنهاكها،  ومناف�شيها  واأع��دائ��ه��ا  خ�شومها  حم��اول��ة 
االقليمي،  حميطها  يف  دوره��ا  واإجها�س  واإ�شعافها، 
اأّما ما ال يقبل به عاقل وال منطق، هو اأن يتوىّل هذه 
ويحملون  اأبناءها،  اأّنهم  يّدعون  من  القذرة  املهّمة 
هوّيتها واأ�شماءها، بل يّدعون احتكار اأ�شالة االنت�شاب 

واالنتماء اإليها..!
ف���اأّي اب��ن ه��ذا ال��ذي يعمل على �شرب وح��دة بالده 
ال��وط��ن��ي��ة، وُي��ق��ي��م احل��واج��ز وامل��ت��اري�����س اأم����ام اأبناء 
ال�شعب الواحد، ويعمد اإىل التفريق بينهم عل اأ�شا�س 

مفاهيم  بكل  احلائط  �شاربا عر�س  واملذهب  الدين 
ي�شعى  ال����ذي  ه���ذا  اب���ن  واأّي  وق��ي��م��ه��ا..؟  امل��واط��ن��ة 
التاريخية،  م�����ش��ر  ع��الق��ات  ت��دم��ري  اإىل  حم��م��وم��ا 
تلك  حتكم  التي  االأخ��الق��ي��ة  ب��االأع��راف  واال�شتهتار 
العالقات والروابط، وبالتايل �شرب م�شالح الدولة 
امل�شرية يف ال�شميم وتعري�س قوت ماليني امل�شريني 
الب�شطاء يف الداخل واملهجر للخطر..؟ واأّي ابن هذا 
اأّم��ه على فوهة بركان، وي�شع م�شريها حتت  ي�شع 
ن��زوات ورغبات واأق��دام املر�شد ؟ واأّي ابن هذا الذي 
يخون االأم��ان��ة وي��خ��دع اآم���ال امل��الي��ني وي��ك��ون جزاء 

ثقتهم جزاء �شّنمار...؟ 
انه بب�شاطة ال ميكن اأن يكون اإاّل االبن العاق واالبن 
ال�����ش��ال، وه���ذا م��ا ي��وؤك��ده اأب��ن��اء ال��ك��ن��ان��ة بتمّردهم 
الثالثني من يونيو.. وتلك هي رمزّية ذاك االحتجاج 

املنتظر وداللته الكربى.
فما �شيحدث يومها، لي�س موؤامرة ، كما تزعم اأبواق 
االإخ�����وان ال��دع��ائ��ي��ة، واإمّن����ا ���ش��رخ��ة ���ش��ع��ب، بجميع 
مكّوناته، بعد �شحوته واكت�شافه انه �شحّية خديعة 
وك��ذب��ة ك����ربى، و���ش��ف��ق��ة رّت��ب��ه��ا االإخ������وان م��ع قوى 
م�شالح  اإاّل  اجلميع،  م�شالح  تكفل  �شفقة  خارجية، 
الطيف  واأل���وان  االجتماعية  فئاتهم  بكل  امل�شريني 

فيهم.
اإن الثالثني من يونيو بكل ما يحّف به من مالب�شات 
انتفا�شة �شّد  وخماطر، هو يف جوهره لي�س جمّرد 
رئي�س وحكم جماعة، واإمّنا هو ا�شتعادة مل�شر ولروح 
الذي  امل�شتقبلي  والأفقها  التاريخي  وجلذرها  م�شر 
ي��اأب��ى اأح��ف��اد ع��راب��ي وزغ��ل��ول ون��ا���ش��ر وغ��ريه��م من 
ب��رداء فكر  التي حتفل بها م�شر،ان يلتحف  الرموز 
م��ا���ش��وي ي��ع��ادي ال��ن��ور وال��ت��ن��وي��ر و���ش��م�����س احلياة، 
متاما  املظلمة  الكهوف  يف  اإال  اأ�شحابه  ينتع�س  وال 

كخفافي�س الظالم.
ا�شتعادة  يوم  يونيو يف جوهره، هو  الثالثني من  اإن 
م�شر من خاطفيها، واإعادة االعتبار للقيم اخلالدة 
�شيا�شة  م��ع  والقطع  ملحيطها،  م�شر  واإع����ادة  فيها، 
ا���ش��ت��ع��داء االأ���ش��ق��اء وا���ش��ر���ش��اء اخل�����ش��وم واالأع����داء 
التي انتهجتها جماعة االإخوان لتثبيت اأركان حكمها 
ومتطلباته  وم�شتلزماته  الع�شر  �شياق  عن  اخل��ارج 

وحقيقة حتدياته ورهاناته.
الوقوف  على  االإخ��وان  اإ�شرار  اأّن  اإىل  االإ�شارة  تبقى 
ذلك  عن  يرتب  قد  وما  االغلبي،  التّيار  اإرادة  �شّد 
من تداعيات، �شوف يكون جرمية معلنة مع �شابقّية 
د يف حّق م�شر، يتحّمل م�شوؤوليتها  االإ�شمار والر�شّ

التاريخية االإخوان املجرمون .
ال�شيناريو  ه��ذا  ن�شتبعد مثل  م��رارة، ال  واإّن��ن��ا، وبكل 
االأ�����ش����ود، ب��ال��ن��ظ��ر اإىل ت���اري���خ االإخ�������وان ال���ّدم���وي، 
اأن��ه��م ق���وم ال  اإدراك���ن���ا  بهم االأع���م���ى، وخ��ا���ش��ة  وتع�شّ

يعقلون..!
�شيت�شلح  امل�����ش��ري  ال�شعب  اأّن  يف  اك��رب  اأم��ل��ن��ا  ول��ك��ّن 
بحكمته وحزام اأمانه يف �شعيه امل�شروع اإىل كن�س هذه 
الة التي اأثبتت ازدواجية خطابها، ورداءة  الفئة ال�شّ
ال�شاأن  اإدارة  بنوامي�س  وجهلها  للمرحلة،  اإدارت��ه��ا 
اأحالمه  اإىل  ال���ث���اين،  ع��ب��وره  �شيحقق  وان���ه  ال���ع���ام، 

ومبتغاه، بكل �شالم واخّف االأ�شرار.

•• بكني-وام:

ب��ح��ث��ت ال�����ش��ني واالحت�����اد االأوروب�������ي ال���ت���ط���ورات التي 
وتبادال  االإن�شان  بحقوق  املتعلقة  الق�شايا  يف  حتققت 
جماالت  يف  التعاون  مثل  ق�شايا  ح��ول  النظر  وج��ه��ات 
وذكرت  اجلنائية.  والعقوبة  واالأقلية  االإن�شان  حقوق 
اأن يل جون هوا  �شينخوا  ال�شني اجلديدة  اأنباء  وكالة 
وزارة  الدولية يف  واملوؤمترات  املنظمات  اإدارة  مدير عام 
اخلارجية ال�شينية اقرح خالل موؤمتر �شحفي اأم�س 
االول بعد م�شاركته يف اجلولة ال� 32 من احل��وار بني 
االحت����اد االأوروب�����ي وال�����ش��ني ح���ول ح��ق��وق االإن�����ش��ان يف 
قوييانغ عا�شمة مقاطعة قويت�شو جنوب غرب ال�شني.. 
يف  التنمية  منط  ب�شاأن  مبادئ  بثالثة  الطرفني  التزم 
جم��ال ح��ق��وق االإن�����ش��ان وه��ي روح امل�����ش��اواة واالح���رام 

الطرفان  التي يتوقع  اأه��داف احل��وار  املتبادل وحتديد 
واأ�شار  منا�شب.  ب�شكل  االختالفات  ومعاجلة  حتقيقها 
اأن ال�شني اأجرت حوارات حول حقوق االإن�شان مع  اإىل 
اأو�شح جرهارد  دولة ومنظمة. من جانبه   20 حوايل 
اآ�شيا والبا�شيفيك  �شاباثيل مدير �شوؤون �شمال - �شرق 
يف اإدارة العمل اخلارجي االأوروبي يف االحتاد االأوروبي 
الذي �شارك يف احلوار الذي اختتم اأم�س وا�شتمر يومني 
االإن�شان بني الطرفني دخل مرحلة  اأن حوار حقوق   ..
نا�شجة ن�شبيا معربا عن اأمله يف انعقاد اجلولة القادمة 
اجلاري.  ال��ع��ام  نهاية  بحلول  بروك�شل  يف  احل���وار  م��ن 
ت�����ش��ون يينغ املتحدثة  اأخ����رى ���ش��رح��ت ه���وا  م��ن ج��ه��ة 
با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية اأم�س اأن ممثلي ال�شني 
يومي  ملناق�شة ق�شايا حدودية فى  �شيجتمعون  والهند 

اجلمعة وال�شبت يف بكني. 

حمادثات �سينية اأوروبية هندية ب�ساأن حقوق االإن�سان واحلدود

باملنا�شبة

حمنة م�سر.. واالبن العاق!
•• نيويورك-بريوت-ا	ف	ب:

ال�شوريني  م�����ن  ع������دد  ت���ع���ر����س 
الع����ت����داء ب��ال�����ش��ك��اك��ني م����ن قبل 
جمهولني يف �شرق لبنان، ح�شبما 
ذك���ر م�����ش��در اأم��ن��ي ل��ب��ن��اين وقال 
�شيارات  ث��الث  اعر�شت  امل�شدر 
تقل  داك��ن حافلة �شغرية  ب��زج��اج 
اإىل  متوجهني  كانوا  �شوريا   25
منطقة  يف  ت�����ش��ج��ي��ل  اأ����ش���ت���ودي���و 
ثمانية  واأق������دم  ال����واط����ي،  ج�����ش��ر 
رجال كانوا فيها على طعن ركاب 
احلافلة بال�شكاكني مما ت�شبب يف 

جرح 20 �شخ�شا.
الوطنية  ال����وك����ال����ة  واأو�����ش����ح����ت 
لالإعالم اأنهم كانوا يتوجهون اإىل 
تراثية  اأغ��ان  لت�شجيل  االأ�شتوديو 
امل�شابني  اأن عدد  �شورية م�شيفة 
ت�شعة واأنهم من جن�شيات لبنانية 

و�شورية وفل�شطينية.
ال�شحافة  ل��وك��ال��ة  م�����ش��ور  وق���ال 
الفرن�شية و�شل اإىل مكان احلادث 
دم��اء على مقاعد  بقع  �شاهد  اإن��ه 
احل��اف��ل��ة وع��ل��ى ق��م�����ش��ان قطنية 
ال�شيارة وعلى  تركت بعجل داخل 
و�شول  اإىل  واأ������ش�����ار  ال���ط���ري���ق. 
ال������ذي مت  امل����ك����ان  اإىل  ال�������ش���رط���ة 
من  النا�س  ملنع  ب�شريط  ت�شييجه 
االقراب، وبداأت برفع الب�شمات. 
ال�شرطة  اإن  االأمني  امل�شدر  وقال 
وك���ان���ت م�شادر  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ب�����داأت 
ركاب  تعر�س  اإىل  اأ���ش��ارت  اأم��ن��ي��ة 
للتلفزيون  تابعتني  ف��ان  �شيارتّي 
ت�شوير  مهمة  يف  كانتا  االإي���راين 
االأحد(  )���ش��وق  ال��واط��ي  ج�شر  يف 
قبل  م������ن  �����ش����ك����اك����ني  ل����ط����ع����ن����ات 

جم����ه����ول����ني ي�������ش���ت���ق���ل���ون ث����الث 
���ش��ي��ارات، ل��ك��ن حم��ط��ة اأو.ت�����ي.يف 
التلفزيون  ع��ن  ن��ق��ل��ت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
االإيراين نفي تعر�س فريق عمله 

الأي اعتداء يف ج�شر الواطي.
�شل�شلة  ب��ع��د  ه���ذا احل�����ادث  ي���اأت���ي 
ال��ه��ج��م��ات م�����ش��دره��ا �شوريا  م��ن 
غالبية  ذات  مناطق  لها  تعر�شت 
لبنان،  ���ش��رق��ي  بعلبك  يف  �شيعية 
ك���م���ا ي����اأت����ي ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ازي�����اد 
معركة  ب��ع��د  ال��ط��ائ��ف��ي  ال���ت���وت���ر 
التي  حم�س  ق��رب  الق�شري  ب��ل��دة 
اهلل  حل��زب  مقاتلون  فيها  ���ش��ارك 
ال�شوري  النظام  ق��وات  جانب  اإىل 
ب�شار االأ�شد ل�شحق قوات املعار�شة 

املوجودة يف البلدة.
ومت���ك���ن اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين قبل 
يومني من ال�شيطرة على امل�شجد 
م�شلحون  ف���ي���ه  حت�������ش���ن  ال�������ذي 
ال�شيخ  بزعامة  �شيدا  يف  �شلفيون 
اأحمد االأ�شري، مما رفع حدة التوتر 
يف لبنان اىل ذلك، اعلنت ال�شفرية 
املتحدة  االمم  ل���دى  االم��ريك��ي��ة 
لها  اجتماع  اخر  يف  راي�س  �شوزان 
يف جمل�س االمن ان عجز املجل�س 
عن التحرك ب�شكل موحد يف ملف 
�شوريا ي�شكل و�شمة عار اخالقية 

وا�شراتيجية على �شجله.
رو�شيا  ان��ت��ق��دت  راي�������س  ان  وم����ع 
تبني  معار�شتهما  على  وال�شني 
قرارات حول النزاع يف �شوريا، اال 
انها رف�شت التكهن بان العالقات 
التدهور  يف  �شت�شتمر  رو�شيا  م��ع 
عينها  ال����ت����ي  راي���������س  وا�����ش����اف����ت 
اوباما  ب��اراك  االم��ريك��ي  الرئي�س 
م�شت�شارة لالمن القومي ان ف�شل 

نظام ب�شار اال�شد. واعتربت راي�س 
ان تلك القرارات مل تكن تت�شمن 
اي عقوبات او تهديدات با�شتخدام 

القوة وانها كانت معتدلة جدا .
ذل��ك، مل نتحرك وال  وتابعت مع 
اي  ي��ن�����ش��ب  ان  ك��ي��ف مي��ك��ن  ادري 
ال�شيا�شة  يف  ف�شل  اىل  ذل��ك  اح��د 
عندما  االم���ريك���ي���ة  ال���ق���ي���ادة  او 
االمن  جمل�س  دول  غالبية  كانت 

م�شتعدة وراغبة يف امل�شي قدما .
الواليات  وال�شني  رو�شيا  وتتهم 
وبريطانيا  وف���رن�������ش���ا  امل���ت���ح���دة 
النظام  تغيري  اىل  فقط  بال�شعي 
اح�شاءات  ت��ق��ول  حيث  �شوريا  يف 
الف   93 اك��رث  ان  املتحدة  االمم 
امل�شتمر  ال��ن��زاع  يف  قتلوا  �شخ�س 

جمل�س االمن مرات عدة يف اتخاذ 
�شوريا  م�شالة  ازاء  موحد  موقف 
ي�����ش��ك��ل ب���راي���ي و���ش��م��ة ع����ار على 

�شجله وهو امر موؤ�شف.
�شحافيني  ام����ام  راي�������س  وت��اب��ع��ت 
ان ع����دم حت����رك جم��ل�����س االم���ن 
اخالقية  عار  و�شمة  �شوريا  حول 
�شجله  ع����ل����ى  وا�����ش����رات����ي����ج����ي����ة 

و�شيحكم عليه التاريخ بق�شوة .
االمم  يف  من�شبها  راي�����س  وت��ول��ت 
املتحدة طيلة اربعة اعوام ون�شف 
العام وا�شتخدمت رو�شيا وال�شني 
ب�����ش��ف��ت��ه��م��ا ع�����ش��وي��ن دائ���م���ني يف 
جمل�س االمن حق النق�س ثالث 
تقدم  م��ق��رح��ات  لتعطيل  م���رات 
على  ال�شغوط  لزيادة  الغرب  بها 

راي�س  وا���ش��اف��ت  �شهرا.   27 منذ 
ت�شددا  اك���رث  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  ان 
كان  ال�شمالية  وكوريا  اي��ران  على 
م���ن امل����ج����االت ال���ت���ي ح��ق��ق فيها 
واثبت  جن���اح���ا  االم������ن  جم��ل�����س 
ام��ك��ان ال��ت��ع��اون م��ع رو���ش��ي��ا، وهو 
ا�شا�شيا  ملفا  ي�شبح  ان  �شانه  من 
البيت  �شمن مهامها اجلديدة يف 
االب����ي���������س. واق��������رت راي���������س ب���ان 

العالقات مع رو�شيا معقدة .
وا���ش��اف��ت على ال��رغ��م م��ن وجود 
اختالفات مهمة يف وجهات النظر 
اث��ارت وقد تثري خالفات  ونقاط 
ل�شت  ان����ن����ي  اال  امل�������ش���ت���ق���ب���ل،  يف 
ام��ر ال  ذل��ك  ب��ان  للقول  م�شتعدة 

مفر منه.

االعتداء على �شوريني بال�شكاكني يف �شرق بريوت

�سوزان راي�س تندد العجز الدويل حيال �سوريا

)التاآخي والتعاي�س( تت�سّدر نتائج انتخابات نينوى 
•• بغداد-يو	بي	اأي:

اأعلنت املفو�شية العليا لالنتخابات يف العراق، ام�س، النتائج النهائية النتخابات جمل�س حمافظة نينوى، حيث ت�شّدرت قائمة )التاآخي 
قائمة  اأن  اليوم،  �شحايف  موؤمتر  يف  املفو�شية  اأعلنتها  التي  االنتخابات  نتائج  واأظهرت  )متحدون(.  قائمة  تلتها  الكردية  والتعاي�س( 
)التاخي والتعاي�س( الكردية حازت على املرتبة االأوىل بح�شولها على 11 مقعداً يف جمل�س املحافظة املكون من 39 مقعداً، تلتها قائمة 
)متحدون( التي يتزعمها رئي�س جمل�س النواب اأ�شامة النجيفي، ب�8 مقاعد. وجاءت قائمة )ائتالف الوفاء لنينوى باملرتبة( باملرتبة 
الثالثة ب�4 مقاعد، اأما )ائتالف نينوى املوّحد( فقد ح�شل على 3 مقاعد، كما ح�شل على عدد مماثل )جتمع البناء والعدالة(، وجاء 
ام  ع�شائر  و)جتمع  الوطني(  نينوى  و)حتالف  نينوى(  )نخوة  اأم��ا  مقعدين.  على  بح�شوله  املوّحد(  الوطني  العراقية  )ائتالف  بعده 
الربيعني( و)ائتالف اجلماهري العراقية( و)قائمة عراق اخلري والعطاء( فقد ح�شلت على مقعد واحد لكل منها كما ح�شلت االأقليات 
باملحافظة ممثلة ب�)جمل�س اأحرار ال�شبك( و)احلركة االيزيدية( و)التجمع الكلداين ال�شرياين( على مقعد واحد لكل منها مبوجب كوتا 
خا�شة وبلغ عدد الكيانات امل�شاركة يف انتخابات جمل�س حمافظة نينوى، 27 كياناً فاز منها 14 كياناً ب�شمنها ح�شة االأقليات، فيما بلغ 

عدد ال�شكاوى 64، منها 39 حمراء و25 �شكوى اأقل اأهمية.

م���ن ان�������ش���اره م�����ش��ان��دة ح��زب��ه يف 
انتخابات البلدية التي جترى يف 

مار�س اذار.
واأبرزت االحتجاجات االنق�شامات 
يف املجتمع الركي بني املحافظني 
امل����وؤي����دي����ن الردوغ����������ان واالك�����رث 
اجلزء  ي�شكلون  ال��ذي��ن  ليربالية 

االكرب من املتظاهرين.
الركية  الطبية  الرابطة  وتقول 
هذه  يف  قتلوا  اأ�شخا�س  اأربعة  ان 
كما  �شرطي  منهم  اال�شطرابات 

اأ�شيب نحو 7500 اخرون.
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نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�شانية رئي�س جمل�س 
بفندق  املقبل  االأح��د  يوم  تنطلق  الريا�شي  اأبوظبي 
الدورة  فعاليات  اأب��وظ��ب��ي  كورني�س  على  �شوفتيل 
الذي  لل�شطرجن  ال��دويل  اأبوظبي  ملهرجان   20 ال��� 
ينظمه نادي اأبو ظبي لل�شطرجن والثقافة وي�شتمر 
اأكرث من  املقبل مب�شاركة  يوليو  ال�شاد�س من  حتى 
واالأعمار  الفئات  خمتلف  من  والعبة  الع��ب   300

واجلن�شيات من خمتلف دول العامل.
اللجنة  ع��ق��دت��ه  م��وؤمت��ر �شحفي  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
عبداهلل  ح�شني  بح�شور  للمهرجان  املنظمة  العليا 
اللجنة  رئي�س  النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخل��وري 
وفهد علي ال�شام�شي و�شالح املرزوقي املمثلني عن 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي واإبراهيم حممد املرزوقي 
ع�شو جمل�س االإدارة رئي�س جلنة الت�شويق وفاطمة 
القبي�شي من العالقات العامة ب�شركة اأدنوك الراعي 
ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��م��ه��رج��ان وع����دد م��ن اأع�����ش��اء اللجنة 

املنظمة واللجان الفرعية املنبثقة.
الدويل  اأبوظبي  ان مهرجان  واأك��د ح�شني اخل��وري 
ال�شطرجنية  االأح����داث  اأه��م  م��ن  يعترب  لل�شطرجن 
اأبطال  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�شتقطب  ظ��ل  حيث  ال��دول��ي��ة 
العامل من خمتلف القارات مما جعلنا كاأبناء لدولة 

االإمارات نفتخر ونعتز لهذه املكانة التي و�شل اإليها 
اإقباال  �شي�شهد  املقبل  املهرجان  ان  وق��ال  املهرجان. 
احلدث  ه��ذا  مكانة  على  ي��وؤك��د  م��ا  وقيا�شيا  ك��ب��ريا 
وحر�س العديد من الالعبني البارزين من خمتلف 
دول العامل على امل�شاركة فيه ثقة يف قدرة االمارات 
ا�شتثمارا لدعم  على ا�شتقطاب االأ�شقاء واالأ�شدقاء 
ورعاية قيادة الدولة الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق  اهلل وتوجيهات 
ن��ائ��ب القائد  اأب���و ظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  زاي���د 
احلكومة  تدخر  مل  حيث  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
الر�شيدة جهدا من اأجل دعم الريا�شية والريا�شيني 
واأ�شاف  اأنواعها.  خمتلف  على  ال�شبابية  واحلركات 
اأن مهرجان هذا العام �شي�شهد نقلة نوعية من حيث 
امل�شاركة اأو من حيث التنظيم بعد اأن تناولت اللجنة 
املنظمة كافة �شلبيات وايجابيات املهرجانات ال�شابقة 
لركز هذا العام على االيجابيات وتفادي ال�شلبيات 
املنتظرة ..م�شريا اىل انه مت ر�شد 200 األف درهم 
كجوائز نقدية للفائزين االأوائل يف املهرجان الذي 
ت�شم  التي  الدولية  االأ�شاتذة  بطولة  اإقامة  ي�شهد 
البطوالت  اأق��وى من  تعد  والتي  60 العبا  ح��وايل 
فيها  اال���ش��راك  يقت�شر  والتي  باملهرجان  امل��درج��ة 
ت�شنيف  على  احلا�شلني  امل�شنفني  الالعبني  على 

لكافة  البطولة  وتخ�شع  نقطة.   2200 يتجاوز 
ال���ق���وان���ني وال���ل���وائ���ح اخل���ا����ش���ة ب����االحت����اد ال����دويل 
من  ال�شوي�شري  النظام  على  تقام  حيث  لل�شطرجن 
ون�شف  ب�شاعة  امل���ب���اراة  زم���ن  وحت���دد  ج���والت  ت�شع 
ال�شاعة لكل العب مع اإ�شافة 30 ثانية عن كل نقلة 

ملعوبه نظام في�شر .
املفتوحة  البطولة  اإقامة  املهرجان  فعاليات  وت�شهد 
150 العبا بجانب  اأكرث من  اأن ت�شم  التي يتوقع 
بطوله النا�شئني حتت 15 �شنة التي بلغ عدد الذين 
مت ت�شجيلهم فيها حتى االآن 130 العبا من بينهم 
10 الع��ب��ني م��ن خ���ارج ال��دول��ة اىل ج��ان��ب بطولة 

ال�شطرجن ال�شريع وحتدي اليوم الواحد.
اأبوظبي  جمل�س  ممثل  ال�شام�شي  علي  فهد  واأك���د 
الريا�شي خالل موؤمتر املهرجان على اهتمام �شمو 
ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س املجل�س بكافه 
حتظى  التي  ال��ف��ردي��ة  خا�شة  الريا�شية  االأن�شطة 
ب��اه��ت��م��ام خ��ا���س ب��دل��ي��ل رع��اي��ة م��ه��رج��ان اأبوظبي 
و�شط  ال��ث��اين  ع��ق��ده  بلغ  ال���ذي  لل�شطرجن  ال���دويل 
رعاية  ..م��ث��م��ن��ا  ودويل  واإق��ل��ي��م��ي  حم��ل��ي  اه��ت��م��ام 
ال�����ش��رك��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��وط��ن��ي��ة ل��ن�����ش��اط جمل�س 
املرزوقي  اإبراهيم حممد  واأ�شاد  الريا�شي.  اأبوظبي 
الت�شويق برعاية  االإدارة رئي�س جلنة  ع�شو جمل�س 
اأدنوك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رول  �شركات  جمموعة 
متطلبات  كافة  وتوفري  الدويل  املهرجان  لفعاليات 
يف  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مل�شاهمة  موا�شلة  له  النجاح 
كافة  جهود  ..وثمن  والريا�شة  ال�شباب  قطاع  دعم 
اأ���ش��ه��م��ت يف املهرجان  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اأق�شامها  بكافه  اأبوظبي  و�شرطة  الداخلية  ووزارة 
املختلفة  ال���دول���ة  و���ش��ف��ارات وم���ط���ارات  واإدارات����ه����ا 
يف  وامل�شتمر  الدائم  جتاوبها  على  االإع��الم  وو�شائل 
اجلاليات  واأن��دي��ة  ال��ن��ادي  ون�شاط  فعاليات  اإجن���اح 

ال�شقيقة وال�شديقة على جتاوبها ال�شادق.
وقالت فاطمة القبي�شي ممثلة �شركة اأدنوك الراعي 
الرئي�شي للمهرجان باأن م�شاركة جمموعة �شركات 

اأدنوك توؤكد دورها املجتمعي الذي ظلت تقوم به يف 
واملجتمعية  والثقافية  الريا�شية  املنا�شبات  خمتلف 
الذي  لل�شطرجن  اأب��و ظبي  تطلعا الإجن��اح مهرجان 
اجلاذبة  الرويجية  الفعاليات  م��ن  واح���دا  اأ�شبح 
ال��ع��ل��ي��ا املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  الأب���وظ���ب���ي. وق����د وج���ه���ت 
العربية  االحت��������ادات  ل��ك��اف��ة  ال����دع����وة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
املحلية  االأندية  اإىل  اإ�شافة  ال�شطرجنية  واالأن��دي��ة 
احلدث  ه��ذا  يف  للم�شاركة  ال��ع��رب  الالعبني  واأب���رز 
ال�����ش��ط��رجن��ي ال�����ش��ن��وي ال������دويل ح��ي��ث ي��ت��وق��ع اأن 
بعد  باملهرجان  كبري  مكان  العربي  للتواجد  يكون 
للم�شاركة  العربية  االحت���ادات  بع�س  ا�شتجابت  ان 
على  يحر�شون  الذين  البارزين  الالعبني  وبع�س 
امل�شاركة بعد اأ�شبح اأن مهرجان ابوظبي لل�شطرجن 
االإقليمية  ال�شطرجنية  ال�شاحة  على  ب��ارزة  عالمة 
والدولية يف ظل تزايد االإقبال على اال�شراك فيه.

واأع���ل���ن ا���ش��م��اع��ي��ل اب���راه���ي���م ي��و���ش��ف رئ��ي�����س جلنة 
ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ل��ة ب�����اأن ب����اب اال�����ش����راك �شيظل 
مفتوحا حتى ال�شاعات االأخرية من موعد االفتتاح 
نظرا لالإقبال الكبري بعد اأن تقرر متديد الت�شجيل 
املفتوحة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  اال�����ش����راك  يف  ل��ل��راغ��ب��ني 
والنا�شئني حتت 16 �شنه وذلك مبقر نادي ابوظبي 
لل�شطرجن والثقافة وذلك دون قيد اأو �شرط وذلك 
ن�شبة لظروف االمتحانات الطالبية وانتظار اإعالن 
اأمام  وذل��ك  احل��ج��وزات  وظ��روف  املدر�شية  ال�شهادة 

كافة اجلن�شيات وامل�شتويات ال�شطرجنية.
توجيه  على  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وحر�شت 
وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  من  للعديد  الدعوة 
بالدولة للم�شاهمة يف تقدمي امل�شاهمات للمهرجان 
حيث ا�شتجاب العديد من تلك املوؤ�ش�شات لدعم هذا 
اأن  �شاأنه  من  ال��ذي  ال�شطرجني  الريا�شي  احل��دث 

ي�شهم يف عك�س الوجه ال�شرق لريا�شة االإمارات.
وظلت اللجنة الفنية برئا�شة يو�شف اأحمد با�شليب 
ع�شو جمل�س االإدارة رئي�س اللجنة الفنية واللجان 
بعمل  تقوم  باالأندية  الفنية  وال�شكرتارية  امل�شاعدة 

ومتابعة  للم�شاركة  املتقدمني  فئات  لت�شنيف  كبري 
اللعب  ب�شاالت  اخلا�شة  والتجهيزات  اللعب  اأدوات 
وال���ت���وج���ي���ه���ات اخل���ا����ش���ة ب��ت��وف��ري اأق�������ش���ى درج����ات 
فرغت  فيما  امل��ن��اف�����ش��ات  خ���الل  للم�شاركة  ال��ه��دوء 
اإبراهيم  اإ�شماعيل  برئا�شة  العامة  العالقات  جلنة 
املختلفة  ال��دول��ة  مب��ط��ارات  اال�شتقبال  ت��اأم��ني  م��ن 
االإقامة  ح��ي��ث  للفندق  امل���ط���ارات  م��ن  وامل��وا���ش��الت 
والالعبات  ال��الع��ب��ني  بع�س  با�شتثناء  وال��ب��ط��ول��ة 

الذي اختاروا فنادق اأخري ح�شب رغباتهم.
وي���راأ����س جل��ن��ة احل��ك��ام ال��ت��ي ت�����ش��رف ع��ل��ى فعاليات 
املهرجان طاقم حكام دويل برئا�شة املحا�شر واحلكم 
االإم��ارات��ي مهدي عبدالرحيم ع�شو جلنة  ال��دويل 
احلكام  من  نخبة  م�شاركة  بجانب  الدولية  احلكام 
اأحمد  خليفة  بينهم  م��ن  االإم���ارات���ي���ني  ال��دول��ي��ني 
حم��م��ود رئ��ي�����س جل��ن��ة احل���ك���ام يف احت����اد االإم�����ارات 
لل�شطرجن و�شعيد احمد رمي بوخاطر وهند اآل علي 
وغريهم من احلكام حر�شا من اللجنة على اإجناح 
البطولتني  علي  ي�شتمل  ال��ذي  املهرجان  مناف�شات 
ال��رئ��ي�����ش��ت��ني ال��دول��ي��ة وامل��ف��ت��وح��ة ب��ج��ان��ب بطولة 

النا�شئني حتت 15 �شنة.
وحثت اللجنة املنظمة كافة و�شائل االإعالم املحلية 
ال�شطرجني  اإبراز احلدث  بامل�شاهمة يف  واالإقليمية 
االنرنت  ع��رب  مناف�شاته  بثه  �شيتم  ال��ذي  ال���دويل 

ال����دويل لل�شطرجن واالحت���اد  ع��ل��ى م��وق��ع االحت����اد 
االأ�شيوي واالحتاد العربي لل�شطرجن.

وك�����ش��ف��ت ق��ائ��م��ة امل�����ش��ارك��ة ال��ع��دي��د م���ن الالعبني 
اأبطال االإم��ارات من بينهم  البارزين ويف مقدمتهم 
كاأ�س  بطل  ال��رح��م��ن  عبد  جا�شم  ال���دويل  االأ���ش��ت��اذ 
اإ�شماعيل  واإب��راه��ي��م   2009 ل��ع��ام  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
امل���ه���ريي ب��ط��ل االإم���������ارات ال�����ش��اب��ق ح���ام���ل ف�شية 
االإم���ارات  يف  ال�شنية  الفئات  واأب��ط��ال  اأ�شيا  بطولة 
عبد  علي  �شلطان  اإبراهيم  العو�شي  عبداهلل  منهم 
و�شلطان  �شامل  احمد  �شامل  الرا�شدي  العزيزمايد 
الزعابي حتت 12 �شنة ..كما ت�شارك من اجلاليات 
املقيمة امل�شرية التي ت�شارك بفريق مكون من 35 
العبا والعبة يف حني ت�شارك للمرة االأوىل موؤ�ش�شة 

التنمية االأ�شرية بفريق موؤلف من 20 العبة.
وع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��رب��ي ي�����ش��ارك ال���الع���ب ع�شام 
وفا  �شوق  والالعبة  واأفريقيا  العرب  بطل  اجلندي 
من  نخبة  اإىل  باالإ�شافة  لل�شيدات  اأفريقيا  بطلة 
ال�شودان  اليمن تون�س  �شوريا  العراق  االأردن  اأبطال 
الهندي  م�شاركة  فنجد  العاملي  امل�شتوى  على  اأم���ا 
فايهوب �شوري والرو�شي الك�شندر رحمانوف وبطلة 
العامل للفتيات �شاد�شكوفا كازاخ�شتان احلا�شلة علي 
العام  لهذا  الهند  وبطلة  كبرية  دولية  اأ�شتاذة  لقب 

االأ�شتاذة الدولية الكبرية كرفادة.

افتتاح مهرجان اأبوظبي الدويل لل�سطرجن االأحد املقبل

�شركاء  جانب  من  الرحيبية  واال�شداء  الفعل  ردود  توا�شلت 
لبطولة  ع�شر  ال�شابعة  الن�شخة  بتنظيم   ، الريا�شية  احلركة 
رعاية  حتت  املفتوحة  الريا�شية  امل�شلحة  القوات  �شباط  ن��ادي 
كرمية من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ، وذلك خالل الفرة 10-

31 يوليو املقبل ب�شعار البيت متوحد . 
واأ����ش���اد ال��دك��ت��ور م��غ��ري خمي�س اخل��ي��ي��ل��ي، م��دي��ر ع���ام جمل�س 
ابوظبي للتعليم ، بالنجاحات الكبرية التي حققتها بطولة نادي 
�شباط القوات امل�شلحة الريا�شية الرم�شانية يف جميع دوراتها 
األ  الن�شخة  اإىل  ، و�شوال  املا�شية  16 عاما  املا�شية على مدار 
10 يوليو املقبل.  17 هذا العام، التي تنطلق مناف�شاتها يوم 
واأكد اخلييلي ان كل االإجنازات التي حتققت يف الن�شخ ال�شابقة 
من  الكبريين  وااله��ت��م��ام  ال��دع��م  بف�شل  ك��ان��ت  البطولة  م��ن 
عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
من  يوليه  مبا  امل�شلحة،  للقوات  االعلى  القائد  نائب  ابوظبي 
التاأهيل  ، و�شوال الأعلى درجات  اهتمام للريا�شة والريا�شيني 

يف امل�شاركات املحلية والقارية والعاملية.
اأ�شاد بالدعم والرعاية املتوا�شلة من �شمو ال�شيخ من�شور  كما 

�شوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن 
الرئا�شة، للبطولة التي حققت اأهدافها ال�شامية يف دعم وحتفيز 
الريا�شيني من خمتلف ال�شرائح، متا�شيا مع توجهات القيادة 
ابوظبي  ال��دور الذي يقوم به جمل�س  احلكيمة للدولة، مثمنا 
الريا�شي برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد ال نهيان يف دعم 
وتنظيم امل�شابقات والبطوالت الريا�شية يف العا�شمة ابوظبي. 
واأعرب مدير عام جمل�س ابوظبي للتعليم، عن اعتزازه بالقيمة 
يقطف  التي  العالية،  الفنية  واملكت�شبات  واملخرجات  الكبرية 
يف  الطالب  وال�شيما  والفتيات،  ال�شباب  من  امل�شاركون  ثمارها 
جتمع  �شمن  تقام  التي  الريا�شية،  واالأل��ع��اب  امل�شابقات  جميع 
من  بنظرائهم  ال��دول��ة  من  الريا�شيني  يجمع  متميز  ريا�شي 
دول العامل، م�شريا اإىل ان البطولة حتظى باهتمام من جمل�س 
يف  واإ�شراتيجيته  روؤي��ت��ه  م��ع  يتما�شى  مب��ا  للتعليم،  ابوظبي 
ب�����ش��ورة فاعلة  ع��ل��ى ترجمتها  وي��ح��ر���س  ال��ري��ا���ش��ي،  اجل��ان��ب 
خللق بيئة ريا�شية �شحية ي�شارك من خاللها اأبنائنا الطالب، 
ملوا�شلة  املجل�س  دور  مع  ومتا�شيا  املجتمع،  �شرائح  جميع  مع 
واأو�شح  ال��ه��ادف��ة.  الريا�شية  وامل���ب���ادرات  وامل�شابقات  ال��ربام��ج 
اخلييلي اأن البطولة تخطت املحلية اإىل العاملية، بف�شل اجلهود 

الكبرية املبذولة من راعي احلدث �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ال نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، وكما 
اأ�شبحت حدثا بارزا �شمن االأحداث الريا�شية يف �شهر رم�شان 
الكرمي، وملتقى ريا�شي جامع تتوفر فيه كل الفر�س للتناف�س 
ال�شريف يف جماالت الريا�شات املختلفة، بجانب تعزيز وتنمية 
كل  بني  االجتماعي  التوا�شل  وخلق  امل�شاركني  بني  العالقات 
واأ�شاد  ال�شاعدة.  الريا�شية  املواهب  ،واإظ��ه��ار  املجتمع  �شرائح 
مدير عام جمل�س ابوظبي للتعليم بالدور الكبري الذي يقوم به 
نادي �شباط القوات امل�شلحة، واللجنة العليا املنظمة للبطولة، 
تنظيم  يف  الكعبي  ه��الل  حممد  )م(  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق  برئا�شة 
والتطور  النجاح  كل عوامل  توفري  ب�شورة مميزة مع  احل��دث 
17 وجلميع  البطولة  الآخ��ر، متمنيا جن��اح  ع��ام  للبطولة من 
اخلييلي  واعترب  الرم�شاين.  املونديال  يف  وامل�شاركني  الفرق 
ومواهب  م��ه��ارات  ل�شقل  مثالية  ف��ر���ش��ا  ت��وف��ر  ال��ب��ط��ول��ة  اأن 
ال�شاعدين من كل ال�شرائح، وال�شيما اأبنائنا الطالب امل�شاركني 
يف معظم االألعاب الريا�شية التي يت�شمنها احلدث الريا�شي، 
مما يعزز من فر�س �شقلهم واحتكاكهم للم�شاركة يف امل�شابقات 
اأكد حممد  والعاملية. من جهته  واخلليجية  املحلية  الطالبية 

مبجل�س  املدر�شية  للعمليات  التنفيذي  املدير  الظاهري  �شامل 
ابوظبي للتعليم على اأهمية االوملبياد الرم�شاين الذي ي�شرف 
على تنظيمها نادي �شباط القوات امل�شلحة يف كل عام ، واأثرها 
االألعاب  خمتلف  يف  الريا�شية  التنمية  عمليات  على  ال��ب��ارز 
االي��ج��اب��ي ملختلف  ال��ت��ف��اع��ل  ،ودوره�����ا يف حتقيق  وال��ري��ا���ش��ات 
بامل�شرية  ال��ظ��اه��ري  واأ����ش���اد   . املجتمع  ���ش��رائ��ح  م��ن  امل�����ش��ارك��ني 
الرم�شانية  ال�����ش��ب��اط  ن���ادي  ب��ط��ول��ة  حتققها  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة 
بدعم  العام  هذا  انطالقتها  تتجدد  والتي  تاريخها  م��دار  على 
نهيان  ال  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اول  الفريق  وتوجيهات 
رئي�س  امل�شلحة  للقوات  االعلى  القائد  نائب  ابوظبي  ويل عهد 

جمل�س ابوظبي للتعليم.
�شمو  من  للبطولة  املتوا�شلة  والرعاية  بالدعم  االإ�شادة  وجدد 
الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  ال  زايد  ال�شيخ من�شور بن 
وزير �شوؤون الرئا�شة والتي حتظى كل عام باجلديد على م�شتوى 
كافة فعالياتها واأن�شطتها و امل�شاركني من الفرق واالأبطال من 

خمتلف اأنحاء العامل حتى �شارت قبلة للريا�شيني.
كما ثمن بالدور الذي يقوم به جمل�س ابوظبي الريا�شي برئا�شة 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد ال نهيان يف دعم االأحداث الريا�شية 

يف ابوظبي وم�شاركته يف اإجناح املونديال الرم�شاين.
واأثنى الظاهري على اجلهود املبذولة من اللجنة العليا الإجناح 
الركن  الفريق  برئا�شة  الرم�شاين  للمونديال   17 الن�شخة 
م حم��م��د ه���الل ال��ك��ع��ب��ي وف��ري��ق ال��ع��م��ل ال����ذي ظ��ل ي�شهم يف 
ال��دوؤوب قبل واإثناء انطالق  اإجناح البطولة من خالل العمل 
ابرز  ،وا�شتقطاب  الواحد  الفريق  ب��روح  الرم�شاين  الكرنفال 
واإدخ���ال  وا���ش��ت��ح��داث  املختلفة  ال��ري��ا���ش��ات  يف  العاملني  النجوم 
ري��ا���ش��ات ج��دي��دة مم��ا ي��و���ش��ع م��ن دائ����رة امل�����ش��ارك��ة يف ك��ل عام 
وي�شهم يف اإجناح املونديال العاملي ، ويجعلنا يف جمل�س ابوظبي 
للتعليم نفخر بالنجاحات التي ظلت حتققها الكوادر الوطنية 
الن�شخة  ان  ال��ظ��اه��ري  واأو���ش��ح  ال��ك��ب��رية.  االأح����داث  يف تنظيم 
خمتلف  يف  امل��دار���س  ط��الب  م��ن  مميزة  م�شاركة  �شت�شهد   17
امل�شابقات واالأن�شطة الريا�شية، متمنيا اأن يكون التوفيق حليف 
الن�شخة اجلديدة من بطولة نادي �شباط القوات امل�شلحة، واأن 
يكون النجاح الباهر هو عنوانها دائما كما عودتنا يف ال�شنوات 
ال��ط��وي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة، يف ظ��ل ال�����ش��ه��رة ال��وا���ش��ع��ة ال��ت��ي حققتها 
البطولة وال�شدى الوا�شع الذي اأعطى ريا�شة االإمارات مزيدا 

من الربيق واللمعان يف هذه الفرة حتديدا. 

ال�شاالت  ق��دم  لكرة  دب��ي  الثالثة من بطولة  ال��دورة  تنطلق 
را�شد  ال�شيخ  بقاعة  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  اأر���س  على 
اأ�شهر  اأربعة من  6 يوليو وت�شهد م�شاركة   2 يف الفرة من 
اأندية كرة القدم االأوروبية هي بر�شلونة وريال مدريد واإيه 
قدامى  م��ن  كوكبة  و�شيتناف�س  ب��ورت��و  �شي  واإف  روم���ا  اإ����س 
العبيهم املحرفني مع جنوم كرة القدم من الوطن العربي 
..االإمارات واجلزائر وم�شر واملغرب. وت�شم جمموعة النجوم 
كري�شتيان  ال�شابق  ال���دويل  الفرن�شي  ال��الع��ب  االأوروب��ي��ني 
كارميبو الفائز بكاأ�س العامل عام 1988 والالعب املخ�شرم 
مي�شيل �شاجلادو بطل دوري اأبطال اأوروبا لدورتني و مايكل 
ريتزجر و باتريك كلويفرت و جايزكا منديتا و فرناندو كوتو 
�شيقومون  الذين  الالعبني  كبار  من  العديد  اإىل  باالإ�شافة 

با�شتعرا�س مهاراتهم ويقدمون فنون كرة القدم على مدى 
ال�شريف  اأحمد  الدكتور  قال  املنا�شبة  وبهذه  البطولة.  اأي��ام 
�شكرتري عام جمل�س دبي الريا�شي اإن بطولة دبي لكرة قدم 
ال�شاالت هي نتاج ال�شراكة القوية بني دولة االإمارات العربية 
املتحدة واملجتمع الريا�شي الدويل فروؤيتنا لدبي وكرة القدم 
مبينة على مبادئ مت�شابهة جدا هي الت�شامن ون�شر التنوع 
واملقدرة  اجلماعي  والعمل  والت�شحية  اجلهد  وبذل  الثقايف 
اأن ي�شجع هذا احلدث املقيمني على  والقيادة القوية وناأمل 
ال�شريف:  واأ�شاف  عامة  ب�شفة  والريا�شة  القدم  كرة  ع�شق 
وباعتبار كرة القدم اأكرث االألعاب الريا�شية �شعبية وانت�شارا 
الفعاليات على  ه��ذه  ت�شاعد مثل  ف�شوف  االإم���ارات  دول��ة  يف 
عاملية  املرافق  �شت�شاعد  كما  املحليني  امل�شتقبل  جن��وم  اإلهام 

امل�شتوى التي يوفرها مركز دبي التجاري العاملي على تطوير 
مل�شجعيها  القاعدة اجلماهريية  وزي��ادة  املنطقة  الريا�شة يف 
كذلك ما ي�شهم يف جعل املجتمع اأكرث ن�شاطا و�شحة . ويعود 
القدم  ك��رة  اأ���ش��ات��ذة  بجانب  ليلعبوا  دب��ي  اإىل  اأوروب����ا  الع��ب��و 
نايبت  الدين  ونور  �شعد  بخيت  ومنهم  والعرب  االإماراتيني 
ال�شيخ  قاعة  و�شت�شهد  بلومي  واالأخ�شر  رب��ه  عبد  وحممد 
را�شد التي مت حتويلها اإىل اأرينا داخلية تناف�شا حمموما بني 
جميع الفرق وت�شم القاعة ملعبا من الع�شب ال�شناعي تبلغ 
م�شاحته 1500 مر مربع واأماكن جللو�س امل�شجعني تت�شع 
1200 م�شجع ومبنا�شبة قرب انطالق مناف�شات الدورة  ل� 
الثالثة للبطولة قال اأحمد اخلاجه نائب اأول الرئي�س الإدارة 
قاعات املعار�س واملوؤمترات مبركز دبي التجاري العاملي نحن 

ل��ك��رة قدم  ال����دورة الثالثة م��ن بطولة دب��ي  ب��اإق��ام��ة  ���ش��ع��داء 
ال�شاالت جمددا بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�شي �شريكنا 
جتمع  القدم  ك��رة  اأن  املعروف  فمن  للحدث.  اال�شراتيجي 
تعزيز  يف  اأ�شهمت  وق��د  �شويا  والثقافات  املجتمعات  خمتلف 
مكانة دبي كوجهة رائدة للريا�شة م�شيفا نحن نتطلع اإىل 
للم�شاهدين  املتعة  تقدم  مثرية  عرو�شا  البطولة  ت�شهد  اأن 
ومت��ن��ح ج��م��ه��ور ك���رة ال��ق��دم ال��ف��ر���ش��ة مل�����ش��اه��دة بع�شا من 
دبي  مركز  اأن  م��وؤك��دا  امللعب  اأر���س  على  املف�شلني  جنومهم 
التجاري العاملي �شيوا�شل تركيزه على تقدمي البنية التحتية 
الالزمة الإقامة فعاليات اأكرب واأكرث اإثارة يف امل�شتقبل وقال 
�شيف املن�شوري نائب الرئي�س للت�شويق والعالمة التجارية 
بنك  ي��دع��م  ال��وط��ن��ي:  دب���ي  االإم������ارات  ب��ن��ك  للمجموعة يف 

االإمارات دبي الوطني بقوة االأحداث الريا�شية الرائدة التي 
اأخرى  م��رة  القيام  البنك  وي�شعد  ب��االإم��ارات.  املقيمني  تهم 
املرتقبة والتي جتمع  ال�شاالت  بدعم بطولة دبي لكرة قدم 
والعرب  االإم����ارات  العاملية وجن��وم  ال��ق��دم  ك��رة  اأ�شاطري  ب��ني 
ال�شابقني . تقام بطولة دبي لكرة قدم ال�شاالت على هام�س 
ريا�شية جتري مناف�شاتها  فعالية  اأكرب  للريا�شة  دبي  عامل 
املنطقة وينظمها مركز  املغلقة على م�شتوى  القاعات  داخل 
دبي التجاري العاملي بال�شراكة اال�شراتيجية مع جمل�س دبي 
الريا�شي وبرعاية بنك االإمارات دبي الوطني و �شيفروليه و 
ديكاثلون و باور هور�س وتقام البطولة يف الفرة من 2 اإىل 
ال�شاعة  وحتى  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  من  ال��ق��ادم  يوليو   6

احلادية ع�شر م�شاء.

اأ�شداء ترحيبية وا�شعة بتنظيم االأوملبياد الرم�شاين 

مغر اخلييلي : قطاع التعليم حري�س على التفاعل وامل�ساركة يف اأوملبياد ال�سباط 
حممد �شامل الظاهري : البطولة اأ�شهمت يف دعم عمليات التنمية الريا�شية لطلبة املدار�س 

جنوم كرة القدم االأوروبية يف مواجهة جنوم العرب يف مركز دبي التجاري العاملي 

الدولية  الريا�شية  ال��وف��ود  م��ن  ع��ددا  زارت 
خ����الل م��ع�����ش��ك��ره��ا امل��ن��ع��ق��د ح��ال��ي��ا يف نادي 
اجلامعية  امل���دي���ن���ة  ال���ري���ا����ش���ي  ال�������ش���ارق���ة 
�شروح  م��ن  ب��ه  م��ا  على  واط��ل��ع��ت  بال�شارقة 
ارجاء  يف  وط��اف��ت  علمية  وم���ن���ارات  علمية 
املدينة  ب���ه���ذه  اإع���اج���ب���ه���ا  م���ب���دي���ا  امل���دي���ن���ة 

االأكادميية املتكاملة يف اإمارة ال�شارقة .
وق���ام���ت ال���وف���ود ال��ري��ا���ش��ي��ة والع��ب��ي��ه��ا من 
ميثلون  وال�����ذي�����ن  ال���ت���اي���ك���ون���دوا  ري���ا����ش���ة 
واالردن  والت����وان����ي����ا  ا���ش��ت��ون��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب��ات 
و�شاهدت  اجلامعية  امل��ب��اين  على  ب��ال��وق��وف 

متطورة  حتتية  بنى  من  اخل��دم��ات  خمتلف 
�شيف  ال�شيخ  راف��ق��ه��م  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف 
القا�شمي من اإدارة املدينة اجلامعية يف تلك 
اإعاجها  الريا�شية  الوفود  واأب��دت   . اجلولة 
ت�شمه  وم��ا  ال�شارقة  فى  اجلامعية  باملدينة 
من جامعات وكليات مثل اجلامعة االأمريكية 
ال��ت��ق��ن��ي��ة العليا  ال�����ش��ارق��ة وك��ل��ي��ات  ج��ام��ع��ة 
واأكادميية ال�شرطة ومكتبة ال�شارقة ومعهد 
ال�شارقة للتكنولوجيا وغريها من املوؤ�ش�شات 
ال�شيخ  ل��ه��م  وق���دم  ك��م��ا  ال���رائ���دة  التعليمية 
تاأ�شي�س  م�شرية  عن  �شرحا  القا�شمي  �شيف 

املدينة اجلامعية بال�شارقة من قبل �شاحب 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االع��ل��ى لالحتاد 
وخمتلف  ورع��اه  اهلل  حفظه  ال�شارقة  حاكم 
يف  ال��راق��ي��ة  التعليمية  وامل���راف���ق  اخل��دم��ات 
ب��زي��ارة اإىل  ال��وف��ود  امل��دي��ن��ة . بعدها ق��ام��ت 
ما  و���ش��اه��دوا  اال�شالمية  احل�����ش��ارة  متحف 
ب���ه م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات اأث���ري���ة واإ���ش��الم��ي��ة تعود 
للع�شور االأوىل مرورا باحل�شارة والثقافية 
اال���ش��الم��ي��ة ال��زاخ��رة . ب���دوره ا���ش��ار حممد 
ال���ع���ام للمدينة  امل���دي���ر  ب���ن ج��ر���س  ح���م���دان 

ا�شتقبال  على  االدارة  حر�س  اإىل  اجلامعية 
واإطالعها  ال�شارقة  الإم���ارة  ال��زائ��رة  ال��وف��ود 
على ما تبواأته اإمارة ال�شارقة بروؤية حاكمها 
من تقدم وتطور يف �شتى املناحي وخا�شة يف 
املجاالت الثقافية والتعليمية لتكون جامعات 
اإ���ش��ع��اع ح�شاري  ال�����ش��ارق��ة م���ن���ارات  اإم������ارة 
ي��ت��واف��ر بها  للب�شرية وذل���ك م��ن خ���الل م��ا 
يف  بالبنان  اإليها  ي�شار  وكليات  جامعات  من 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  حر�س  ظ��ل 
على االرتقاء باجلانب الفكري واملعريف وفق 

منظومة ثقافية راقية .

وفود ريا�سية دولية تزور املدينة اجلامعية بال�سارقة وعددًا من املواقع ال�سياحية والرتاثية 
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خليفه  برئا�شة  الريا�شي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  كرم 
والذي  االأول  باملركز  الفائز  الثقايف  فريقه  هويدن  بن  عبداهلل 
جرى تتويجه بكاأ�س امل�شابقة الثقافية للمعلومات العامة بتنظيم 
من نادي ال�شارقة الريا�شي وباإ�شراف جمل�س ال�شارقة الريا�شي. 
ح�شر التكرمي بجانب خليفه بن هويدن كال من اأع�شاء جمل�س 
االدارة وهم خليفه اجلاري و�شعيد بالليث و�شعيد عبيد الطنيجي 

والدكتور حمود العنزي مدير النادي .
وهناأ خليفه بن هويدن فريق النادي الثقايف واأثنى على جهودهم 

واإجنازاتهم التي حتققت وتقدم للفريق بال�شكر والذي �شم احمد 
را�شد القاب�س و احمد �شعيد احمد الطنيجي وعبد الرحمن �شعد 
ال�شوربجي وحازم العا�شمي و�شهيب ح�شني غازي وامل�شرف �شعد 
اإثراء  يف  النادي  مل�شرية  يعزز  االجن��از  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شوربجي 
الذيد من حتقيق طفرة  ن��ادي  اإليه  ي�شعى  وما  الثقايف  النواحي 
الثقايف  م��رك��زه  اإن�����ش��اء  م��ن��ذ  ب��داأه��ا  ال��ت��ي  الثقافية  منظومة  يف 
العامة  للمعلومات  ال�شارقة  �شم�س  م�شابقة  وتنظيم  واملجتمعي 
واالم�شية  وامل��ه��رج��ان��ات  خليفه  كلنا  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  ب��خ��الف 

الثقافية الدائمة . واأكد ابن هويدن اإىل اأن نادي الذيد يحر�س 
بتوجيهات  عمال  الثقافية  بالنواحي  االرتقاء  على  عهده  ط��وال 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س االعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة حفظه اهلل ورعاه لتنمية 
الثقافية  ب��ال��ن��واح��ي  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  وامل��وه��وب��ني  الريا�شيني 
ا�شراتيجية  ظ��ل  يف  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  ال��ن��ادي  ا�شهامات  وتعزيز 
اجلانب  ه��ذا  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 

كاأولوية من اأوليات اأعمالها .

ابن هويدن يكرم فريق نادي الذيد الثقايف لفوزه باملركزاالأول 
يف م�سابقة جمل�س ال�سارقة الريا�سي

من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  ال��ك��رمي��ة  ال��رع��اي��ة  حت��ت 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
فندق  ي�شت�شيف  �شوف  الرئا�شة،  ���ش��وؤون  ووزي���ر 
ونادي القوات امل�شلحة املهرجان الريا�شي املفتوح 

ال�شابع ع�شر خالل �شهر رم�شان املعظم.
ي�شمل املهرجان الريا�شي م�شابقات رائعة للرجال 
 10 من  الفرة  خالل  ينعقد  و�شوف  وال�شيدات 
اإىل 31 يوليو، وتقبل الت�شجيالت للم�شاركة حتى 

يوم 8 يوليو. ومن بني ريا�شات املهرجان، �شوف 
يف  وال�شيدات  للرجال  منف�شلتان  بطولتان  تقام 
الرماية  ال�شطرجن،  بال�شهم،  الرمي  القدم،  كرة 
بامل�شد�س، واجلودو للرجال وال�شيدات، باالإ�شافة 
التن�س  املالكمة،  البولينج،  جيت�شو،  اجليو  اإىل 
اأي������رون م����ان وب����الي �شتي�شن  األ���ع���اب  ال����زوج����ي، 
للرجال فقط. ويوؤكد ال�شيد �شالح خ�شر، مدير 
امل�شلحة،  القوات  �شباط  ون��ادي  فندق  العمليات، 

اأنه نظرا الأن �شاعات العمل يف رم�شان تكون اأكرث 
املثالية  الفر�شة  ميثل  املهرجان  ف��اإن  ا�شرخاء، 
الريا�شات  يف  وامل��ن��اف�����ش��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان  للجميع 
ال�شابع  عامه  يف  االآن  واأ���ش��اف:  لديهم.  املف�شلة 
يتمتع  امل��ف��ت��وح  ال��ري��ا���ش��ات  م��ه��رج��ان  ف���اإن  ع�شر 
ب�شمعة طيبة باعتباره حدثا مثريا وممتعا ونحن 
ظبي  اأب���و  يف  باملقيمني  للرحيب  ق��دم��ا  نتطلع 
اأو  بامل�شاركة  ���ش��واء  اأخ����رى،  م��رة  لنا  لالإن�شمام 

تاأييد ودعم االأ�شدقاء واأفراد العائلة . وقال اإنه: 
من خالل من�شاآت متكاملة للريا�شة لدينا املكان 
بالتزامن  خمتلفة  م�شابقات  عدة  الإقامة  املثايل 
اأن�شطة  ي�شم  ال��ع��ام  ه��ذا  وامل��ه��رج��ان  بينها،  فيما 
األعاب البالي �شتي�شن وحتى الرماية،  رائعة من 

الرمي بالقو�س وكرة القدم .
ي�شم فندق ونادي �شباط القوات امل�شلحة 600 
اأن��ي��ق��ة وج��ن��اح��ا ف��اخ��را تطل على حديقة  غ��رف��ة 

اأك���رب حدائق  داخ��ل��ي��ة م��ب��ه��رة تعترب واح����دة م��ن 
واأربعني  واثنني  مائة  ت�شم  اإذ  الداخلية  العامل 

نوعا من النباتات النادرة.
جمموعة  اأكرب  بوجود  الرائعة  التجربة  وتكتمل 
و�شلت  ما  ب��اأح��دث  جمهزة  الرفيه  من�شاآت  من 
العربية  االإم����ارات  يف  العاملية  التكنولوجيا  اإل��ي��ه 
املتحدة، ومنها جمنازيوم كامل املعدات واالأجهزة، 
حمام �شباحة اأوليمبي مغطى وملحق به جاكوزي، 

�شاونا،  �شحي،  منتجع  يكمله  ف�شيح  بخار  حمام 
درجة  يف  التحكم  يتم  ود����س  ب���ارد  �شباحة  ح��م��ام 
ح����رارة م��ي��اه��ه وم���ن م��ن�����ش��اآت ال��رف��ي��ه االأخ���رى 
وجود ميدان للرماية، ملعبني لال�شكوا�س، مركز 
ملعب  الطاولة،  لتن�س  ومالعب  البولينج  للعب 
خارجية  قدم  كرة  ومالعب  الطالء  لكرة  خا�س 
والتن�س،  الطائرة  للكرة  مغطي  ملعب  ومغطاة، 

ملعب مغطى لكرة �شلة باالإ�شافة اإىل م�شمار.

مهرجان الريا�سات الرم�سانية ينطلق يف فندق ونادي �سباط القوات امل�سلحة

اللجن���ة االأوملبي�����ة امل�س���ري���ة تعل����ق انتخاب����ات االأندي��������ة 
امل�شرية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  زين  اأعلن خالد 
الريا�شية  االأن��دي��ة  جميع  يف  االنتخابات  اإي��ق��اف 
الريا�شية مع ا�شتمرار جمال�س االدارات احلالية 
ملدة �شتة اأ�شهر، اأو حلني �شدور القانون واللوائح 

املنظمة اأيهما اأقرب.
ام�س  ال��ذى عقد  ال�شحفي  املوؤمتر  واك��د زين يف 
ن�شر  مدينة  ب�شاحية  االوليمبية  اللجنة  مبقر 
حطب  ه�شام  بح�شور  و   ، ال��ق��اه��رة  حمافظة  يف 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة وح���م���ادة امل�����ش��ري وجا�شر 
خطاب  اأن  االإدارة،  جم��ل�����س  ع�������ش���وي  ري����ا�����س 
ويلزم  لب�س  وا�شح دون  الدولية  االأوملبية  اللجنة 
العمل  بتجميد  ف��اروق  العامري  الريا�شة  وزي��ر 
بالالئحة اجلديدة التي اأقرها فى 15 ايار-مايو 
االوليمبي  امليثاق  ملخالفتها  وتعديالتها  املا�شي 

والد�شتور والقانون.

ال��ل��ج��ن��ة االول��ي��م��ب��ي��ة ر���ش��م��ي��ا اندية  وخ���اط���ب���ت 
االهلى والزمالك بايقاف االنتخابات التى �شيتم 
اع��داد الئحة  ان يتم  ، اىل  الناديني  اج��راوؤه��ا يف 
ج��دي��ده ي�����ش��ارك ف��ى و���ش��ع��ه��ا م�����ش��وؤول��و االندية 
وزارة  م��ن  وجلنة  امل�شرية  االوليمبية  واللجنة 
، على ان يتم اعتماد الالئحة من قبل  الريا�شة 
اع�شاء اجلمعية العمومية لكل ناد ، وهو ما يعنى 
ان الالئحة قد تختلف من ناد اىل اخر، بح�شب 

قرار اأع�شاء اجلمعية العمومية فى كل ناد .
عن  ممثلني  ت�شم  جلنة  ت�شكيل  عن  زي��ن  واعلن 
وزارة  ممثلي  مع  الريا�شية  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
الريا�شة لو�شع م�شروع القانون وعر�س م�شودته 
من  اق��راره  يتم  اأن  قبل  الريا�شية  الهيئات  على 
ال���ربمل���ان امل�����ش��رى ب��اع��ت��ب��اره اجل��ه��ة امل��ن��وط بها 

ت�شريع اى قانون جديد .

واالحتادات  االأندية  ت�شكيل جلان من  زين  وقرر 
واللجنة االأوملبية الإعداد م�شروع الئحة لالأندية 
وقواعد  االأومل��ب��ي  امليثاق  مع  تتما�شى  الريا�شية 
اجلمعية  ع���ل���ى  ت���ع���ر����س  ال���دول���ي���ة  االحت���������ادات 
تغيري  اأو  اإ�شافة  اأو  الإق��راره��ا  ن��اد  لكل  العمومية 
اأو تعديل اأي من البنود طبقا لظروف كل ناد مع 
عدم االإخالل بقواعد االحتادات الدولية وامليثاق 
، مع و�شع م�شروع الئحة لالحتادات  االأوليمبي 
اتبعت  التي  القواعد والظروف  الريا�شية بنف�س 

يف لوائح االأندية الريا�شية.
كما تقرر خماطبة اللجنة االأوملبية الدولية بكل 
لتنفيذ  اإج���راءات  من  اتخاذه  يتم  وما  التطورات 
تعليماتها حتى ال تتعر�س الريا�شة امل�شرية اىل 

قرار بالتجميد .
واأكد زين اأن االمر االن يف يد العامرى فاروق واأن 

عليه اتخاذ القرار املنا�شب حتى يجنب الريا�شة 
ال��ل��ج��ن��ة االوليمبية  ق���رار م��ن  امل�����ش��ري��ة ���ش��دور 

الدولية بتجميد الريا�شة امل�شرية .
اللجنة  منحتها  ال��ت��ى  املهلة  ان  اىل  زي��ن  ول��ف��ت 
االول��ي��م��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة ل��وزي��ر ال��ري��ا���ش��ة امل�شرى 
تنتهى بعد ا�شبوعني للرد على خطابها الر�شمى 
، وال����ذى ي��ل��زم��ه ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى جت��م��ي��د العمل 
قانون جديد خالل  واع���داد  اجل��دي��دة  بالالئحة 

6 ا�شهر .
وك���ان ال��ع��ام��رى ف����اروق ق��د اع��ل��ن رف�����ش��ه تنفيذ 
الدولية  االوليمبية  اللجنة  خ��ط��اب  يف  ج��اء  م��ا 
، م�����ش��ريا اىل ان ه��ن��اك م��ع��ل��وم��ات م��غ��ل��وط��ة قد 
اللجنة االوليمبية امل�شرية  و�شلتهم عن طريق 
ب�شاأن الالئحة ، وكلف العامرى اللجنة القانونية 
بالوزارة باعداد مذكرة للرد على خطاب اللجنة 

االول��ي��م��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة . ووج���ه ال��ع��ام��ري اتهاما 
كرئي�س  من�شبه  با�شتغالل  زين  خلالد  �شريحا 
للجنة االوليمبية امل�شرية وعالقاته فى اللجنة 
الدولية ، للطعن على الالئحة اجلديدة م�شريا 

اىل ان زين  ي�شتقوي باخلارج  .
االندية  ان���ت���خ���اب���ات  ان  ع���ن  ال���ع���ام���رى  واع���ل���ن 
�شتجرى يف موعدها دون تاجيل وطبقا لالئحة 
التي اقرها ، وكلف مديريات ال�شباب والريا�شة 
اجلمعيات  انعقاد  اج��راءات  مبتابعة  باملحافظات 
�شلفا  املحدد  موعدها  فى  االن��دي��ة  يف  العمومية 

واقامة االنتخابات .
هناك  ان  الريا�شة  وزارة  داخ��ل  م�شادر  وق��ال��ت 
الالئحة  يف  اخلالفية  البنود  لتعديل  ا�شتعداد 
امل�شرية  االول��ي��م��ب��ي��ة  اللجنة  اع�����ش��اء  بح�شور 
اللجنة  ح������ذرت  وال����ت����ى   ، االن����دي����ة  وم���ن���دوب���ى 

انتخابات  يف  تنفيذها  م��ن  ال��دول��ي��ة  االوليمبية 
للميثاق  خم��ال��ف��ة  ب��اع��ت��ب��اه��ا  امل��ق��ب��ل��ة  االن����دي����ة 

االوليمبى .
وكانت اللجنة االوملبية الدولية و رابطة احتادات 
االل���ع���اب االول��ي��م��ب��ي��ة ال�����ش��ي��ف��ي��ة )ا����ش���وي���ف( قد 
الريا�شة  وزي��ر  احل��اىل  اال�شبوع  مطلع  خاطبت 
ال��الئ��ح��ة اجلديدة  ب�������ش���رورة جت��م��ي��د  ر���ش��م��ي��ا 
وع���دم ال��ع��م��ل ب��ه��ا يف ان��ت��خ��اب��ات االن��دي��ة املقبلة 
امل�شرية  االول��ي��م��ب��ي��ة  اللجنة  ت��ق��دم��ت  ب��ع��دم��ا   ،
مدعومهمن عدد من االندية امل�شرية وحتديدا 
االهلى والزمالك ب�شكوى اىل اللجنة االوليمبية 
الدولية من التدخل احلكومى يف �شوؤون االندية 
للميثاق  خم���ال���ف���ة  ج����دي����دة  ل���الئ���ح���ة  واع��������داد 
انتخابات  يف  تنفيذها  ال��وزي��ر  واق��ر   ، االوليمبى 

االندية املقبلة .

املجمعة  اخلليج  بطولة  يف  ل��ل��م��ب��ارزة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي�����ش��ارك 
الثانية التي تنطلق مناف�شاتها بالدوحة يوم ال�شبت املقبل وت�شتمر 
حتى الرابع من يوليو املقبل مب�شاركة عدد قيا�شي من الالعبني 
ال����دول اخلليجية  80 الع��ب��ا والع��ب��ة مي��ث��ل��ون م��ن��ت��خ��ب��ات  ي��ف��وق 
ب��اال���ش��اف��ة اىل ق��ط��ر م�شت�شيف  االم�����ارات وال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن 
البطولة ويراأ�س البعثة التي تعد االأ�شخم ملنتخبنا قا�شم الطاهر 
اأمني ال�شر العام الحتاد االمارات للمبارزة وت�شم 17 العبا والعبة 

وجمموعة من االداريني واملدربني.
االيبيه  ال��ث��الث��ة  امل��ب��ارزة  ال�شلحة  م�شابقة   30 البطولة  ت�شمل 
والفلوريه وال�شابر بواقع 10 م�شابقات لكل فئة من الفئات ال�شنية 
وهي النا�شئني حتت 17 �شنة وتقام يومي ال�شبت واالحد وم�شابقات 
فئة ال�شباب حتت 20 �شنة وتقام يومي االثنني والثالثاء يف حني 

�شتقام م�شابقات فئة املفتوح يومي االربعاء واخلمي�س املقبلني.
ملنتخباتنا  اخلارجية  امل�شاركات  برنامج  اط��ار  يف  امل�شاركة  وت��اأت��ي 
بالبطولة  امل�شاركة  على  ا�شتملت  والتي  احلايل  للمو�شم  الوطنية 
وبطولة  الدوليتني  واملجر  فرن�شا  وبطولتي  باأندون�شيا  االآ�شيوية 
وبطولة  بتايالند  االآ���ش��ي��وي��ة  والبطولة  بقطر  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة 
العامل بكرواتيا والبطولة العربية مبملكة البحرين وحققت فيها 
الفني  امل�شتوى  ارت��ف��اع  توؤكد  ايجابية  نتائج  الوطنية  منتخباتنا 

واملهاري لالعبينا وقدرتهم على املناف�شة على القاب البطوالت.
م�شاركة  اهمية  الربعي  حممد  الوطنية  املنتخبات  م��درب  واأك���د 
لالعبني  ج��ي��دة  ف��ر���ش��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف  منتخبنا 
البطولة  ت�شهد  ان  ..متوقعا  اخلليجية  االل��ق��اب  على  للمناف�شة 
ميالد العديد من املواهب التي يدفع بها اجلهاز الفني للمنتخبات 
الوطنية للم�شاركات الدولية الأول مرة وذلك بح�شب خطط احتاد 
ال�شن  �شغار  الالعبني  من  جديد  جيل  خللق  للمبارزة  االم���ارات 

لتاأهيلهم لتمثيل الدولة بالبطوالت والفعاليات الدولية.
وعن م�شاركة العبات املنتخب الوطني اكد الربعي ان البطولة تعد 
الظهور الثاين ملنتخب الفتيات وهو ما يوؤكد اهتمام احتاد االمارات 
للمبارزة بالعن�شر الن�شائي خا�شة بعد تكوين منتخب للفتيات هذا 
بالبحرين  للمبارزة  العربية  بالبطولة  االوىل  وم�شاركته  املو�شم 

والتي ح�شلن فيها على امليدالية الف�شية. 

منتخب االإمارات للمبارزة ي�سارك يف 
بطولة اخلليج املجمعة الثانية بالدوحة 

تبحث ايطاليا عن الثاأر من ا�شبانيا 
يف  نظيفة  برباعية  �شحقتها  التي 
لكرة   2012 اوروب���ا  ك��اأ���س  نهائي 
اليوم  ت��واج��ه��ه��ا  ع��ن��دم��ا  ال����ق����دم، 
�شمن  ف���ورت���ال���ي���زا  يف  اخل��م��ي�����س 
ن�شف نهائي كاأ�س القارات املقامة 

راهنا يف الربازيل.
 2012 يف  حققت  ا�شبانيا  وكانت 
التوايل  على  الثالث  الكبري  لقبها 
وكاأ�س   2008 اوروب����ا  ك��اأ���س  بعد 
نف�شها  ون�شبت   ،2010 ال��ع��امل 
العاملية  القدم  لكرة  كربى  زعيمة 
يف  م�شواره  روخ��ا  فوريا  ال  ويتابع 
امل�شابقة احلالية على االيقاع ذاته، 
فحقق 3 انت�شارات يف الدور االول 
ع��ل��ى ح�����ش��اب االوروغ���������واي 1-2 
قيا�شي  )رقم  10-�شفر  وتاهيتي 
ونيجرييا  ف���ي���ف���ا(  ب�����ط�����والت  يف 

ايطاليا  ح���ل���ت  ف��ي��م��ا  3-�شفر، 
و�شيفة للمجموعة االوىل بفوزين 
على املك�شيك 2-1 واليابان 3-4 

وخ�شارة امام الربازيل 4-2.
الطليان  حمنة  من  يزيد  ما  لكن 
ت�شيزاري  امل���درب  ت�شكيلة  تعر�س 
ابرزها  ا���ش��اب��ات  ل��ع��دة  ب��ران��دي��ل��ي 
الهداف ماريو بالوتيلي يف فخذه. 
وارتفعت حظوظ املخ�شرم الربتو 
بولونيا  م���ه���اج���م  ج����ي����الردي����ن����و 

للحلول بدال من العب ميالن.
الو�شط  العبا  يتعافى  ان  ويتوقع 
اندريا بريلو وريكاردو مونتوليفو 
اذ غاب االول  ا�شبانيا،  قبل مباراة 
ال�شابة  ال�����ربازي�����ل  م����ب����اراة  ع����ن 
تعر�س  ف���ي���م���ا  �����ش����اق����ه،  رب����ل����ة  يف 
يف  راأ���ش��ه  على  ل�شربة  مونتوليفو 

املباراة عينها.

حمتملة  ����ش���ي���ط���رة  ع����ل����ى  وردا 
اللعب،  ع��ل��ى جم���ري���ات  ال���ش��ب��ان��ي��ا 
يجب  ايطاليا  ان  برانديلي  اعترب 
الناحية  م����ن  خ���الق���ة  ت���ك���ون  ان 

التكتيكية ملواجهة ابطال العامل.
ان  االي��ط��ال��ي��ة  ال�شحافة  وذك����رت 
�شيعتمد  ال�شابق  فيورنتينا  مدرب 
خطة 3-5-2، وبالتايل على دفاع 
ي��وف��ن��ت��و���س ح��ام��ل ل��ق��ب ال����دوري 
كييليني  ب����ج����ورج����ي����و  م���ت���م���ث���ال 
ول����ي����ون����اردو ب��ون��وت�����ش��ي وان����دري����ا 

بارزاغلي.
ايطاليا  اخل���ط���ة  ه����ذه  و����ش���اع���دت 
يف  ا�شبانيا  مع   1-1 التعادل  على 
الدور االول من البطولة القارية، 
قبل ان يغري برانديلي خطته اىل 
اربعة مدافعني ويخ�شر النهائي يف 

كييف باالربعة.

�شريخيو  ا�شبانيا  دف��اع  قلب  وراأى 
لي�س  النتيجة  ت��ك��رار  ان  رام��و���س 
م�����ش��م��ون��ا: ح��اف��ظ��ن��ا ع��ل��ى نف�س 
ط��ري��ق��ة ال��ل��ع��ب وال��الع��ب��ني، وهم 
مع  متاأقلمني  �شنكون  ل��ذا  كذلك، 
�شبان  العبني  ميلكون  الت�شكيلة. 
متحم�شون  وه����م  وخم�����ش��رم��ني، 
نهائي  بخو�س  يحلم  الكل  للثاأر.. 

ماراكانا .
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ت��ع��اين ا���ش��ب��ان��ي��ا من 
�شي�شك  و���ش��ط��ه��ا  الع�����ب  ا����ش���اب���ة 
فالن�شيا  وم���ه���اج���م  ف���اب���ري���غ���ا����س 
���ش��ول��دادو، خ���الل مباراة  روب��رت��و 
الدور االول.  نيجرييا االخرية يف 
مبفردهما  ال����الع����ب����ان  وت��������درب 

الثالثاء يف فورتاليزا.
دل  في�شنتي  امل����درب  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني 
احلار�س  ه��وي��ة  ي��ق��رر  ان  ب��و���ش��ك��ي 

ايكر  ج������رب  ب���ع���دم���ا  اال�����ش����ا�����ش����ي 
رينا  وب��ي��ب��ي  االوىل  يف  ك��ا���ش��ي��ا���س 
يف ال��ث��ان��ي��ة وف��ي��ك��ت��ور ف��ال��دي�����س يف 

الثالثة.
يف  م��ب��اراة  اي  ا�شبانيا  تخ�شر  ومل 
م�شابقة ر�شمية منذ �شقوطها امام 
االول  ال��دور  يف  1-�شفر  �شوي�شرا 

من كاأ�س العامل 2010.
لكن العب و�شط ايطاليا كالوديو 
ماركيزيو يعتقد ان ايطاليا متلك 
اال�شلحة الالزمة ل�شرب االرمادا 
ال��ف��ري��ق االقوى،  اال���ش��ب��ان��ي��ة: ه��م 
���ش��يء، لكننا  ف���ازوا بكل  االب��ط��ال، 
مل  ا�شبانيا  نخ�شر..  ك��ي  نلعب  ال 
ا�شلوبهم  ن���ع���رف  ك���ث���ريا،  ت��ت��غ��ري 
لكننا  تكتيكنا  احيانا  نغري  جيدا. 

عادة نلعب بطريقة مماثلة .
ت�شكيلتها  اك��م��ال  ا�شبانيا  وت��ن��وي 

من االلقاب بعد احرازها الذهبية 
بر�شلونة  يف  ار�شها  على  االوملبية 
وكا�س  اوروب��������ا  وك����اأ�����س   1992

العامل.
مواجهات  ت����اري����خ  ان  وال����الف����ت 
ت���ع���ادال كامال،  ي�����ش��ه��د  امل��ن��ت��خ��ب��ني 
 11 8 م��رات مقابل  ففاز كالهما 
 30 ك��ل منتخب  و���ش��ج��ل  ت���ع���ادال، 

هدفا.
عام  م��رة  الول  املنتخبان  وت��واج��ه 
االوملبية  انفري  ال��ع��اب  يف   1920
2-�شفر يف  ا���ش��ب��ان��ي��ا  ف���ازت  ح��ي��ث 
ن�شف النهائي، عندما كانت ت�شم 
احلار�س  العمالقني  �شفوفها  يف 
ري��ك��اردو زام���ورا وامل��ه��اج��م رافايل 
مورينو ارانزادي امللقب بيت�شي�شي ، 
واللذين تركا ا�شميهما على جائزة 

اف�شل حار�س واف�شل هداف .

بن�شف نهائي كاأ�س القارات

ال���ط��لي���ان يف مهم���ة ثاأري����ة اأم���ام االإ�سب�����ان ال����لي��ل�����ة



والد بيون�سي يقا�سي »ال�سن«
رفع والد النجمة العاملية بيون�شي، ماثيو نولز، دعوى ق�شائية على �شحيفة 
)ال�شن( الربيطانية يتهمها فيها بتحريف كالمه يف اإحدى مقاالتها التي 

ن�شرت يف اآذار مار�س املا�شي حول عالقته باإبنته، وحفيدته.
اأجرت  )ال�شن(  �شحيفة  اإن  الربيطاين،  اأونالين(  )اإي  ملوقع  نولز  وق��ال 
معه مقابلة ثم قامت بدراية ودهاء منها بتحريف عالقتة بانبته، بيون�شي، 

وحفيدته بلو اآيفي كارتر.
وابل  اأن  وت��اب��ع   ، اإيّل  بالن�شبة  ���ش��يء  ك��ل  هما  وعائلتي  ابنتي  اأن  واأ���ش��اف 
االأكاذيب املتكررة التي ن�شجتها مقالة ال�شن الت�شهريية اأرهقتني واآذتني 
اأن ال�شن، وبغ�س النظر عن رقم مبيعاتها وعن  ب�شكل �شخ�شي ، معترباً 
مقاالتها ال�شاربة، عليها، �شاأنها �شاأن اأية �شحيفة اأخرى، اأن حتافظ على 

م�شتوى اأ�شا�شي من النزاهة ال�شحافية .
 ، عائلتي  ا�شتهدفت  عندما  االأح��م��ر  اخل��ط  تخطت  ال�شن  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

معترباً اأنه يجب حما�شبتها على اأكاذيبها يف املحكمة .
ب� غري  ذلك  ، وا�شفاً  اأ�شخا�شاً كرث  اإن هذه احل��وادث تتكرر وتطال  وق��ال 

املن�شف .

منزل ل� ليرباي�س ب�سعر زهيد 
يعر�س منزل اقتناه عازف البيانو ال�شهري ليرباي�س يف ال�س فيغا�س للبيع 
ال�شعر الذي دفع  ب�3 ماليني دوالر من  اأقل  اأي  األف دوالر،   530 بحوايل 

مقابله قبل �شنوات قليلة.
واأفاد موقع فيغا�س اإنك ان املنزل الفخم املوؤلف من طبقتني الذي ا�شراه 
3.7 مليون  2006 مقابل  العام  بيع يف  وال��ذي   ،1974 العام  ليرباي�س يف 

األفا و900 دوالر فقط. دوالر، يعر�س للبيع حاليا ب�529 
واأو�شح ان املنزل الواقع قرب جامعة نيفادا بال�س فيغا�س موؤلف من غرفتي 
نوم و10 حمامات و5 مواقد والعديد من 
اإحدى  اأر���ش��ي��ة  ان  ال��رف��ي��ه، حتى  ���ش��االت 
غرفه مزينة مبفاتيح بيانو، باالإ�شافة اإىل 

حانة �شغرية عليها توقيع ليرباي�س.
على  ر�شمت  غرفة  اي�شاً  املنزل  يف  وتوجد 
اأجن��ل��و يف  مل��اي��ك��ل  ر���ش��م  م��ن  ن�شخة  �شقفها 
كني�شة �شي�شتني تقدر قيمتها ب�1.6 مليون 
مل�شرف  م��ل��ك  امل��ن��زل  ان  اإىل  ي�����ش��ار  دوالر. 
ح��ال��ي��اً، ومي��ك��ن مل��ن ي��دف��ع ن��ق��داً ف��ق��ط اأن 

يح�شل عليه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سانون ميلر ترزق طفلة
املبي�س  �شرطان  م��ع  معركة  بعد   
�شانون  االأومل��ب��ي��ة  ال��ب��ط��ل��ة  ،رزق����ت 
ا�شم  عليها  اأطلقت   ، بطفلة  ميلر 

�شتريلينغ ديان فالكونتي .
ب��ا���ش��م ميلر ملوقع  امل��ت��ح��دث  واأك����د 
البطلة  ان  االأم������ريك������ي  ب���ي���ب���ول 
اأوملبية،  ميداليات   7 على  احلائزة 
اأجن���ب���ت ط��ف��ل��ة ه���ي ث���م���رة احلب 
ال���ث���ان���ي���ة ل���ه���ا م����ن زوج����ه����ا جون 

فالكونتي.
اختري  ال�شغرية  ا�شم  ان  واأو���ش��ح 
و  وال����دت����ه����ا،  ج���دت���ى  اإىل  ن�����ش��ب��ة 

والدها.
والطفلة  االأم  ان  امل��ت��ح��دث  واأك����د 
�شعيدة  وال��ع��ائ��ل��ة  ج��ي��دة،  ب�شحة 

جداً.
يدعى  ابنا  للزوجني  ان  اإىل  ي�شار 

روكو )3 �شنوات ون�شف ال�شنة(.
اأع��ل��ن��ت ع���ن حملها  وك���ان���ت م��ي��ل��ر 
املا�شي  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون  يف 
املبي�س  ���ش��رط��ان  م��ع  معركة  بعد 
االأي�شر  املبي�س  ا�شتاأ�شلت خاللها 
كيميائي  تاله عالج  وورم��ا خبيثاً 

طوال 9 اأ�شابيع.
 

طفل بن�سف وجه 
يف حالة غريبة من نوعها ، ولد التواأمان اوليفر وهاري 
ماكهان، ولكن االأخ هاري ولد بن�شف وجه من دون اأنف 
وعني ظاهرتني . تقول االأم �شارلني عندما نظرت اإليه يف 
املرة االأوىل قلت يف نف�شي كيف �شاأحب هذا الطفل عندما 
من  ول��و  وابت�شمت  ت�شجعت  ولكني  ؟  املنظر  بهذا  يكون 
خلف االبت�شامة اأ�شى على حال ابني ، واليوم ابني عمره 
7 �شنوات وهو مليء باحليوية والن�شاط ، واليوم فاأفولها 
لن اأفرط بابني هاري بكنوز الدنيا . يف حالة غرية من 
نوعها ، ولد التواأمان اوليفر وهاري ماكهان، ولكن االأخ 
اأن��ف وعني ظاهرتني .  ه��اري ولد بن�شف وجه من دون 
االأوىل  امل��رة  يف  اإليه  نظرت  عندما   : �شارلني  االأم  تقول 
قلت يف نف�شي كيف �شاأحب هذا الطفل عندما يكون بهذا 
املنظر وا�شافت : لكني ت�شجعت وابت�شمت ولو من خلف 
 7 عمره  ابني  وال��ي��وم   ، ابني  ح��ال  على  اأ���ش��ى  االبت�شامة 
فاأقولها  واليوم   ، والن�شاط  �شنوات وهو مليء باحليوية 

لن اأفرط بابني هاري بكنوز الدنيا .

�س���احر يعم���ل معج��زة
اأذهل بريطاين ثالثيني املارة يف �شوارع لندن، عرب تعلقه 
يف  معلقا  وب��ق��اوؤه  ال�شهري،  لندن  با�س  على  واح���دة  بيد 
االأنباء  �شحيفة  بح�شب  م�شاعدة،  اأي  دون  م��ن  ال��ه��واء 
الكويتية.  وقالت ال�شحيفة اإن البا�س �شار ب�شكل عادي 
يف �شوارع لندن وال�شاب معلق، وكان ال�شاب �شتيفن يف عام 
2011 �شار على �شطح نهر التاميز و�شط ذهول النا�س 

من حوله.

دوالر   4000
غرامة بق�سي�س ب�� 10 دوالرات 

حكم جمل�س ت�شارب امل�شالح يف نيويورك بتغرمي كل من 
األفي دوالر ب�شبب قبولهما بق�شي�شاً  عاملي نظافة مبلغ 

بقيمة 5 دوالرات.
حكم  املجل�س  اأن  االإخ��ب��اري  ديلي  نيويورك  موقع  وذك��ر 
ب��راك��وين )26 ع��ام��اً( وري��ت��ي توري�س )23  على روب���رت 
عاماً( بعد جل�شة ا�شتماع يف احلادثة التي وقعت يف مبنى 
املذكور  املبنى  املقيمني يف  اأحد  اإن  بكوينز. وقال املجل�س 
و�شع قمامة موؤلفة من عدة اأكيا�س اإىل جانب الر�شيف 
عندما كان توري�س وبراكوين يجمعان القمامة، فطالبه 
توري�س مببلغ 20 دوالراً زعم اأن حبيبته وعدت باإعطائه 
اإن  للمجل�س  توري�س  وق��ال  القمامة.  جمع  ل��دى  اإي��اه��ا 
اأنا  10 دوالرات فقط، فاأزلنا  اإن بحوزته  الرجل قال لنا 
وبراكوين القمامة، فاأعطى لكل منا 5 دوالرات . واعرف 
لل�شيا�شة  انتهاكاً  املال، ما يعد  توري�س وبراكوين بقبول 
التي حتّظر على املوظفني احلكوميني ا�شغالل وظائفهم 
التي  لل�شيا�شة  ، وانتهاكاً  للح�شول على فائدة �شخ�شية 
حتّظر ح�شول موظف حكومي على هدية، اإال من املدينة 

الأدائه واجباً ر�شمياً . 

�سرقة 1.2 مليون دوالر على منت طائرة
يحقق مكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اي( حول اختفاء 1،2 مليون دوالر نقدا من طائرة �شوي�شرية يف مطار 

جون كينيدي الدويل يف نيويورك. 
واختفى املال من الطائرة التابعة ل�شركة �شوي�س ايرالينز التي حطت يف مطار جون كينيدي ال�شبت على ما اأو�شحت 

كيللي النغمي�شر الناطقة با�شم االف بي اآي يف نيويورك. 
واأ�شار متحدث متحدث با�شم ال�شركة اإىل اأن الطائرة نقلت جمموعة من العمالت، واكت�شف النق�س يف املبلغ الكلي 

عندما حطت الطائرة يف املطار. 
اأنها وقعت عند هبوط  اأم  زي��ورخ  ال�شوي�شرية  العا�شمة  اإق��الع الطائرة من  ال�شرقة قبل  وال يعرف فيما لو متت 

الطائرة يف مدينة نيويورك االأمريكية. 
واأ�شاف املتحدث ذاته اأن النقود كانت حمفوظة بعبوة خم�ش�شة ل�شحن النقود ت�شتعملها البنوك، اإ�شافة اإىل اأنها 

كانت مودعة يف �شندوق لل�شحن، االأمر الذي يتطلب ا�شتعمال رافعة �شحن للتمكن من الو�شول اإىل النقود. 
و�شهد هذا املطار عام 1978 عملية �شرقة الفتة �شملت خم�شة ماليني دوالر نقدا ف�شال عن جموهرات بقيمة 875 

األف دوالر من طائرة تابعة ل�شركة الطريان االأملانية لوفتهانزا . 
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تكنولوجي��ا 
جتع���لك اأكث�ر �س����فافية

جزء  جتعل  جديدة  تكنولوجية  تقنية  يابانيون  علماء  ابتكر 
من ج�شم االإن�شان اأكرث �شفافية، فقد جرب العلماء حماليل 
خمتلفة تغري عوامل اإنك�شار ال�شوء يف االأجزاء املختلفة من 

اجل�شم. 
وقالت مرمي �شعيد يف فقرة علوم لن�شرة MBC ام�س االأول 
الدهون  ج��زئ��ي��ات  تغيري  ع��ل��ى  تعمل  اجل��دي��دة  امل��ح��ال��ي��ل  اإن 

وال�شكريات يف االأن�شجة.
الفئران،  اأدمغة  على  املحلول اجلديد  تاأثري  العلماء  واختري 

والتي اأ�شبحت �شفافة بعد اأيام من تناول املحلول. 
متاما  ماأمونة  التقنية  هذه  اأن  اإمي��اي  اأكي�شي  العامل  ويوؤكد 

وميكن ا�شتخدامها يف امل�شتقبل للك�شف ال�شحي. 

ي�ساوم �سديقته بن�سر �سورها 
األقى رجال مباحث حويل يف الكويت القب�س على �شاب ابتز 
3 اآالف دينار مقابل عدم ن�شر �شورها  �شديقته لدفع مبلغ 

اخلا�شة والتي تداولتها معه خالل عالقة دامت عامني.
حويل  مباحث  رج��ال  اىل  الفائت  اال�شبوع  جل��اأت  ال�شديقة 
ارتبطا  ان  �شبق  انها  ذكرت  �شاب  ابتزاز بحق  و�شجلت ق�شية 
م�شي  وبعد  بها  خا�شة  ���ش��ورا  ل��ه  وار�شلت  عاطفية  بعالقة 
عامني على عالقتهما فوجئت به يطلب اليها تزويده مببلغ 
3 اآالف دينار وعندما رف�شت قام بابتزازها وهددها بالت�شهري 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  جمعتهما  ال��ت��ي  ال�����ش��ور  ون�����ش��ر  ب��ه��ا 

االجتماعي.
وافاد م�شدر امني ان »ال�شاكية زودت رجال املباحث ببيانات 
املتهم وعر�شت عليهم ر�شائل التهديد والوعيد التي ار�شلها 
اليها، وبعد بحث وحتر األقي القب�س عليه يف منطقة اجلابرية 
وبعد  اليه،  املوجهة  التهمة  انكر  التحقيق، حيث  اىل  واقتيد 
ابتزازها  اىل  ا�شطر  انه  واع��رف  انهار  بالر�شائل  مواجهته 

كونه يف حاجة ما�شة للمبلغ لي�شافر ال�شيف مع ا�شدقائه«.
»املتهم  ان  الكويتية  ال��راي  �شحيفة  بح�شب  امل�شدر  وا�شاف 
النقال ومت احتجازه  ابرز ال�شور التي احتفظ بها يف هاتفه 

على ذمة ق�شية متهيدا الحالته على جهة االخت�شا�س«.

ق�س�ي�س�ة 
ترق�س  دي�سكو يف الزفاف

يف خطوة فاجاأت احل�شور يف اأحد حفالت الزفاف يف مقاطعة 
�شاوث يورك�شاير الربيطانية، قامت ق�شي�شة بريطانية برق�س 

الدي�شكو مع العرو�شني.
وقد ان�شم الزوجان جاري وتري�شي ريت�شارد�شون اإىل الق�شي�شة 

كيت بوتلي يف رق�شة مت االإعداد لها م�شبقا.
يذكر اأن العرو�س ق�شت ثمانية اأ�شابيع يف التدريب على حركات 

الرق�شة.
جوي كينج لدى و�شولها حل�شور العر�س االأول من فيلم 'White House Down' يف م�شرح زيجفيلد مبدينة نيويورك. )يو بي اآي(

حممود �سعد يقدم 
ا�ستقالته على الهواء 

بعد خالف حاد مع رئي�س القناة مذيع 
الهواء  على  مبا�شرة  ا�شتقالته  يقدم 
اأعلن االإعالمي امل�شري حممود �شعد 
ا�شتقالته من قناة النهار بعد مناق�شة 
ح���ادة م��ع رئ��ي�����س ال��ق��ن��اة ع��ل��ى الهواء 
م��ب��ا���ش��رة.   وك���ان االإع��الم��ي ال�شهري 
اأعلن اأن القناة منعته من الظهور بدء 
عدم  يف  رغبتها  ب�شبب  ال��ث��الث��اء  م��ن 
�شت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات  تغطية 
م�شر �شد الرئي�س مر�شي يوم االأحد 
القادم.  ويف ات�شال هاتفي مع زميله 
بالقناة خالد �شالح مقدم برنامج اآخر 
النهار ، دخل �شعد يف مناق�شة حادة مع 
الكحكي.  وخالل  القناة عالء  رئي�س 
الكحكي  ات���ه���م  ال��ه��ات��ف��ي��ة،  امل���داخ���ل���ة 
العام  ال��راأي  بتجيي�س  املعروف  املذيع 
واإثارته �شد مر�شي وهو ما دفع �شعد 
جماعة  زوال  يتمنى  اإن���ه  ال��ق��ول  اإىل 
االإخ��وان من م�شر واإنه ينحاز للراأي 
�شد  �شيتظاهر  ال���ذي  امل�����ش��ري  ال��ع��ام 
ال��ن��ظ��ام احل��اك��م يف 30 ي��ون��ي��و.  وقام 
الهاتف يف وجه كل من  باإغالق  �شعد 
خالد �شالح وعالء الكحكي احتجاجاً 

منه على اأ�شلوب احلوار. 

غافيغان ي�سدر 
كتابا جديدا 

بعد �شهر على اإ�شدار الكوميدي 
غافيغان،  ج���ي���م  االأم������ريك������ي، 
ثخني  بابا  بعنوان  االأول  كتابه 
عقداً  ال��ن��ج��م  وق���ع  غ��ل��ي��ظ،  اأي 

الإ�شدار كتاب جديد.
وذك����������ر م�����وق�����ع )دي�������دالي�������ن( 
كراون  ن�شر  دار  اأن  االأم��ريك��ي، 
اأركيتايب وقعت مع النجم عقداً 
الإ�شدار  ال������دوالرات  مب��الي��ني 
كتاب ثاٍن له. و�شيحتوي الكتاب 
على جمموعة من املقاالت بقلم 
اأن  الطعام، على  غافيغان حول 

ي�شدر عام 2014.
ثخني  ب��اب��ا  ك��ت��اب  اأن  اإىل  ي�شار 
الئحة  يف  الثالثة  املرتبة  احتل 
تاميز  ن�����ي�����وي�����ورك  ����ش���ح���ي���ف���ة 
االأم���ريك���ي���ة ل���ل���رواي���ات االأك���رث 

مبيعاً.

تو�شلت درا�شة جديدة ا�شرفت عليها جامعة مكما�شر 
ق��درة من  اأك��رث  الن�شاء  ب��اأن  كندا  اأنتاريو يف  يف مدينة 

الرجال يف تذكر الوجوه. 
واأظ���ه���رت ال��درا���ش��ة مت��ك��ن ال��ن�����ش��اء يف ال��ت��ج��ارب التي 
خ�شع لها عدد من الن�شاء والرجال البالغني من تذكر 
�شبق لهن  اأ�شل ع�شرة وجوه  ل�شبعة وجوه من  الن�شاء 
النتائج  اأف�شل  الرجال يف  ي�شتطع  فيما مل  م�شاهدتها 

امل�شجلة من تذكر اأكرث من �شتة وجوه. 
واعتمدت الدرا�شة يف منهجها على متابعة حركة عني 
روؤيتها وذلك بعد عر�س جمموعة  املتطوعني وجمال 
ك��ب��رية م��ن ال�����ش��ور ع��ل��ى امل��ت��ط��وع��ني ل��ل��درا���ش��ة لوجوه 
اأ�شخا�س مكتوب عليها اأ�شماوؤهم ثم طلبوا منهم فيما 
تذكرها  وحماولة  فقط  �شور  ع�شر  على  الركيز  بعد 
ثم  وم��ن  اخلا�شة  باأ�شمائها  ال�شور  ه��ذه  ورب��ط  جيداً 
اإذا  ما  عليهم  ال�شور  عر�س  اإع��ادة  بعد  الحقاً  �شوؤالهم 
هذا  يف  الن�شاء  تفوق  النتائج  لتكون  يتذكرونها  كانوا 

املجال على الرجال. 
وتقول جنيفر هي�شز اأحد امل�شرفني على هذه الدرا�شة: 
اإن النتائج اأثبتت تفرد الن�شاء وتفوقهن على الرجال يف 

مقدرة التعرف على الوجوه وتذكر جميع ما يتعلق بها 
ا�شتدعى االأمر ذلك  اإذا ما  من اال�شم واملكان والتاريخ 
اجتماعية  مل��واق��ف  عر�شة  اأك���رث  ال��رج��ال  يجعل  وه���ذا 
بهم  ال��ت��ق��وا  واأن  �شبق  مل��ن  م�شادفتهم  ع��ن��د  حم��رج��ة 
التعرف  اأو  تذكرهم  من  يتمكنوا  مل  ولكنهم  قبل  من 

عليهم. 
وافر�شت هي�شز باأن متكن الن�شاء من التمتع بذاكرة 
ومقدرة اأف�شل يرجع يف راأيها اإىل نظريتني بالرغم من 
اأن ا�شتنتاج ذلك مل يكن املحور الرئي�شي للدرا�شة ولكن 
الرئي�شية  النتائج  حول  االإي�شاح  من  ملزيد  عر�شه  مت 
اأن حركة  باأن النظرية االأوىل تفر�س  للبحث فتقول 

العني م�شحوبة بالركيز على جمال روؤيتها. 
ومالحظة من  تدقيقاً  اأكرث  الن�شاء  باأن  املعروف  ومن 
بكل  ي�شاهدنه  ما  حفظ  على  ي�شاعدهن  مما  ال��رج��ال 
تفا�شيله باالإ�شافة اإىل متتعهن بذاكرة تخزينية اأكرب 
م��ن ال��رج��ال ومب��ي��زة ف���رز امل��ع��ل��وم��ات ع��ن بع�شها مع 
ذلك  يف  والرغبة  لها  احل��اج��ة  عند  ا�شتعادتها  �شهولة 
وهذه هي النظرية الثانية التي ت�شاعدهن كما تفر�س 

هي�شز على قدرتهن يف تذكر الوجوه ب�شكل اأف�شل. 

الن�ساء اأف�سل من الرجال يف تذكر الوجوه

كايت وال�س يف »ديرمافوريا«
موقع  وذك��ر   . ديرمافوريا  بعنوان  جديد  اإث��ارة  فيلم  يف  ول�س  كايت  االأمريكية  النجمة  تطل 
ديدالين االأمريكي، اأن وال�س، �شتوؤدي دور البطولة اإىل جانب جوزيف مورغان، ورون بريملان، 
ووالتون غوغينز، ونيكول بادان، يف الفيلم الذي �شيبداأ اإنتاجه االأ�شبوع املقبل يف نيو اأورلينز. 

وتوىل كتابة ن�س الفيلم، رو�س كالرك، كما �شيتوىل اأي�شاً اإخراجه.
ويرتكز الفيلم اإىل رواية الكاتب كريغ كليفاجنر، ويحمل نف�س عنوانها. و�شيدير عملية االإنتاج 

رو�س كالرك، وتريين فوغل، ونيك ثريلو.
املخترب،  انفجار يف  بعد  ال�شجن  ي�شتيقظ يف  م��ورغ��ان  ب��ارع  كيميائي  ح��ول  الق�شة  اأح��دث  وت��دور 

ليكت�شف اأنه يعاين من فقدان الذاكرة، ويجد نف�شه حما�شراً بني عنا�شر ال�شرطة الذين يريدون 
اعتقاله وبني اأ�شرار يريدون تركيبة كيميائية يعرفها مبفرده، كما يتعني عليه ا�شتجماع �شجاعته 

وذاكرته الإيجاد حبيبته. ي�شار اإىل اأن وال�س 45 عاماً ممثلة اأمريكية ا�شتهرت باأدوارها يف عدة 
اأفالم وم�شل�شالت اأهمها م�شل�شلي غرايز اأناتومي ، و برايفت براكت�س اللذين توؤدي فيهما دور 

الطبيبة اأدي�شون مونتغومري.


