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االمارات تـحرز امليدالية الربونزيـة 
االأوىل يف دورة اآ�صيا لل�صاالت

عربي ودويل

بلدية اأبوظبي تك�صف عن خططها الإن�صاء 
عدد من امل�صاريع اخلدمية يف و�صط اأبوظبي

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

اأوباما ملر�صي: ملتزمون بالعملية 
الدميقراطية وال ندعم اأي حزب اأو جماعة

•• دبي-وام:

التنموية  للم�شاريع  امليدانية  �شموه  متابعة  اإط��ار  يف 
واخلدمية التي تنفذها املوؤ�ش�شات والهيئات والدوائر 
احلكومية على امل�شتويني الإحتادي واملحلي فقد زار 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يرعاه 
�شمو  ي��راف��ق��ه  دب��ي  بلدية  مقر  ام�����س  ظهر  قبل  اهلل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ 

حاكم دبي.
وقد اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
وال�شياحية  اخلدمية  امل�شاريع  من  باقة  على  مكتوم 

ب��ل��دي��ة دب���ي يف العديد  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  وال��رف��ي��ه��ي��ة 
ال�شياق  ه��ذا  يف  �شموه  وا�شتمع  الإم����ارة  مناطق  م��ن 
ال�شيباين مدير عام  اإبراهيم  بح�شور معايل حممد 
ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد 
�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي 
و�شعادة املهند�س عبد اهلل اأحمد احلباي مدير املكتب 
الهند�شي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
�شعادة  ق��دم��ه  اإل��ك��روين  وع��ر���س  ���ش��روح  اإىل  مكتوم 
دبي  بلدية  ع��ام  مدير  ل��وت��اه  نا�شر  ح�شني  املهند�س 
التخطيط  يف  املخت�شني  املهند�شني  من  وم�شاعدوه 

وتنفيذ هذه امل�شاريع احل�شارية الواعدة.
)التفا�شيل �س2(

•• املنطقة الغربية-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
امل��واط��ن��ني يف  م��ن  ع���ددا  الغربية  املنطقة  احل��اك��م يف 
مدينة غياثي باملنطقة الغربية وذلك يف اإطار حر�س 
اأحوال املواطنني واخلدمات التي  �شموه على متابعة 
لإمارة  التابعة  وال�شواحي  واملناطق  امل��دن  يف  تقدم 

اأبوظبي.

خالل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ونقل 
حتيات  بغياثي  الأف���راح  ب�شالة  املواطنني  ا�شتقباله 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  والفريق  الدولة حفظه اهلل 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شموهما  اهتمام  م��وؤك��دا   .. امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
احلياة  وت��وف��ر  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  وتنمية  بتطوير 

الكرمية للمواطنني ..                   )التفا�شيل �س(

   

لي�س اإنقالبا.. انه االنحياز مل�صتقبل م�صر..!
•• الفجر :

امل�شلحة  ال��ق��وات  ببيان  مر�شي  حممد  ق��ب��ول  ي��ت��وّق��ع  اح��د  يكن  مل 
امل�شرية الذي انذره بتدخل اجلي�س اإذا مل تتحقق مطالب ال�شعب. 
فقد رف�س املهلة التي حددتها القوات امل�شلحة حلل الأزمة ال�شيا�شية 
خططه  يف  ق��دم��ا  �شيم�شي  وان���ه  ُي�شت�شر  مل  ان��ه  ق��ائ��ال  ال��ب��الد،  يف 
ماليني  وه���ذه  م��ن،  م��ع  ن���دري  ل  م�شاحلة  ال��وط��ن��ي��ة،  للم�شاحلة 

امل�شريني تلفظه وتلفظ حكمه وجماعته وتدعوه للرحيل فورا.
العبارات  بع�س  اأن  بيانها  يف  ت��رى  امل�شرية  الرئا�شة  اأّن  وامل��ده�����س، 
ال��واردة يف بيان اجلي�س حتمل من ال��دللت ما ميكن اأن يت�شبب يف 
عتبة  يتجاوز  ما يحدث مل  وك���اأّن  الوطني،  للم�شهد  اإرب���اك  ح��دوث 

الإرباك ومل ي�شع م�شر على حافة ال�شقوط والهاوية.
هكذا يوؤكد مر�شي مرة اأخرى، ومن ورائه جماعة الإخوان، دخولهم 
وعدم  ال��واق��ع،  حقائق  على  وتعاميهم  وال��ع��ن��اد،  امل��ك��اب��رة  منطق  يف 
اأغلبية  موقف  ولطبيعة  حولهم،  من  ال��دائ��رة  للوقائع  ا�شتيعابهم 
ال�شعب امل�شري وعمقه، معلنني الطالق بالثالث مع منطق ال�شيا�شة 
وما تقت�شيه من واقعية وت�شليم باحلقائق املو�شوعية كما هي ل كما 

يحبوا اأن يروها.
ويف هذا اإثبات متجدد على اأّن الإخوان، ومنذ ا�شتالمهم ال�شلطة، مل 
يفقهوا فن ال�شيا�شة، واظهروا عدم دراية مطلقة ب�شوؤونها و�شروط 
ذري��ع��ا يف  ف�شال  الإخ�����وان  ف�شل  ف��ق��د  وال��ي��ات مم��ار���ش��ت��ه��ا.  تعاطيها 

النتقال من حالة اجلماعة ال�شرّية اإىل منطق اإدارة الدولة.
اإّن رف�س بيان املوؤ�ش�شة الع�شكرية، حا�شنة الوطنية امل�شرية، واختيار 
فقدت  وب�شرعية  اجلماعة  ب�شدفة  ن  والتح�شّ الأم��ام،  اإىل  الهروب 
اأمنها  و�شالمة  م�شر  ب�شّحة  م�شّرة  ب�شاعة  واأ�شبحت  �شلوحيتها 
التي تقيم  ال�ّشواهد  القومي، وبالتايل غر قابلة لال�شتهالك، من 
الدليل القاطع على اأّن جماعة الإخوان قد �شّمت اآذانها على هدير 
بان  ويطالبها  يحا�شرها  واق��ع  مع  كلّية  قطيعة  يف  وباتت  املاليني، 

ترّجل وترك ممار�شة ال�شلطة لالأقدر والأجدر.
)التفا�شيل �س10(

حممد بن را�شد يطلع على امل�شاريع اخلدمية التي تنفذها بلدية دبي )وام(

حممد بن را�صد يزور بلدية دبي ويطلع على 
امل�صاريع اخلدمية التي تنفذها وم�صاريعها امل�صتقبلية

زار مبارك بن قران املن�صوري

حمدان بن زايد ي�صتقبل املواطنني يف غياثي ويكرم اأوائل الثانوية 
•• اأبوظبي-وام:

غيابيا  حكما  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  اأ���ش��درت 
يق�شي ب�شجن ثمانية من اأع�شاء التنظيم ال�شري 
من   56 ب�شجن  ح�شوريا  وحكمت  �شنة   15 م��دة 
وع��ل��ى خم�شة  ���ش��ن��وات   10 م��دة  التنظيم  اأع�����ش��اء 
املحكمة  ب���راأت  فيما   .. ���ش��ن��وات  �شبع  م��دة  اأع�����ش��اء 
يف  املحكمة  وقررت  امراأة.   13 منهم  متهما   25

الهاجري.. ف��الح  القا�شي  برئا�شة  ام�س  جل�شتها 
م�شادرة 290 األف درهم من املبالغ التي �شبطت 
يف خزينة منزل املتهم �شامل عبداهلل را�شد �شاحوه 
ال�شويدي .. ومبلغ 100 األف درهم املتحفظ عليه 
يف �شركة طيبة للحج والعمرة يف ال�شارقة حل�شالب 
عي�شى مع�شد ال�شري املهري .. وم�شادرة 20 يف 
املائة من راأ�س مال مدر�شة ال�شالم الإجنليزية يف 

اأبوظبي.

املحكمة االحتادية العليا ت�صدر اأحكامها يف ق�صية التنظيم ال�صري

اأحكام ب�صجن 69 مدانًا وتربئة 25 متهمًا

كريي يتوقع عقد موؤمتر جنيف بعد اأغ�صط�س

قوات االأ�صد توا�صل ق�صف دم�صق وحم�س
•• عوا�صم-وكاالت:

قتل 14 �شخ�شا الثالثاء يف ق�شف للقوات النظامية 
املر�شد  ق���رب دم�����ش��ق، بح�شب  ب��ل��دة  ع��ل��ى  ال�����ش��وري��ة 
ال�شوري حلقوق الن�شان الذي حتدث عن ا�شتباكات 
حم�س  م��دي��ن��ة  ويف  العا�شمة  اط����راف  ع��ل��ى  عنيفة 

و�شط البالد.
املر�شد يف بريد الكروين:ارتفع عدد �شهداء  وقال 
�شيدات  بينهم ثالث  �شهيداً   14 اإىل  بلدة كفربطنا 
له  تعر�شت  ال���ذي  الق�شف  ج���راء  اط��ف��ال،  وث���الث 

مناطق يف البلدة من قبل القوات النظامية.
والتي  ال�شرقية لدم�شق،  الغوطة  وتقع كفربطنا يف 
الرئي�س  لنظام  املعار�شني  للمقاتلني  معاقل  ت�شم 
لهجماتهم  خلفية  ق��واع��د  يتخذونها  ال���ش��د،  ب�شار 

جتاه العا�شمة.
النظامية  ال���ق���وات  ت��اب��ع��ت  دم�����ش��ق،  اط�����راف  وع��ل��ى 
وافاد  للمقاتلني.  جيوب  على  لل�شيطرة  عملياتها 
المن  تعيد  امل�شلحة  قواتنا  ان  الر�شمي  التلفزيون 
وال�شتقرار اىل معظم مناطق جوبر يف �شرق دم�شق. 

القوات  من  وق�شفا  يومية  ا�شتباكات  احل��ي  وي�شهد 
النظامية يف الفرة ال�شابقة. وافاد املر�شد الثالثاء 
وال��ق��اب��ون )�شمال  ي��ط��اول ح��ي��ي ج��وب��ر  ع��ن ق�شف 

�شرق(.
بر�س  فران�س  وك��ال��ة  احلم�شي  ي��زن  النا�شط  واف���اد 
اقتحام  الرابع  لليوم  يحاول  النظام  ان  �شكايب  عرب 
ال��ق�����ش��ف العنيف  امل��ح��ا���ش��رة، م�����ش��ت��خ��دم��ا  الح���ي���اء 

والغارات اجلوية.
على  الثالثاء  تركز  النظامية  القوات  ان  اىل  وا�شار 
اح��ي��اء ب��اب ه��ود وال��ق��اه��رة واخل��ال��دي��ة، مو�شحا ان 
ب���اب ه���ود م��ع حم��اول��ة القوات  الق�شف ط���اول ح��ي 
النظامية اقتحامه، لكن املقاتلني املعار�شني جنحوا 
القاهرة  الهجوم. المر نف�شه تكرر يف حيي  يف �شد 

واخلالدية.
م��ن جانبه اع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الم��رك��ي��ة جون 
ملتزمتان  ورو�شيا  املتحدة  الوليات  ان  ام�س  كري 
بعقد موؤمتر �شالم حول �شوريا لكن من الرجح ان 

يعقد بعد اب اغ�شط�س.
وتابع كري ان املوؤمتر �شيعقد بعد ذلك.

بلطجية الخوان يحملون الع�شي ا�شتعدادا لرتكاب جرائم بحق املتظاهرين ال�شلميني  )رويرز(ماليني املتظاهرين يف ميدان التحرير وخمتلف ميادين م�شر يطالبون برحيل مر�شي  )رويرز(

•• القاهرة-وكاالت:

ت���ظ���اه���ر م���الي���ني امل�������ش���ري���ني يف 
بالقاهرة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل���ي���ادي���ن 
وباملحافظات، ام�س لليوم الثالث 
باإ�شقاط  مطالبني  التوايل،  على 
رئا�شية  انتخابات  واإجراء  النظام 

مبكرة.
اع��ل��ن��ت جبهة  ذل����ك  غ�����ش��ون  يف 
املعار�شة وجبهة  النقاذ الوطني 
30 يونيو التي ت�شكلت قبل ايام 
الح����زاب واحلركات  ك��ل  وت�����ش��م 
�شد  ال���ت���ظ���اه���رات  يف  امل�������ش���ارك���ة 
حزب  رئي�س  فو�شت  انها  مر�شي 
ال����د�����ش����ت����ور حم���م���د ال�����ربادع�����ي 
ال���ت���ف���او����س م����ع اجل���ي�������س ح���ول 

املرحلة النتقالية.
���ش��ادران عن جبهة  بيانان  وق��ال 
الن����ق����اذ  وج���ب���ه���ة  ي���ون���ي���و   30
ق��ررت��ا تفوي�س  ان��ه��م��ا  ال��وط��ن��ي 
ب�شاأن  روؤيتهما  بعر�س  الربادعي 

املرحلة النتقالية على اجلي�س.
وق����ال����ت م�������ش���ادر ع�����ش��ك��ري��ة ان 
�شتعلق  امل�شرية  امل�شلحة  القوات 
الربملان  وحت��ل  بالد�شتور  العمل 
ال�شالميون  عليه  ي�شيطر  الذي 
مب��وج��ب م�����ش��ودة خ��ارط��ة طريق 
يتو�شل  مل  اذا  �شتنفذ  �شيا�شية 
ال���رئ���ي�������س م���ر����ش���ي وامل���ع���ار����ش���ة 
اليوم  بحلول  لتفاق  الليربالية 

الربعاء.
وق����ال����ت امل���������ش����ادر ل�����روي�����رز ان 
امل�شلحة  للقوات  العلى  املجل�س 
ما زال يدر�س التفا�شيل واخلطة 
الهادفة حلل ازمة �شيا�شية دفعت 
م����الي����ني امل���ح���ت���ج���ني ل���ل���خ���روج 

ا�شدرت حمكمة النق�س امل�شرية 
الثالثاء امرا باعادة النائب العام 
من�شبه  اىل  حممود  املجيد  عبد 
ت�شرين  يف  مر�شي  اق��ال��ه  ان  بعد 

الثاين نوفمرب.
ال�شرق  ان����ب����اء  وك����ال����ة  واوردت 
النق�س  حم��ك��م��ة  ان  الو�����ش����ط 
عبد  بعودة  نهائيا  حكما  ا�شدرت 

املجيد حممود نائبا عاما.
مبر�شوم  حم���م���ود  ع�����زل  وك������ان 
اهلل  عبد  طلعت  وتعيني  رئ��ا���ش��ي 
ال����ذي ي��ع��د م��ق��رب��ا م��ن الخ����وان 
امل�شلمني خلفا له ادى اىل تفاقم 

التوتر بني مر�شي والق�شاء.
عزلة  م��ن  املحكمة  ق���رار  وي��زي��د 
�شغوطا  ي���واج���ه  ال�����ذي  م��ر���ش��ي 
احت�شاد  م����ع  ل��ل��ت��ن��ح��ي  ك����ب����رة 
للمطالبه  ال�����ش��وارع  يف  امل��الي��ني 

برحيله.
م�����ن ج���ان���ب���ه دع������ا ال����ق����ي����ادي يف 
جماعة الخوان امل�شلمني حممد 
البلتاجي الثالثاء ان�شار الرئي�س 
حممد مر�شي اىل طلب ال�شهادة 
منعا ملرور النقالب عليه موؤكدا 
ال�شابق  ال��ن��ظ��ام  ن��دب��ر  ان���ه م��ن 
العالم  وكتائب  امل�شادة  والثورة 

امل�شللة.
�شفحته  ع��ل��ى  ال��ب��ل��ت��اج��ي  وق����ال 
على في�شبوك نحن بو�شوح امام 
ال�شابق  للنظام  ر���ش��م��ي  ان��ق��الب 
امل�����ش��ادة وكتائب  ال���ث���ورة  ت���وؤي���ده 
ثم  وم���ن   )..( امل�شللة  الع����الم 
ملرور  منعا  ال�شهادة  طلب  ي��ك��ون 
ه���ذا الن���ق���الب ه��و م��ا مي��ك��ن ان 
الثورة  ل�����ش��ه��داء  وف�����اء  ن��ق��دم��ه 

ال�شابقني.

مر�صي يرف�س مهلة الـ 48 �صاعة والبلتاجي يدعو منا�صري االإخوان للقتل!!

املعار�صة تفو�س الربادعي التفاو�س مع اجلي�س 
ا�صتقاالت باجلملة..وحمكمة النق�س تاأمر باإعادة النائب العام ال�صابق

يزال  ل  مر�شي  ان  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
يجري م�شاورات مع كافة القوى 
ا على تاأمني م�شار  الوطنية حر�شً
وحماية  الدميوقراطي  التحول 

الإرادة ال�شعبية.
مغلقة  املوؤ�ش�شات  معظم  وك��ان��ت 
ال��ث��الث��اء يف ال��ق��اه��رة ال��ت��ي بدت 
���ش��وارع��ه��ا �شبه خ��ال��ي��ة وه���و امر 

ان من  ال�����ش��وارع. وا���ش��اف��وا  اىل 
بناء على  ادخ��ال تغيرات  املمكن 
التطورات ال�شيا�شية وامل�شاورات.

ج��اء ه��ذا يف ال��وق��ت ال��ذي رف�س 
ال�شالمي  امل�شري  الرئي�س  فيه 
حممد مر�شي فجر الثالثاء بيان 
القوات امل�شلحة الذي امهله 48 
�شاعة لتحقيق "مطالب ال�شعب" 

احلكومة  ت�شهد  ال��ذي  الوقت  يف 
جملة ا�شتقالت ما يزيد من حدة 
الزمة ال�شيا�شية وحالة النق�شام 

يف هذا البلد.
وك�������ان اجل���ي�������س امل���������ش����ري ح���ذر 
الثنني مر�شي من انه �شي�شطر 
للتدخل يف احلياة ال�شيا�شية اذا مل 
"مطالب ال�شعب" خالل  تتحقق 

تهداأ  ل  ال��ت��ي  العا�شمة  يف  ن���ادر 
ف��ي��ه��ا احل��رك��ة ع����ادة ل ل��ي��ال ول 

نهارا.
�شيا�شيا  الزم������ة  ت���داع���ي���ات  ويف 
اخلارجية  وزي������ر  ق�����دم  اي�������ش���ا، 
ك���ام���ل عمرو  امل�������ش���ري حم���م���د 
ا�شتقالته لين�شم بذلك اىل وزير 
اخرين  وزراء  وخم�شة  الريا�شة 

تظاهرات  اثر  وذلك  �شاعة   48
طالبت  م�شبوقة  وغ��ر  ح��ا���ش��دة 

برحيل الرئي�س ال�شالمي.
وق�����ال�����ت رئ����ا�����ش����ة اجل���م���ه���وري���ة 
ال�شادر  ال���ب���ي���ان  اإن  امل�������ش���ري���ة 
للقوات  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  ع����ن 
رئي�س  مراجعة  تتم  مل  امل�شلحة 

اجلمهورية ب�شاأنه.

اعلنوا ا�شتقالتهم منذ الثنني.
ال�شتقالت  ه�����ذه  خ�����ش��م  ويف 
با�شم  امل��ت��ح��دث  طلب  اجلماعية 
فهمي  ايهاب  اجلمهورية  رئا�شة 
ال���وزراء  رئا�شة  با�شم  وامل��ت��ح��دث 
ع���الء احل���دي���دي اع��ف��اءه��م��ا من 

من�شبيهما.
للرئي�س  ا����ش���اف���ي���ة  ن��ك�����ش��ة  ويف 

ا�صت�صهاد فل�صطيني بر�صا�س االحتالل بال�صفة
عبا�س يبدي تفاوؤله بجهود 

كريي للتو�صل اىل �صالم
•• القد�س املحتلة-وام:

قوات  بر�شا�س  ال�شراونة  ادري�����س  معتز  الفل�شطيني  ال�شاب  ا�شت�شهد 
الحتالل ال�شرائيلي يف بلدة دورا قرب اخلليل جنوب ال�شفة الغربية 
ام�س  ا�شت�شهد  ال�شراونة  اأن  فل�شطينية  اأمنية  م�شادر  واأك��دت  املحتلة. 

نتيجة ا�شابته بر�شا�شة متفجرة يف منطقة ال�شدر. 
اىل ذلك عرب الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س عن تفاوؤله باجلهود 
اجلادة التي يبذلها وزير اخلارجية الأمركي جون كري للتو�شل اإىل 
�شحفي  موؤمتر  يف  عبا�س  وقال  الإ�شرائيلي.  الفل�شطيني  لل�شراع  حل 
م�شرك عقب اجتماعه املغلق ام�س مع رئي�س الوزراء اليطايل انريكو 
ليتا يف مقر الرئا�شة مبدينة رام اهلل اإن كري جاد وم�شمم على الو�شول 
اإىل  ياأتي الوقت القريب جدا للعودة  اأن  اأمله يف  اإىل حل .. معربا عن 
طاولة املفاو�شات . واأ�شار اإىل اأنه عقد مع كري يف الأيام الأخرة ثالثة 
الفل�شطينيني  ب��ني  املفاو�شات  لبدء  اأر�شية  اإىل  للو�شول  اجتماعات 
والحتاد  ب��الده  دع��م  اليطايل  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د   .. والإ�شرائيليني 
الأوروبي ملبداأ حل الدولتني العادل واملنا�شب جلميع الأطراف.. واأ�شار 
اإىل دعم ايطاليا امل�شتمر لعملية ال�شالم وجلهود الرئي�س الفل�شطيني 

يف حتقيق ال�شالم والأمن وال�شتقرار يف املنطقة. 

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   07:17  
الع�ساء......   08:47
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اأوروب��ي  موقف  اىل  تدعو  فرن�صا 
م�صرتك من ق�صية التج�ص�س االأمريكي 

•• باري�س-ا.ف.ب:

فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  دع��ا 
هولند الثالثاء الحتاد الوروبي 
حول  م�شرك  موقف  اتخاذ  اىل 
املعلومات املتعلقة بقيام وا�شنطن 

بالتج�ش�س على حلفائها.
تتخذ  ان  ي��ج��ب  ه���ولن���د  وق�����ال 
ومن�شقا  م�شركا  موقفا  اوروب���ا 
ان  يجب  التي  التف�شرات  ح��ول 

نطلبها.
معلومات  ع��ن  الك�شف  اث���ار  وق��د 
ومراقبة  ت��ن�����ش��ت  ع��م��ل��ي��ات  ع���ن 
وكالة  بها  قامت  اوروب��ي��ة  هيئات 
ا�شتياء  القومي المركي  المن 

كبرا لدى الوروبيني.
وا����ش���اف ه���ولن���د ان ف��رن�����ش��ا مل 
باللجوء  ر����ش���م���ي���ا  ط���ل���ب���ا  ت���ت���ل���ق 
م����ن امل�������ش���ت�������ش���ار ال�������ش���اب���ق ل���دى 
ادوارد  المركية  ال�شتخبارات 
وا�شنطن  تتهمه  ال����ذي  ���ش��ن��ودن 

بالتج�ش�س.



اأخبـار الإمـارات
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حممد بن را�صد يزور بلدية دبي ويطلع على امل�صاريع اخلدمية التي تنفذها وم�صاريعها امل�صتقبلية
•• دبي-وام:

يف اإطار متابعة �شموه امليدانية للم�شاريع التنموية واخلدمية التي تنفذها 
املوؤ�ش�شات والهيئات والدوائر احلكومية على امل�شتويني الإحتادي واملحلي 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار  فقد 
ال��وزراء حاكم دبي يرعاه اهلل قبل ظهر ام�س مقر  الدولة رئي�س جمل�س 
بلدية دبي يرافقه �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

حاكم دبي.
وقد اإطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم على باقة من 
يف  دب��ي  بلدية  تنفذها  التي  والرفيهية  وال�شياحية  اخلدمية  امل�شاريع 
العديد من مناطق الإم��ارة وا�شتمع �شموه يف هذا ال�شياق بح�شور معايل 
دبي  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  دي���وان  ع��ام  م��دي��ر  ال�شيباين  اإب��راه��ي��م  حممد 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي 
ل�شاحب  الهند�شي  املكتب  مدير  احلباي  اأحمد  اهلل  عبد  املهند�س  و�شعادة 
اإلكروين  وع��ر���س  ���ش��روح  اإىل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
قدمه �شعادة املهند�س ح�شني نا�شر لوتاه مدير عام بلدية دبي وم�شاعدوه 
احل�شارية  امل�شاريع  هذه  وتنفيذ  التخطيط  يف  املخت�شني  املهند�شني  من 
ال�شرف  معاجلة  حمطة  م�شروع  من  الثانية  املرحلة  بينها  من  ال��واع��دة 
ونيف  دره��م  مبليار  تقدر  اإجمالية  بتكلفة  علي  جبل  منطقة  يف  ال�شحي 
ب��دءا من   2016 العام  نهاية  اإجنازها يف  النتهاء من  املتوقع  والتي من 

تاريخ البدء يف التنفيذ يف يوليو من العام القادم.
وح�����ش��ب ال�����ش��رح ال���ذي ق��دم��ه امل��ه��ن��د���س ل��وت��اه وم�����ش��اع��دوه ف���اإن امل�شاحة 
الإجمالية التي تخدمها املحطة ت�شل اإىل اأكرث من اأربعني األف هكتار مع 
حلول العام 2020 وتخدم مليونني وربع املليون ن�شمة و�شت�شاهم يف زيادة 

م�شاحة امل�شطحات اخل�شراء يف دبي مما يزيد على 450 هكتارا.
حمطة  مع  جنب  اإىل  جنبا  اإمتامها  بعد  علي  جبل  حمطة  تعمل  و�شوف 
العوير احلالية واملتوقع اأن ت�شل طاقة املحطة اجلديدة ال�شتيعابية اإىل 
اأكرث من ثالثة اآلف مر مكعب وهي حتقق جودة املتدفق املعالج بهدف 

النفايات يف  اآلف مر مكعب من  العالية والقادرة عل حرق �شتة  الكفاءة 
ال�شاعة بالتخل�س من غاز امليثان الذي ي�شكل نحو 55 يف املائة من الغازات 

املنبعثة من مكبات النفايات.
كما اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم على ت�شاميم 
وخرائط املتحف البحري املزمع تنفيذه على راأ�س خور دبي والذي �شي�شكل 
حمارة  �شكل  على  �شمم  حيث  فريدة  ومعمارية  فنية  حتفة  اجن��ازه  عقب 
تعك�س  امل��ت��ع��ددة  باأنواعها  البحرية  الح��ي��اء  اح��وا���س  م��ن  العديد  وي�شم 
الجمالية  امل�شروع  تكلفة  وتقدر  الم��ارات  لدولة  البحرية  البيئة  طبيعة 
بنحو خم�شة وثالثني مليون درهم و�شيكون معلما �شياحيا وتراثيا مميزا 
على م�شتوى املنطقة. كما �شاهد �شموه عر�شا م�شورا مل�شروع حديقة العامل 
وتاريخية  وطبيعية  �شياحية  معامل  جمموعة  من  �شيتكون  ال��ذي  امل�شغر 
من دولة المارات ومن دول اخرى بحيث يكون عاملا م�شغرا يجمع حتت 
مظلته حوايل 300 جم�شم حملي وعاملي ملعامل و�شروح �شهرة من بينها 
وميتد  العاملية.  املباين  من  وغرها  العرب  وب��رج  دبي  ومطار  خليفة  برج 
ب�شبعة وع�شرين  تقدر  الر�س  والواعد على م�شاحة من  املرتقب  امل�شروع 
الرقم  هي  دبي  حديقة  تكون  و�شوف  العربية  املرابع  مقابل  ويقع  هكتارا 
ارب��ع��ون حديقة  يوجد حاليا  اإذ  ال��ع��امل  م�شتوى  والرب��ع��ون على  احل���ادي 

م�شغرة للعامل م�شجلة يف منظمة احلدائق امل�شغرة. 
اجلل�شة  خ��الل  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واطلع 
التي جمعت �شموه وجمموعة من ال�شباب املهند�شني وامل�شوؤولني يف بلدية 
دبي  روح  تعك�س  التي  ال مكتوم  را�شد  بن  دبي على م�شروع مكتبة حممد 
الثقافية واهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم كاأديب 
التي �شت�شم  املكتبة  التفا�شيل فاإن  ..ب��الدب والثقافة والفن. ويف  و�شاعر 
بني جنباتها نحو مليون عنوان ادبي وعلمي وفني وتاريخي �شتكون معلما 
ثقافيا بارزا ي�شاف اىل معامل دولة المارات الثقافية والتاريخية. و�شتقام 
مربع  م��ر  ال���ف  خم�شني  اىل  ت�شل  الر�����س  م��ن  اإج��م��ال��ي��ة  م�شاحة  ع��ل��ى 
ادوار فوق الر���س وثالثة طوابق حتت الر�س  ويتاألف مبناها من �شبعة 
الر���س ثمانية وثالثني مرا من  �شطح  ال��ذي يرتفع عن  املبنى  ويتاألف 

املتبعة حلماية  الإج��راءات  و�شليم مع مراعاة  اآمن  ب�شكل  ا�شتعماله  اإع��ادة 
البيئة وتاأمني ال�شحة وال�شالمة للنا�س . كما اطلع �شاحب ال�شمو نائب 
ومكونات  ت�شاميم  على  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
م��ائ��ة م��ر يف  ب��ط��ول  ال���ذي ميتد  دب��ي  امل��م��زر يف  �شاطئ كورني�س  م�شروع 
املنطقة الواقعة بني حديقة املمزر �شمال اإىل ميناء احلمرية جنوبا ويوفر 
بعد اجنازه م�شاحة �شاطئية تبلغ �شتني األف مر مربع ت�شاف اإىل ال�شواطئ 
العامة يف الإمارة . واأهم مكونات امل�شروع ال�شياحي الرفيهي الذي يخدم 
مرا  وثالثني  وخم�شة  مائة  بطول  الأول  لالأمواج  كا�شران  املنطقة  رواد 
والثاين بطول مائتني وخم�شني مرا و�شيتم جتهيزهما كممرين للم�شاة 
واملتنزهني اإىل جانب الإ�شاءة بالطاقة ال�شم�شية وتوفر كافة الت�شهيالت 
يرى  اأن  املتوقع  وم��ن   .. ال�شاطئ  ط��ول  على  ال��راق��ي��ة  اخلدمية  وامل��راف��ق 

امل�شروع النور بعد بلوغه التمام يف نهاية الربع الأول من العام املقبل.
ومكوناته  واأهدافه  تفا�شيله  اإىل  �شموه  ا�شتمع  ال��ذي  الثالث  امل�شروع  اأم��ا 
الأوىل  املحطة  على   2020 ا�شم  يحمل  ال��ذي  امليثان  غ��از  م�شروع  فهو 
بعد  دبي  الق�شي�س يف  النفايات مبنطقة  امليثان من مكب  غاز  ل�شتخراج 
اأن مت توليد كهرباء ب�شعة ع�شرين ميجاوات وح�شب الدرا�شات التي اأجريت 
على املحطة فمن املتوقع اأن ميتد اإنتاجها على مدى ع�شرين عاما قادما 
وهي املحطة الأوىل على م�شتوى الدولة. وي�شعى امل�شروع البيئي ال�شخم 
والأول من نوعه على م�شتوى املنطقة اإىل احلد من اإنبعاث غاز امليثان من 
النفايات وي�شهم يف خف�س هذا الغاز مبا يعادل مائتني وخم�شني األف طن 
املخ�ش�شة  املواقع  اأك��رب  من  الق�شي�س  يف  النفايات  مكب  ويعترب   . �شنويا 
اإذا ي�شتوعب يوميا نحو خم�شة اآلف طن من  اإم��ارة دبي  لهذا الغر�س يف 

النفايات.
 .. ال�شلبية  الدفينة  الغازات  اأ�شا�شية لنبعاث  املكبات م�شادر  وتعترب هذه 
النفايات يف يناير  املنبعث من مكب  الغاز  ال�شياق حتويل  وقد مت فى هذا 
2012 عن طريق حفر اآبار الغاز الأفقية والعمودية بعمق ع�شرين مرا 

داخل النفايات نف�شها ل�شتخال�س غاز امليثان.
ومع الت�شغيل الر�شمي للمحطة �شتقوم معدات حرق النفايات ال�شلبة ذات 

مكتبة لالطفال وثالثني حمطة انرنيت وخم�س وثالثني حمطة كتاب 
الكروين ومنطقة للقراءة املفتوحة وم�شرح حديث للندوات واملحا�شرات 
والحتفالت الثقافية اىل جانب مرافق خدمية متعددة ومواقف خارجية 
اخلا�شة  والدوات  الكتب  بيع  ومكتبة  مفتوحة  عر�س  و�شالة  لل�شيارات 
باإجراء  وج��ه  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  باملكتبة. 
تنفيذها  يجرى  وال��ت��ي  املقرحة  امل�شاريع  بع�س  على  التعديالت  بع�س 
بحيث تالئم املرحلة حا�شرا وتلبي احلاحة م�شتقبال وعلى املدى البعيد. 
وبارك �شموه جهود بلدية دبي و�شعيها الدوؤوب لتوفر كافة و�شائل الراحة 
ال�شريع  النمو  والت�شهيالت للمواطنني واملقيمني معا والهتمام مبواكبة 
لمارة دبي خا�شة ودولة المارات عموما موؤكدا �شموه ان بلدية دبي هي 
والتنمية  البناء  عملية  يف  وفاعال  مهما  دورا  تلعب  بامتياز  خدمية  جهة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وام��ر  و�شواها.  وال�شياحية  والبيئية  والجتماعية 
حممد بن را�شد ال مكتوم امل�شوؤولني يف البلدية وعلى راأ�شهم مديرها العام 
وابرازها  ون�شرها  ال��روي��ج  و�شائل  بتفعيل  لوتاه  نا�شر  ح�شني  املهند�س 
الرفيهية  دب��ي  ملعامل  ال��روي��ج  جلهة  خا�شة  للجمهور  وا�شحة  ب�شورة 
واول  اه��م  م��ن  تعد  ال��ت��ي  امل�شرف  حديقة  اىل  �شموه  م�شرا  وال�شياحية 
احلدائق العامة يف المارة وحتتاج اهتماما اكرب من كافة اجلهات املعنية 
اىل جانب بلدية دبي. واعترب �شموه ان التن�شيق بني بلدية دبي واجلهات 
املعنية يف المارة خا�شة دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري املعنية بامل�شاريع 
ان اجلميع يف  �شموه  امر حيوي و�شروري موؤكدا  والرويجية  ال�شياحية 
ه��ذا البلد العزيز ي�شر يف اجت��اه واح��د و���ش��وب ه��دف واح��د ه��و الوطن 
وخدمة املواطن وتوفر كافة �شبل العي�س المن الكرمي والرغيد جلميع 
اف��راد املجتمع. كما بارك �شموه خطوة بلدية دبي يف ت�شجيل خور دبيفي 
الطبيعية  املعامل  اىل  ي�شاف  طبيعي  ومعلم  كمنطقة  اليون�شكو  منظمة 
العاملية امل�شجلة واملعرف فيها من قبل اليون�شكو التابعة لالمم املتحدة. 
وقد وقع �شموه وثيقة بهذا ال�شاأن �شت�شاف اىل الوثائق التي قدمتها بلدية 
دبي اىل اليون�شكو والتي تثبت اهمية خور دبي كمنطقة طبيعية تاريخية 

ومعلم �شياحي وجمايل حباه اهلل تعايل اىل دبي.
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جمعية ال�صحفيني ت�صيد مبوقف �صعب االإمارات امل�صرف واملوحد ب�صاأن ق�صية التنظيم ال�صري
اأن مت اإكت�شاف خروج التنظيم واأع�شائه على القانون واإلقاء القب�س 
التى ن�شت  الإج��راءات  باإتباع كافة  عليهم وحتى تقدميهم للق�شاء 
باإلتزام  ملحاكمتهم  العلنية  اجلل�شات  اإت�شمت  كما  القوانني  عليها 
من  اإبتداء  للمتهمني  قانونا  املكفولة  احلقوق  اأق�شى  لتوفر  دقيق 

حق الدفاع وحتى �شماع ال�شهود واملرافعات. 
فيها  نغلق  التى  اللحظة  ويف  اإننا  ال�شحفيني  جمعية  بيان  واأ�شاف 
هذة الق�شية الطارئة على جمتمعنا وقيمه الرفيعة و�شيمه العالية 
نقدم خال�س التقدير والإحرام لق�شائنا ولدوره الفاعل والن�شاين 
ونثني  ال��ع��ادل  حكمه  وجن��ل  م�شاعرنا  ه��زت  التى  الق�شية  ه��ذه  يف 
على املوقف امل�شرف واملوحد ل�شعبنا الويف بكل فئاته �شد حماولت 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ش�اد جمل�س اإدارة جمعية ال�شحفيني بالنهج الذي اإتبعته الدولة يف 
تعاملها مع اأع�شاء التنظيم ال�شري اإنطالقا من اإحرامها ل�شيادة 
القانون واإلتزامها التام بالقواعد الد�شتورية ومبادئ حقوق الإن�شان 
اأن  واإميانا بالعقيدة ال�شمحاء وقوله تعاىل واإذا حكمتم بني النا�س 

حتكموا بالعدل . 
اإع��الن احلكم يف ق�شية  بعد  اأ���ش��دره  بيان  الإدارة يف  وق��ال جمل�س 
الق�شائية  ب�شلطتها  الدولة ممثلة  اأجهزة  كافة  اإن  ال�شري  التنظيم 
امل�شتقلة كانت على درجة عالية من الوعى والو�شوح وال�شفافية منذ 

القيادة  يد  على  حتققت  التى  واإجن��ازات��ة  و�شالمته  باأمنه  التالعب 
اأجل  من  والنفي�س  والنف�س  اجلهد  بذلت  التى  ال�شاهرة  الر�شيدة 
له  الكرمي  العي�س  �شبل  كل  وتوفر  ورقيه  و�شعادته  الن�شان  رخ��اء 
قادة  ك��رمي جت��اه  �شعب  ك��رمي من  وه��ذا موقف  القادمة  ولالأجيال 
التالحم  م���دى  تعك�س  ���ش��ورة جلية  اأج��م��ع  ل��ل��ع��امل  ق��دم��وا  ك��رم��اء 
والتوافق بني احلاكم واملحكوم فالأ�شالء من ن�شل النجباء من اأبناء 
النعم  وي�شكرون  اجلميل  يحفظون  العظمي  الغالبية  وهم  الوطن 

وي�شاندون من اأجمعوا على قيادتهم مل�شرة اخلر والنماء.
الأفكار  م���ن  اإىل احل��ي��ط��ة واحل�����ذر  ال���وط���ن  ���ش��ب��اب  ال��ب��ي��ان  ودع����ا 
وراءه��ا جمموعات خارجية حاقدة  التى تقف  الهدامة  والإجتاهات 

الأفكار م�شترة  الإم��ارات �شواء كانت تلك  وكارهة لإجن��ازات دول��ة 
لي�س  ال���وارف���ة  �شجرتنا  ف��ال��وط��ن  �شيا�شية  اأو  دي��ن��ي��ة  اأق��ن��ع��ة  خ��ل��ف 
اأحد وف�شاء  اأفكار م�شتوردة من  اإىل  اإىل حقن خارجية ول  بحاجة 
الإمارات  الأف��ق ورحابة �شحراء  باإت�شاع  راأي��ا وقول مت�شع  احلريات 
وبحرها بكفالة الد�شتور وبالأعراف املتوارثة لدى حكامنا الكرام يف 

جمال�شهم وعرب و�شائل الإعالم املختلفة .
 كما دعا البيان ال�شباب اإىل الإ�شتمرار يف الت�شدي لكل املند�شني يف 
مواقع التوا�شل الإجتماعي واإ�شتكمال دورهم الوطني الذي قاموا 
به ملواجهة احلمالت املغر�شة للتنظيم ال�شري ومن يدور يف فلكهم 

من تنظيمات خارجية.

املحكمة االحتادية العليا ت�صدر اأحكامها يف ق�صية التنظيم ال�صري 

اأحكام ب�صجن 69 مدانا وتربئة 25 متهما
•• اأبوظبي-وام:

العليا  الحتادية  املحكمة  اأ�شدرت 
حكما غيابيا يق�شي ب�شجن ثمانية 
مدة  ال�شري  التنظيم  اأع�شاء  من 
15 �شنة وحكمت ح�شوريا ب�شجن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م مدة  اأع�������ش���اء  م���ن   56
اأع�شاء  خم�شة  وعلى  �شنوات   10
براأت  فيما   .. ���ش��ن��وات  �شبع  م���دة 
امل��ح��ك��م��ة 25 م��ت��ه��م��ا م��ن��ه��م 13 
امراأة. وقررت املحكمة يف جل�شتها 
ام�������س ب���رئ���ا����ش���ة ال���ق���ا����ش���ي فالح 
األف   290 ال��ه��اج��ري..م�����ش��ادرة 
التي �شبطت يف  املبالغ  دره��م من 
خزينة منزل املتهم �شامل عبداهلل 
ومبلغ   .. ال�شويدي  �شاحوه  را�شد 
عليه  املتحفظ  دره���م  األ���ف   100
يف  والعمرة  للحج  �شركة طيبة  يف 
مع�شد  عي�شى  حل�شالب  ال�شارقة 
 20 وم�شادرة   .. املهري  ال�شري 
راأ�����س م���ال مدر�شة  امل��ائ��ة م��ن  يف 
اأبوظبي.. يف  الإجنليزية  ال�شالم 
 100 و  م��ل��ي��ون  مبلغ  وم�����ش��ادرة 
األف درهم من اأموال �شركة منازل 
كذلك  و  ال���ع���م���ران  و  ل��ل��ت�����ش��ي��ي��د 
م�شادرة مزرعة اخلتم �شمال رقم 
حممد  اأح��م��د  با�شم  امل�شجلة   79
البناية  وم�����ش��ادرة  امل��ه��ري  كنيد 
 1875 رق��م  ال��ت��ج��اري��ة  ال�شكنية 
ال�شارقة  يف  م��وي��ل��ح  م��ن��ط��ق��ة  يف 
والبناية   1443 رق�����م  ق��ط��ع��ة 
2206 يف منطقة  التجارية رقم 
م��وي��ل��ح يف ال�����ش��ارق��ة ق��ط��ع��ة رقم 
804 وم��ب��ل��غ م��ل��ي��ون دره����م من 
اأحمد ح�شن حممد  املتهم  ح�شاب 
م�شادرة  ب��ج��ان��ب   .. ال��ر���ش��ت��م��اين 
امل�شتخدمة  الأدوات  و  الأج���ه���زة 
املحكمة  ق���ررت  كما  اجل��رمي��ة.  يف 
اإغالق مركز العقل الذكي و مركز 
منارات  مركز  و  ال�شعيدة  الأ���ش��رة 
اإمارة  يف  ال��رب��وي��ة  لالإ�شت�شارات 
الإلكرونية  ع��ج��م��ان..وامل��واق��ع 
للدرا�شات  الإم�����ارات  م��وق��ع  وه��ي 
املواطنون  و  اإمي��ا���ش��ك  والإع�����الم 
ال�شبعة الإلكرونية و وطن يغرد 
الإ�شالح  دع����وة  و  ال�����ش��رب  خ����ارج 

امل�شا�س  وعدم  الق�شاء  ا�شتقاللية 
به من اأولويات الت�شريع يف الدولة 
ح�شنا  الق�شاء  ذل��ك  يبقى  حتى 
منيعا ل مي�����س وي��ك��ون م��ل��ج��اأ ملن 
جاعال  مظلمة  رد  اأو  حقا  يطلب 
وعدله  ال��ف��اروق  عمر  ق�شاء  م��ن 
يعر�س  م���ا  ن��ظ��ر  ل���ه يف  ن���ربا����ش���ا 
ع��ل��ي��ه م���ن خ�����ش��وم��ات غ��اي��ت��ه يف 
ذلك اإحقاق احلق واإبطال الباطل 
ال�شرعية  ذل�����ك  يف  م���راع���ي���ا   ..
واللوائح  ل��ل��ق��وان��ني  ال��د���ش��ت��وري��ة 
واقع  ع��ل��ى  بتطبيقها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
ت���ل���ك اخل���������ش����وم����ات والأع����������راف 
واملبادئ الدينية والأخالقية التي 
امل��ج��ت��م��ع اخلليجي  م��ن��ه��ا  ان��ط��ل��ق 
العربي ب�شكل عام والإماراتي على 
وجه اخل�شو�س يف احلياة املدنية. 
وحيث اأن الق�شية املاثلة ومنذ اأن 
وجلت اأروقة هذه املحكمة وخالل 
اجلل�شات التي مرت بها قد �شارت 
التي  القانونية  الإج�����راءات  وف��ق 
كفلها الد�شتور للمتهمني فقد مت 
لهم  �شفافية  وبكل  امل��ج��ال  اإف�شاح 
وللدفاع احلا�شر مع كل منهم باأن 
ي��ق��دم م��ال��دي��ه م��ن ط��ل��ب��ات واأدل���ة 
نفي ميكنه بها اأن يدافع عن نف�شه 
قدم  وم��ا  اتهام  من  اإليه  ن�شب  ما 
اإث��ب��ات. وبعد ذلك  اأدل��ة  �شده من 
بجميع  املتهمني  املحكمة  واجهت 
تلك الأدلة وا�شتمعت اإىل ما اأبدوه 
وللدفاع  لهم  اأف�شحت  ثم  حيالها 
ال�شفوية  للمرافعة  امل��ج��ال  عنهم 
تقدمي  كل منهم من  حيث متكن 
ما لديه من دفع ودفاع كما قدمت 
النيابة العامة مرافعتها وخل�شت 
كل  ا�شتنفذ  اأن  وبعد  طلباتها  اىل 
ما  العامة  النيابة  و  املتهمني  من 
لديهم م��ن دف��ع و دف��اع .. ختمت 
بحجز  املحاكمة  جل�شات  املحكمة 
اليوم.  جلل�شة  للحكم  ال���دع���وى 
وملا كانت هذه املحكمة قد اأحاطت 
ما  وف��ق  وح�شلتها  ال��دع��وة  بواقع 
ملا قدم  نف�شها وعر�شت  ا�شتيقنته 
فيها من اأقوال واأدلة اإثبات ونفي 
حيث حم�شتها عن ب�شر و ب�شرة 
اإي�����رادا و  و ع��ر���ش��ت لتلك الأدل����ة 

وح�شن حممد ح�شن   .. احلمادي 
اأح����م����د احل����م����ادي واأح����م����د غيث 
..وعلي  ال�����ش��وي��دي  غ��ي��ث  اأح���م���د 
ح�����ش��ني اأح���م���د ع��ل��ي احل����م����ادي و 
علي �شعيد حممد ح�شن الكندي.. 
ال�شيبة  ع��ب��داهلل  خ��ال��د حم��م��د  و 
ال��ن��ع��ي��م��ي .. و���ش��ي��ف حم��م��د علي 
عبدال�شالم  ع���ل���ي..و  اآل  ال��ع��ج��ل��ة 
املرزوقي..وحمد  دروي�����س  حممد 
وحممد   .. رق���ي���ط  ع���ل���ي  ح�����ش��ن 
ال�شديق  حم���م���د  ع�����ب�����دال�����رزاق 
عبداهلل  را�شد  العبيديل..وهادف 
العوي�س.. وعبداهلل ن�شيب كرامة 
عبداهلل  حممد  اجل��اب��ري..وف��وؤاد 
.. وح�شني منيف  ح�شن احلمادي 
���ش��ي��ف خلف  اجل����اب����ري..واأح����م����د 
�شالح املطري .. و حممد عبداهلل 
حممد  وع��ب��دال��رح��ي��م   .. ال���رك���ن 
عبدالرحمن الزرعوين .. وعي�شى 
ال�شويدي..و  �شيف  اأحمد  خليفة 
دروي�س  ب��ن  جمعة  �شعيد  جمعة 
الفال�شي..و م�شبح دروي�س جمعة 
كدا�س الرميثي..و �شاهني عبداهلل 
مال اهلل احلو�شني..و�شيف حممد 
الظنحاين  ال��ع��ط��ر  حم��م��د  �شيف 
بوعتابة  عبداهلل  يو�شف  ..واأحمد 
خليفة  ه��الل  وخليفة   .. الزعابي 
ه��������الل.. وخ����ال����د ف�������ش���ل اأح���م���د 
�شليمان  ع���ل���ي  ج���ا����ش���م..و����ش���امل 
حممد  ال�شحي..و�شالح  حمدون 
عبداهلل  الظفري..و�شامل  �شالح 
����ش���اح���وه..وخ���ال���د حممد  را����ش���د 
ي��و���ش��ف ���ش��امل را���ش��د ال��ي��م��اح��ي .. 
الطابور  اإب��راه��ي��م  را���ش��د  واأح��م��د 
�شعيد  ن��ا���ش��ر  ع��ي��د  و   .. النعيمي 
عثمان الواحدي .. وعلي عبداهلل 
مهدي �شالح .. وعبدالعزيز علي 
�شعيد حارب .. واإبراهيم اإ�شماعيل 
اإب��راه��ي��م ال��ي��اق��وت..واأح��م��د �شقر 
..و طارق  ال�شويدي  عبيد  حممد 
ح�شن عبداهلل القطان الهرمودي 
.. ورا�شد خلفان عبيد �شبت اآل علي 
عبدالرحيم  اإب��راه��ي��م  وط����ارق   ..
اأحمد  ع��ب��دال��رح��م��ن  ..و  ال��ق��ا���ش��م 
حممد احلديدي اآل علي ..وعي�شى 
املهري  ال�����ش��ري  ع��ب��داهلل  مع�شد 

ينابيع  ���ش��ب��ك��ة  و  الإل������ك������روين 
ال���واردة يف  الربوية الإل��ك��روين 
ن�س  يلي  وفيما  اخل��ب��ر.  تقرير 
يف  العليا  الحتادية  املحكمة  حكم 
ق�شية التنظيم ال�شري ..  احلمد 
الرحيم  الرحمن  العاملني  رب  هلل 
ال��دي��ن نحمده حمدا  ي��وم  م��ال��ك 
يليق بجالله ون�شكره �شكرا يوازي 
نعمه ون�شلي ون�شلم على من بعث 
النا�س  رحمة للعاملني وحجة على 
اأجمعني حممد بن عبداهلل الذي 
حكم فعدل وق�شى فاأن�شف وعلى 
اآل���ه و���ش��ح��ب��ه ال��ذي��ن ����ش���اروا على 
درب����ه وات���ب���ع���وا خ��ط��اه وع��ل��ى من 
اإىل يوم  اأث���ره���م  واق��ت��ف��ى  ت��ب��ع��ه��م 
الدين. وبعد .. فاإن اهلل تعاىل قد 
اأمر حبيبه ور�شوله حممدا �شلى 
ممن  ب��ع��ده  وم��ن  و�شلم  عليه  اهلل 
باحلكم  و�شريعته  دينه  على  ك��ان 
ق���ال يف  اأن����زل �شبحانه ح��ي��ث  مب��ا 
حم��ك��م ال��ت��ن��زي��ل ب��ع��د اأع�����وذ باهلل 
اهلل  ب�شم  ال��رج��ي��م  ال�شيطان  م��ن 
الرحمن الرحيم .. اإنا اأنزلنا اإليك 
النا�س  بني  لتحكم  باحلق  الكتاب 
واأن  اأي�شا  وق��ال   .. اهلل  اأراك  مب��ا 
احكم بينهم مبا اأنزل اهلل ول تتبع 
يفتنوك  اأن  واح���ذره���م  اأه���واءه���م 
عن بع�س ما اأنزل اهلل اإليك �شدق 
احلق  ه��ذا  ظ��ل  ويف  العظيم.  اهلل 
الب�شرية  اإىل  ر�شالتنا  ه��و  ال���ذي 
وال��ذي مثل عهد اخلليفة  جمعاء 
ال��را���ش��د عمر ب��ن اخل��ط��اب ر�شي 
اهلل عنه قمة من قممه على اأر�س 
ال��واق��ع وجت��رب��ة حية م��ن جتاربه 
اأر�س  اأن تخ�شب  ك��ان لب��د  الفذة 
العدل واأن يزدهر ميدانها الكبر 
وهو الق�شاء والذي كانت ر�شالته 
على  ولت�����ه  اإىل  ع��ن��ه  اهلل  ر����ش���ي 
الأم�شار نربا�شا له حيث �شميت ب� 
د�شتور الق�شاء . وحيث اأن ق�شاءنا 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ق�شاء   -
اأحكامه  ي�شتقي  وال��ذي   - املتحدة 
الإ�شالمي  الت�شريع  م�شادر  م��ن 
الد�شتور  ع���ل���ي���ه  ن�������س  م����ا  وه�����و 
الإ�شالمية  ال�شريعة  جعل  حيث 
وجعل  للت�شريع  اأ�شا�شيا  م�شدرا 

الذي  ردا ثم خل�شت اىل ق�شائها 
اأ�ش�شته على اأ�شباب ترى اأنها �شائغة 
ولها معينها من الواقع والقانون 
لتكوين  ك���اف���ي���ة  ي���ج���ع���ل���ه���ا  مم�����ا 
..وقد  ق�شائها  وح��م��ل  عقيدتها 
جعلت املحكمة ن�شب عينيها قول 
ال�شالة  اأف�����ش��ل  عليه  امل�شطفى 
رواه  ال��ذي  احل��دي��ث  يف  والت�شليم 
عنه  اهلل  ر�شي  العا�س  ب��ن  عمرو 
اأنه قال عليه ال�شالم .. اإذا اجتهد 
اأج����ران واإذا  احل��اك��م ف��اأ���ش��اب فله 
اأن  اأجر . ذلك  اجتهد فاأخطاأ فله 
العدل من �شفات املوىل عز وجل 
القا�شي  واأن  والعادل  العدل  فهو 
العدل  ب���اإدراك ذل��ك  غر مطالب 
بو�شعه  ما  يبذل  اأن  اإل  عليه  وم��ا 
اإل  ذلك  يكون  ولن  اإليه  للو�شول 
باهلل  م�شتعينا  وب��ح��ث��ه  ب��اج��ت��ه��اده 
اإىل ذلك  الو�شول  ب���اأدوات  واآخ���ذا 
اأن��ه ل عا�شم  اإذ  العدل يف حكمه. 
ب��ع��د اهلل  ات���ه���ام  اأي  ل��ل��م��ت��ه��م م���ن 
تعاىل �شوى �شرف �شمر القا�شي 
و ن���زاه���ة وج���دان���ه وا���ش��ت��ق��الل��ه و 
ال��غ��ث من  رف��اه��ة ح�شه يف متييز 
ال�����ش��م��ني..مل��ا ك���ان ذل���ك ف���اإن هذه 
ما  وف��ق  ق�شاءها  ت�شدر  املحكمة 

�شرد يف منطوق حكمها  .
اأول  ب�����الآت�����ي..  امل��ح��ك��م��ة  ح��ك��م��ت 
املتهمني  م��ن  ك��ل  مبعاقبة  غيابيا 
�شقر  ي���و����ش���ف  ���ش��ق��ر  حم���م���د   ..
الرحمن  ع���ب���د  و   .. ال����زع����اب����ي 
خليفة �شامل بن �شبيح .. و �شعيد 
 .. الطنيجي  نا�شر  �شعيد  نا�شر 
دروي�س  حم��م��د  ج��ا���ش��م  وحم��م��د 
اأحمد حممد عبداهلل  و  النعيمي. 
حممد  حمد  و   .. ال�شيبة  حممد 
خلف  و   .. ال�شام�شي  عبيد  رحمه 
.. و جا�شم  عبدالرحمن الرميثي 
ملدة  بال�شجن   - ال�شام�شي.  را�شد 

15 �شنة عما اأ�شند اإليهم .
مبعاقبة   - اأ   : ح�����ش��وري��ا   : ث��ان��ي��ا 
كايد  �شلطان   .. املتهمني  م��ن  ك��ل 
حممد القا�شمي .. و حممد علي 
�شالح املن�شور املن�شوري .. ورا�شد 
ال�شام�شي..  ع��ب��ي��د  ع��ل��ي  ع���م���ران 
النجار  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي  ح�����ش��ني  و 

احلليان  فرحان  مو�شى  �شامل  ..و 
الغوا�س  ���ش��امل حم��م��د  ع��ل��ي  و   ..
الزعابي .. وعلي عبداهلل فتح علي 
اآل خاجة .. واأحمد حجي �شخر 
حممد  ح�شن  القبي�شي..واأحمد 
الر�شتماين..واأحمد كنيد املهري 
.. وا���ش��م��اع��ي��ل ع���ب���داهلل م���ال اهلل 
احلو�شني .. وعبد الرحيم عبداهلل 
عبدالكرمي نقي الب�شتكي وحممد 
العبدويل..  ذي���اب  حم��م��د  �شعيد 
 .. امل��رزوق��ي  علي  ح�شن  وابراهيم 
وح�شن منيف اجلابري .. وجنيب 
اأح��م��د ع��ب��داهلل اأح��م��د اأم����ري .. 
ب���ن ح��ج��ر ال�شحي  وع��ل��ي حم��م��د 
10 �شنوات عما  . - بال�شجن ملدة 
ثالثة  مل��دة  واملراقبة  اإليهم  اأ�شند 
انتهاء  ت���اري���خ  ت���ب���داأ م���ن  ���ش��ن��وات 

تنفيذ العقوبة املق�شي بها.
املتهمني  م���ن  ك���ل  - مب��ع��اق��ب��ة   ب 
الر�شوان  ح�شن  ع��ل��ي  ع��م��ران   ..
ح�شن  حم����م����ود  و   .. احل�����ارث�����ي 
حم�����م�����ود اأح������م������د احل����و�����ش����ن����ي..
وع��ب��داهلل ع��ب��دال��ق��ادر اأح��م��د علي 
اأحمد  ح�شن  الهاجري..ومن�شور 
عبدالقادر  وف���ه���د   .. الأح����م����دي 
بال�شجن  ال��ه��اج��ري..  علي  اأح��م��د 
اإليهم  اأ�شند  �شنوات عما  �شبع  ملدة 

.
1 - مبلغ   ج - م�����ش��ادرة الآت���ي : 
290 األ��ف دره��م من املبالغ التي 
املتهم  م���ن���زل  ب��خ��زي��ن��ة  ���ش��ب��ط��ت 
�شاحوه  را�����ش����د  اهلل  ع���ب���د  ����ش���امل 
األف  ال�شويدي.. و2 - مبلغ مائة 
درهم املتحفظ عليه ب�شركة طيبة 

حل�شاب  بال�شارقة  والعمرة  للحج 
 .. املهري  ال�شري  مع�شد  عي�شى 
3 .. 20 يف امل��ائ��ة م��ن راأ����س مال 
م��در���ش��ة ال�����ش��الم الإجن��ل��ي��زي��ة يف 
اأبوظبي ..4 - مبلغ مليون ومائة 
األف درهم من اأموال �شركة منازل 
مزرعة   -5  .. والعمران  للت�شييد 
امل�شجلة   79 رق���م  ���ش��م��ال  اخل��ت��م 
با�شم اأحمد حممد كنيد املهري.. 
التجارية  ال�شكنية  ال��ب��ن��اي��ة   -  6
رقم 1875 يف منطقة مويلح يف 
ال�شارقة قطعة رقم 1443 .. 7- 
يف   2206 رقم  التجارية  البناية 
منطقة مويلح يف ال�شارقة الكائنة 
مبلغ   -8  ..  804 القطعة  على 
م��ل��ي��ون دره����م م��ن ح�����ش��اب املتهم 
الر�شتماين..  حممد  ح�شن  اأحمد 
9 - الأجهزة والأدوات امل�شتخدمة 
 .. اإغ������الق   -  10 اجل����رمي����ة.  يف 
مركز  و  ال����ذك����ي  ال���ع���ق���ل  م����رك����ز 
منارات  مركز  و  ال�شعيدة  الأ���ش��رة 
اإمارة  يف  ال��رب��وي��ة  لالإ�شت�شارات 
الإلكرونية  وامل���واق���ع   . ع��ج��م��ان 
للدرا�شات  الإم�����ارات  م��وق��ع  وه��ي 
واملواطنون  امي��ا���ش��ك  والإع�������الم 
يغرد  ووطن  الإلكرونية  ال�شبعة 
الإ�شالح  ودع�����وة  ال�����ش��رب  خ����ارج 
ينابيع  ���ش��ب��ك��ة  و  الإل������ك������روين 
ال���واردة يف  الربوية الإل��ك��روين 

تقرير اخلبر.
د - ب������رباءة ك���ل م�����ن.. امل��ت��ه��م .. 
ال�شم  �شعيد  علي  �شعيد  خمي�س 
اأح��م��د عو�س  واملتهم   .. ال��زي��ودي 
واملتهمة  ال�����ش��رق��ي  ����ش���امل  ي�����ش��ل��م 

النعيمي  ع��ب��داهلل  �شلطان  اأم��ي��ن��ة 
�شالح  حم���م���د  م�����رمي  وامل���ت���ه���م���ة 
حم����م����د ال�����ظ�����ف�����ري وامل���ت���ه���م���ة 
ه���دى خ��ل��ف��ان ب��ن ك��ام��ل النعيمي 
وامل��ت��ه��م..حم��م��د ع��ب��داهلل حممد 
را���ش��د ع��ب��دان ال��ن��ق��ب��ي و امل��ت��ه��م..

جمال عو�س ي�شلم �شامل ال�شرقي 
عبدالكرمي  وامل����ت����ه����م..ع����دن����ان 
حممد جلفار واملتهم..علي حميد 
ع��ل��ي را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي وامل��ت��ه��م .. 
ح�شني  عبداهلل  عبدالرحمن  ب��در 
احلمادي و املتهمة.. فاطمة عبيد 
ال�شالقي زوجة اإبراهيم ا�شماعيل 
فار�س  م��اج��دة  واملتهمة  ال��ي��اق��وت 
ال�شمري  ال���ف���ار����س  ع����ب����دال����رزاق 
�شالح  حم��م��د  وامل��ت��ه��م��ة..ح�����ش��ة 
حممد الظفري واملتهمة..فاطمة 
واملتهمة  ال��زع��اب��ي  حم��م��د  ح�شن 
احلو�شني  ح�����ش��ن  حم��م��د  جن��ي��ب��ة 
وامل��ت��ه��م��ة..ن��ع��ي��م��ة حم��م��د يحيى 
�شامل  ..جميلة  واملتهمة  ع��ب��داهلل 
عبيد الطريفي ال�شام�شي واملتهمة 
..هادية حممد عبدالعزيز ال�شيد 
املتهمة..نعيمة علي ح�شن عبداهلل 
امل����رزوق����ي وامل��ت��ه��م را����ش���د حممد 
واملتهم..توفيق  ال��رك��ن  ع��ب��داهلل 
املبارك  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ  ي��و���ش��ف 
عبدالكرمي  اأحمد  واملتهم..عادل 
ال�������زرع�������وين وامل����ت����ه����م ..حم����م����د 
اأحمد  واملتهم..  ال�شعمي  عبداهلل 
حم��م��د ���ش��ال��ح ع��ب��داهلل احلمادي 
اأحمد  ع��ب��داهلل  ..جنيبة  واملتهمة 
اأ�شند  مم���ا   .. ال��ه��ا���ش��م��ي  ي��و���ش��ف 

اإليهم  . 

جمعية االإمارات حلقوق االإن�صان: املحاكمات جرت يف جو من ال�صفافية والو�صوح والعلنيةوزارة العدل توؤكد �صفافية حماكمة اأع�صاء التنظيم ال�صري 

اأخبار ال�صاعة : احلكم العادل يف دولة احلق والقانون

•• اأبوظبي-وام:

�شرح م�شدر م�شوؤول يف وزارة العدل بعد �شدور الأحكام يف ق�شية التنظيم 
ال�شري ام�س.. اأن املحاكمة ات�شمت بال�شفافية التامة حيث عقدت جل�شاتها 
اإىل  ت�شتند  وحيادية  وم�شتقلة  خمت�شة  حمكمة  خ��الل  وم��ن  علني  ب�شكل 
الإمارات  الق�شائي يف دولة  النظام  اأعلى درجات  قانون م�شتقل بها ومتثل 
. واأ�شار  العربية املتحدة برئا�شة وع�شوية ق�شاة ذوي خربة وكفاءة عالية 
املدانني  مع  التعامل  يف  وامل�شاواة  املحكمة  بحيادية  �شهد  احل�شور  اأن  اإىل 
وح�شن اإدارة جل�شات املحاكمة منذ بدايتها وح�شور جميع منظمات املجتمع 
املدين يف الدولة وممثلي ال�شحافة املحلية واأهايل املدانني جميع جل�شات 
املدانني  اتخذت بحق  التي  الإج��راءات  اأن جميع  امل�شدر  واأ�شاف  املحاكمة. 
متت باأمر من النيابة العامة وهي فرع اأ�شيل من ال�شلطة الق�شائية التي 
اأ�شرفت  اأحكام د�شتور الدولة والقانون حيث  التام وفق  تتمتع بال�شتقالل 
جهات  بداأتها  التي  الأوىل  التحريات  منذ  مبا�شرا  اإ�شرافا  ال��دع��وى  على 
ال�شتدلل وبعدها تولت النيابة بنف�شها التحقيق معهم وتوجيه التهم اإليهم 
الحتادية  املحكمة  عن  �شدر  حب�شهم  جتديد  اأن  عليهم..كما  القب�س  فور 
العليا بعد اأن اطلعت على حتقيقات النيابة وا�شتمعت لأقوال املدانني وذلك 
ملدد حمددة وفقا للقانون ويتبني هذا من اأوراق الدعوى وذلك حني متت 
اإحالتها اإىل املحكمة املخت�شة. وقال اإنه منذ بداية الدعوى كفلت املحكمة 
للمدانني حقوقهم التالية.. حرية اختيار فريق دفاعهم وعمل التوكيالت 
الق�شائية لفريق دفاعهم وذويهم ومتكينهم طيلة مدة توقيفهم على ذمة 
التهام  لئحة  دفاعهم..وتوفر  بفريق  والجتماع  الت�شال  من  الدعوى 
اأنه  امل�شدر  واأك��د  الدفاع.  لفريق  للق�شاء  الدعوى  اإحالة  فور  ومرفقاتها 
كان هناك تن�شيق واإ�شراف ثابت من قبل النيابة العامة على النحو الآتي 
الزيارات  ترتيب  وذلك من خالل  املدانني مع عائالتهم  توا�شل  تاأمني   ..
الدورية لهم يف مقر النيابة العامة ويف اأجواء ت�شودها اخل�شو�شية التامة..
والت�شال الهاتفي بذويهم وتاأمني الرعاية الطبية ال�شاملة وحتت اإ�شراف 
اأطباء اأخ�شائيني وفق اأعلى املقايي�س العاملية طيلة مدة توقيفهم..وتاأمني 
وعلى  ال��دول��ة  خ��ارج  العاملية  امل�شت�شفيات  اأرق��ى  يف  امل��دان��ني  لبع�س  العالج 
الإن�شان  حلقوق  الإم����ارات  جمعية  متابعة  على  ال��دول��ة..واحل��ر���س  نفقة 
معاملة  اإىل  تعر�شهم  ع��دم  من  للتاأكد  دوري  ب�شكل  وزيارتهم  اأو�شاعهم 
الإن�شانية  واأنهم مل يتعر�شوا للحط من كرامتهم  اأو مهينة  اإن�شانية  غر 
واأ�شاف  اجلمعية.  عن  ال�شادرة  التقارير  اأكدته  ما  وه��ذا  معاملة  �شوء  اأو 
امل�شدر اأن ال�شمانات التي قدمت للمدانني �شملت .. متكني جميع املدانني 
الكاملة يف تقدمي  ب�شكل �شخ�شي من تقدمي دفاعهم..واإعطاءهم احلرية 
ما يثبت براءتهم قول وكتابة..وتقدمي �شهود النفي من جانبهم..وح�شور 
حم��ام��ي ال��دف��اع ع��ن جميع امل��دان��ني وت��ق��دمي م��ذك��رات��ه��م وم��راف��ع��ات��ه��م..
ومتكينهم من مناق�شة �شهود الإثبات واخلرباء الفنيني واخلرباء املاليني 
املقدمة يف ملف  الأدل���ة  وم��ن خ��الل حم��ام��ي��ه��م..والط��الع على  باأنف�شهم 
الدعوى ال�شوتية واملرئية وكانوا وفق ن�س القانون اآخر من يتكلم. واأو�شح 
اأنه �شمانا حلقوق املدانني والتاأكد من �شالمة الإجراءات القانونية قامت 
املحكمة بالآتي .. مناق�شة �شهود الإثبات وال�شتماع اإىل �شهود النفي واأخذ 

كانت  التي  والفنية  اللكرونية  امل�شبوطات  تف�شيال..واإحالة  �شهادتهم 
بحوزة املدانني اإىل اخلرباء الفنيني يف خمترب الأدلة اللكرونية اجلنائي 
للتاأكد من حمتوياتها وتفريغها ح�شب الأ�شول القانونية املتبعة..واإحالة 
جل�شات  اأث��ن��اء  امل��دان��ني  على  عر�شها  وبعد  واملرئية  ال�شوتية  الثبوت  اأدل��ة 
املحاكمة ب�شكل علني وبعد �شوؤالهم عما ورد بها اإىل خمترب الأدلة اجلنائية 
وعلم اجلرمية لبيان ب�شمة ال�شوت و�شحة الت�شجيالت الواردة يف الأحراز 
وب��ي��ان ما  ال����ش���ت���دلل..ون���دب خ����رباء خمت�شني لفح�س  ق��ب��ل ج��ه��ة  م��ن 
التابعة  اإدارتهم لالأ�شول وال�شركات والأمالك  املايل وكيفية  بامللف  يتعلق 
للتنظيم..وال�شتماع اإىل بع�س من املدانني يف جل�شة �شرية ح�شب طلبهم 
. وقال امل�شدر اإن الأحكام ال�شادرة اليوم اأكدت تبعية التنظيم ال�شري اإىل 
اإطار تنظيمي اإقليمي يتبع بدوره التنظيم العاملي الهادف وب�شورة منهجية 
اإىل اإخ�شاع �شيادة الدولة له وقد اتخذت ال�شلطات املخت�شة يف مواجهتهم 
مع  يتوافق  ومب��ا  الدولة  يف  بها  املعمول  للقوانني  وفقا  ق�شائية  اإج���راءات 
املدانني  اأن  واأ���ش��اف   . الدولية  املواثيق  امل��ق��ررة يف  الإن�����ش��ان  م��ب��ادئ حقوق 
واأعوانهم الإقليميني �شعوا اإىل ت�شوير التنظيم ال�شري باأنه تنظيم وطني 
ي�شعى لالإ�شالح ال�شيا�شي ولت�شوير بع�س قياداته باأنهم ن�شطاء يف الدفاع 
ال�شادرة  والأحكام  التحقيقات  وبح�شب  اأنهم  والواقع  الإن�شان  حقوق  عن 
كانوا يعملون وفق اأجندة �شرية ت�شعى لال�شتيالء على الدولة اأما الدعاء 
باأنهم ن�شطاء يف جمال حقوق الإن�شان فلم يكن الهدف منه �شوى التغطية 
على الأه��داف احلقيقية للتنظيم . و�شددت وزارة العدل يف بيانها على ان 
حرية التعبر وحرية تكوين اجلمعيات من املبادئ املقررة يف د�شتور دولة 
اإعالمها مفتوحة  العملية وو�شائل  املمار�شة  املتحدة ويف  العربية  الإم��ارات 
يوميا لإبداء الراأي من كل من يقيم على اأر�شها كما اأنها ل ت�شيق ذرعا من 
ممار�شة  من  الإن�شان  حقوق  عن  املدافعني  متنع  ول  ال�شيا�شية  النتقادات 
اأن  امل�شدر  واأك��د   . الوطني  باأمنها  اأي م�شا�س  ولكنها متنع بحزم  ن�شاطهم 
حلقوق  ن�شطاء  ول  راأي  �شجناء  لي�شوا  حماكمتهم  مت��ت  ال��ذي��ن  امل��دان��ني 
الإن�شان ول �شيا�شيني �شلميني اإمنا اأدينوا يف ق�شية جنائية من جرائم اأمن 
الدولة. واأو�شح امل�شدر اأن عمل جمعيات حقوق الإن�شان واملنظمات مكفول 
بالد�شتور والقانون ودولة الإمارات العربية املتحدة حترم دورها وعملها . 
واأ�شاف لقد اأكدنا منذ البداية اأننا نحرم جميع الأحكام التي �شت�شدر من 
اأو الرباءة وحر�شا منا على عدم التدخل باأي �شكل  املحكمة �شواء بالإدانة 
من الأ�شكال بعمل املحكمة واإجراءاتها واأحكامها فالق�شاء يف دولة الإمارات 
املفعول  ال�شارية  والقوانني  الد�شتور  ن�شو�س  اإىل  يحتكم  املتحدة  العربية 
الإمارات  دول��ة  اح��رام  اأن  اإىل  امل�شدر  اأ�شار  كما   . الإن�شانية  العدالة  وقيم 
العربية املتحدة حلقوق الإن�شان والتزام اأف�شل املمار�شات يف هذا املجال ينبع 
من قيمها الأ�شيلة وتقاليدها ومبادئها مما جعل من الإمارات واحة جذب 
لأكرث من 200 جن�شية ت�شعر بالأمن والأمان . واختتم امل�شدر ت�شريحه .. 
اأننا ويف الوقت الذي نحر�س كل احلر�س على احلفاظ على النفتاح والتنوع 
وتعدد الآراء فاإننا ل نتهاون اأمام كل ما يهدد الأمن الوطني لدولتنا ذلك 
اأن واجبنا وم�شوؤولياتنا يحتمان علينا العمل �شد كل ما من �شاأنه تهديد 
ا�شتقرار اأمن الدولة واملواطنني وجميع املقيمني على اأر�س الإمارات وهو 

حق م�شروع اأكدته القوانني الوطنية واملعاهدات الدولية .

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرت جمعية الإمارات حلقوق الإن�شان البيان ال�شحفي التايل .. لقد 
تابعت جمعية الإمارات حلقوق الإن�شان املحاكمات التي جرت يف املحكمة 
اأن  اعتقادنا  ويف  ال�شري  التنظيم  لأع�شاء  اأبوظبي  يف  العليا  الحتادية 
وكان  والعلنية..  والو�شوح  ال�شفافية  من  جو  يف  جرت  املحاكمات  هذه 
اأف��رادا وعن طريق  اأنف�شهم  اأيام املحاكمة يدافعون عن  املتهمون طوال 
عنهم  للدفاع  ذويهم  من  او  املتهمني  قبل  من  انتدبوا  الذين  املحامني 

واأبدت املحكمة وق�شاتها رحابة �شدر جمة يف ال�شتماع اإىل الدفاع ب�شكل 
اأثار اإعجاب املتابعني وو�شعت املحكمة الحتادية العليا يف �شف املحاكم 

ذات ال�شمة املدنية واحل�شارية يف العامل.
براءة  اأح��ك��ام يف  اأ���ش��دروه من  فيما  الق�شاة  �شلطان على  اأن��ه ل  وحيث 
البع�س واإدانة البع�س الآخر فاإننا يف جمعية الإمارات حلقوق الإن�شان 
كانت  العدالة  باأ�شباب  ومت�شكهم  ونزاهتهم  الق�شاة  �شمر  اأن  واثقون 
له الأولوية والريادة يف هذه الحكام.. حفظ اهلل جمتمع الإمارات من 

كل �شوء.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن دولة 
دولة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
قانون متتلك نظاما ق�شائيا يت�شم 
التعامل  بال�شفافية والقدرة على 
م����ع اأع����ق����د ال��ق�����ش��اي��ا واأك����رثه����ا 
ومهنية  با�شتقاللية  ح�شا�شية 
ع����ن����وان احلكم  وجت�������رد. وحت�����ت 
والقانون  احل��ق  دول���ة  ال��ع��ادل يف 
قالت اإن املحكمة الحتادية العليا 
ق�شية  على  ال�شتار  اليوم  ت�شدل 
من  �شهور  بعد  ال�شري  التنظيم 
املداولت التي كانت حمل متابعة 
الداخلي  امل�شتويني  على  وا�شعة 
واخل��ارج��ي. واأ���ش��اف��ت اأن��ه اأي��ا ما 
كان احلكم الذي �شي�شدر يف حق 
الق�شية  94 يف هذه  ال�  املتهمني 
ب��ال��ع��دل يف دولة  ���ش��ي��ن��ط��ق  ف���اإن���ه 
و�شي�شدر  القانون  و�شيادة  احل��ق 
له  ومتمر�س  م�شتقل  ق�شاء  عن 
كله  العامل  يف  الإيجابية  �شمعته 
على  ح�شلت  الإم������ارات  اإن  ح��ت��ى 
املرتبة الأوىل يف املنطقة وال� 13 
القانون  ���ش��ي��ادة  م��وؤ���ش��ر  ع��امل��ي��ا يف 

اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
راقيا  م���ث���ال  ع��الج��ه��ا  ب��ت��ك��ال��ي��ف 
ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل احل�������ش���اري من 
الر�شيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  ال��دول��ة  قبل 
املواطنني  مع  ال�شامخ  وق�شائها 
ج��م��ي��ع��ا ح���ت���ى ل����و ك�����ان اأح���ده���م 
نظام  لقلب  بالتخطيط  متهما 
احلكم واإ�شاعة ال�شطراب وعدم 
ال�شتقرار يف املجتمع الآمن وهذا 
النا�شعة يف  عزز �شورة الإم��ارات 
الإح�شا�س  وع��م��ق  ال��ع��امل  ع��ي��ون 
قلوب  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف  ب���الأم���ان 
املواطنني واملقيمني وامل�شتثمرين 
الق�شائي  ب��ال��ن��ظ��ام  ال��ث��ق��ة  وع���زز 
الوطني وقدرته على التعامل مع 
اأعقد الق�شايا واأكرثها ح�شا�شية 
ب��ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة وجت����رد . 
ال�شري حاول  التنظيم  اإن  وقالت 
الوطن  ا���ش��ت��ق��رار  م���ن  ي���ن���ال  اأن 
و�شالمه الجتماعي لكن الإمارات 
اأثبتت اأن��ه��ا اأق���وى واأك���رب م��ن اأي 
الداخلي  اأمنها  لتهديد  حماولة 
ع�شية  ال��داخ��ل��ي��ة  ج��ب��ه��ت��ه��ا  واأن 
على الخ��راق حيث ك�شفت هذه 

العدالة  م�����ش��روع  اأ����ش���دره  ال����ذي 
واأ�شارت   .  2011 ع���ام  ال��ع��امل��ي 
ي�����ش��دره��ا مركز  ال���ت���ي  ال��ن�����ش��رة 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم������ارات 
حماكمة  اأن  اإىل  الإ�شراتيجية 
التنظيم  ق�����ش��ي��ة  يف  امل���ت���ه���م���ني 
ال�شري قدمت على مدى ال�شهور 
وم�شرقة  م�شرفة  �شورة  املا�شية 
ع����ن ال���ق�������ش���اء الإم������ارات������ي على 
والعاملي  الإق���ل���ي���م���ي  امل�����ش��ت��وي��ني 
على  �شفافية  م��ن  ب��ه  ات�شمت  مل��ا 
بق�شايا  ات�����ش��ال��ه��ا  م���ن  ال���رغ���م 
الوطني  الأم�����ن  ح�����ش��ا���ش��ة مت�����س 
للمتهمني  وما وفرته من حقوق 
وحم��ام��ي��ه��م ت���ت���واف���ق م���ع اأرق����ى 
ال���ن���ظ���م ال���ق�������ش���ائ���ي���ة واأع���رق���ه���ا 
يتعلق  ف��ي��م��ا  �����ش����واء  ال����ع����امل  يف 
اأو  لل�شهود  ال�شتماع  اأو  بالدفاع 
الإعالم  و�شائل  بح�شور  ال�شماح 
اإ�شافة  املدين  املجتمع  ومنظمات 
حلقوق  الإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإىل 
الإن�������ش���ان مل���ج���ري���ات امل��ح��اك��م��ة . 
املحكمة لإحدى  �شماح  اأن  واأكدت 
اخل����ارج  اإىل  ب��ال�����ش��ف��ر  امل��ت��ه��م��ات 
وت��ك��ف��ل �شاحب  ال���ع���الج  ل��ت��ل��ق��ي 

املطلق  ال�شعب  ولء  عن  الق�شية 
لقيادته والتفافه حولها وانتمائه 
اإىل وط��ن��ه وح��ب��ه ل���ه ون���ب���ذه كل 
التجربة  ي��ح��رف  اأن  ي��ح��اول  م��ن 
ع��ن م�شارها  ال���رائ���دة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
الأم���ام  اإىل  الن��ط��الق  يعطل  اأو 
�شقوف  ال��ذي ل حت��ده  والطموح 
ال�شاعة يف ختام  اأخ��ب��ار  واأك���دت   .
دولة  ح��ر���س  الإف��ت��ت��اح��ي  مقالها 
الإمارات العربية املتحدة على اأن 
يف  ال�شري  التنظيم  ق�شية  ت�شر 
م�شارها القانوين الطبيعي لأنها 
دولة القانون واليوم وهي تطوي 
تكت�شب  منها  الأخ���رة  ال�شفحة 
اح������رام ال���ع���امل امل��ت��ح�����ش��ر وكل 
املنظمات الدولية املعنية بالعدالة 
و�شيادة الق�شاء وا�شتقالله وتثبت 
للجميع اأنها دولة را�شخة البنيان 
تقدم  ت�شع  ر�شيدة  قيادة  عمادها 
ورفاهيته  الإم����ارات����ي  الإن�������ش���ان 
وتنميته يف قمة اأولوياتها و�شعب 
واع يدرك ما تتعر�س له التجارب 
واأطماع  م��وؤام��رات  م��ن  الناجحة 
ويوؤمن بقدرته على ال�شتمرار يف 

امل�شي قدما اإىل الأمام .
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جمعية االح�صان اخلريية تطلق حملتها الرم�صانية بتوزيع املري الرم�صاين على 4000 ا�صرة

غرفة عجمان تنتهي من املرحلة االوىل مل�صروع االأر�صفة االلكرتونية

م�صيدين بدعم القيادة الر�صيدة لربامج الرعاية

منت�صبو �صيفية ال�صحوح للرتاث يزورون مركز اأبوظبي لذوي االحتياجات اخلا�صة

ويل عهد عجمان ي�صتقبل الداعية ذاكر عبالكرمي

•• عجمان ـ الفجر 

العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  اأك��د 
بن علي بن را�شد النعيمي الأمني 
اخلرية  الح�شان  جلمعية  العام 
م�شتمرة  الح�������ش���ان  ج��م��ع��ي��ة  اأن 
وم�شاريعها  ب��راجم��ه��ا  تنفيذ  يف 
املبارك  رم�����ش��ان  ل�شهر  اخل��ري��ة 
ت�����ش��ت��ه��دف اجل��م��ع��ي��ة لهذا  ح��ي��ث 
وم�شاريع  م�شاعدات  توزيع  العام 
، وقال  4 مليون دره��م  خرية ب 
الح�شان  جلمعية  ال��ع��ام  الأم����ني 
اجلمعية  م�����ش��اري��ع  اأن  اخل���ري���ة 
ب�����داأت م���ن منت�شف  ال���ع���ام  ل��ه��ذا 
املر  بتوزيع  احل���ايل  يونيو  �شهر 
املحتاجة  ال�شر  على  الرم�شاين 

و�شته وت�شعون الف درهم ، موزعة 
اإم��ارة عجمان  10 مواقع يف  على 
ون�����ش��ت��ه��دف ل���ه���ذا ال���ع���ام احل���ايل 
الف   100  ( ت��وزي��ع  ه���   1434
اإم����ارة  م��وق��ع يف   12 ( يف  وج��ب��ة 
مليون  اجمالية  بتكلفة  عجمان 

ون�شف املليون درهم.
وحتدث الأمني العام للجمعية عن 
م�شروع زكاة الفطر حيث قال : مت 
توزيع زكاة الفطر العينية لعدد ) 
1433ه�  للعام   ) اأ���ش��رة   2485
وت�شتهدف اجلمعية هذا العام رفع 
عدد الأ�شر امل�شتفيدة من اأ�شحاب 
احل��الت امل�شجلة يف اجلمعية من 
 ( لعدد  واملحتاجة  املتعففة  الأ�شر 
اجمالية  بتكلفة   ) اأ���ش��رة   4000

ر�شمياً  اط��الق��ه  ع��ن  يعلن  ���ش��وف 
م��ط��ل��ع ال����ش���ب���وع ال����ق����ادم ال����ذي 
اخلرية  الح�شان  جمعية  تنفذه 
والذي  التوايل  على  الثاين  للعام 
خفيفة  وج��ب��ات  ت��وزي��ع  ي�شتهدف 
ال�شائقني  ع���ل���ى  الف����ط����ار  وق�����ت 
يف الم���اك���ن امل���زدح���م���ة وا����ش���ارات 
ال�شر  ح����وادث  م��ن  للحد  امل����رور 
اأث��ن��اء وق���ت الف��ط��ار ح��ي��ث نفذت 
يف  املا�شي  العام  امل�شروع  اجلمعية 
ث��الث اإم���ارات ه��ي دب��ي وال�شارقة 
الف   40000 ب��ت��وزي��ع  وع��ج��م��ان 
وجبة بالتعاون مع قيادات ال�شرطة 
الثالث وتنفذه لهذا  الإم���ارات  يف 
اإم��ارات هي ) دبي  العام يف خم�س 
وعجمان وال�شارقة وراأ�س اخليمة 

اجلمعية  تكفلها  ال��ت��ي  واملتعففة 
وقال : ن�شتهدف للعام 1434 ه� 
توزيع عدد ) 4000 طرد غذائي 
بتكلفة  ا�����ش����رة   4000 ع���ل���ى   )
2 مليون درهم، واأ�شاف  اجمالية 
الأمني العام ، باأن اجلمعية وزعت 
 ) غ���ذائ���ي  ط����رد   2165  ( ع����دد 
وثمانون  واأث��ن��ني  )مليون  بقيمة 
الف درهم ( للعام املا�شي 1433 

ه�.
اأما عن م�شروع اإفطار ال�شائم قال 
الأمني العام للجمعية اأنه مت تنفيذ 
اإمارة  يف  ال�شائم  اإف��ط��ار  م�شروع 
1433ه�  امل��ا���ش��ي  للعام  عجمان 
وجبه   86.500  ( ع��دد  ب��ت��وزي��ع 
اإجمايل ) مليون ومئتان  ( مببلغ 

ثمامنائة الف درهم.
اليتام  اأن  ال���ع���ام  الأم������ني  وق�����ال 
الح�شان  ج��م��ع��ي��ة  يف  ي���ح���ظ���ون 
اخل���ري���ة ب���رع���اي���ة خ��ا���ش��ة حيث 
ت���وزي���ع ك�����ش��وة العيد  ان���ه مت  ق���ال 
 600 ل���ع���دد )  ال��ي��ت��ي��م  وع���ي���دي���ة 
 120 املا�شي بقيمة  العام   ) يتيم 
الف درهم بواقع 200 درهم لكل 
يتيم ، ون�شتهدف لهذا العام توزيع 
لعدد  اليتيم  وعيدية  العيد  ك�شوة 
 160 اإجمايل  مببلغ  يتيم   800
الفرحة  ادخ����ال  ليتم  دره���م  ال���ف 
وال���������ش����رور ع���ل���ى ق����ل����وب الي����ت����ام 

وي�شعروا بفرحة العيد.
للجمعية  ال��ع��ام  الأم����ني  وحت���دث 
الذي  اأم���ان  رم�شان  م�شروع  ع��ن 

لذلك قامت اإدارة تقنية املعلومات 
با�شتكمال عملية ت�شنيف وفهر�شة 
حم��ت��وي��ات ك��ل م��ن اإدارت����ي امل���وارد 
ويف  القانونية  ال�شئون  و  الب�شرية 
باقي  ع��ل��ى  امل�����ش��روع  تنفيذ  ���ش��دد 

ادرات الغرفة واأق�شامها تباعا.
العو�شي  فاطمة  ال�شتاذة  وقالت 
ب�شدد  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ادارة  ان 

•• عجمان ـ الفجر 

اأنهت اإدارة تقنية املعلومات بغرفة 
املرحلة  عجمان،  و�شناعة  جت���ارة 
الأر����ش���ف���ة  م�������ش���روع  م����ن  الوىل 
بالغرفة  اخل���ا����س  الل���ك���رون���ي���ة 
اخ���ت�������ش���ار اجلهد  ب���ه���دف  وذل������ك 
للموظفني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وال�����وق�����ت 
الو�شول  ���ش��ه��ول��ة  م���ع  وال��ع��م��الء 
اأ�شرع  يف  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
وقت، و�شمن اجتاه غرفة عجمان 
ليجاد خدمات مثلى ملتعامليها مع 
ال�شتاذة  واأك���دت  اجن��ازه��ا.  �شرعة 
ادارة  م���دي���ر   ، ال��ع��و���ش��ي  ف��اط��م��ة 
عجمان،  بغرفة  املعلومات  تقنية 
م�شروع  كونه  امل�شروع  اأهمية  على 
وي�شب  وح����ي����وي  ا����ش���رات���ي���ج���ي 
والعمالء،  امل���وظ���ف���ني  خ���دم���ة  يف 
ال�شائد  الجت������اه  اأ����ش���ب���ح  ب��ح��ي��ث 
لكافة اجلهات والدوائر يف اعتماد 

ومواكبة  الل��ك��رون��ي��ة  الر���ش��ف��ة 
وتكنولوجيا  ال���ت���ق���ن���ي  ال���ت���ط���ور 
امل��ع��ل��وم��ات. وع��رف��ت امل�����ش��روع باأنه 
امللفات  ار�شفة  على  يعمل  برنامج 
بالغرفة  اخل���ا����ش���ة  وامل����ع����ام����الت 
امل�شروع  تنفيذ  وقد مت  الكرونيا، 
 Emitac ���ش��رك��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 

بحيث ا�شتخدمت تقنية
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النتهاء  مت  ان���ه  ان  اىل  واأ����ش���ارت 
من  للم�شروع  الوىل  املرحلة  من 
خالل تطبيقه على ادارة الع�شوية 
املن�شاأ  �شهادات  وق�شم  واملعامالت 
مت  كما  التنفيذية،  وال�شكرتارية 
التعامل  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  ت���دري���ب 
مع النظام وكيفية ا�شتخدامه وقد 
مت ادخال البيانات فيه منذ بداية 
ال��ع��ام اجل����اري، الم���ر ال���ذي لقى 
قبول ور�شا من املتعاملني، اإ�شافة 

واملجلدات الورقية. وا�شارت مدير 
تبني  اىل  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ادارة 
ال��غ��رف��ة خ��ط��ة ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة من 
�شاأنها الرتقاء باخلدمات املقدمة 
ومنت�شبيها،  ال���غ���رف���ة  ل���ع���م���الء 
ت���ت���وائ���م مع  ان اخل���ط���ة  م���ن���وه���ة 
تطلعات واجتاهات حكومة عجمان 
باحلكومة  يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ��ا���ش��ة 
مع  يتما�شى  ومب��ا   ، الل��ك��رون��ي��ة 
اأو  للخدمة  الداء  ج���ودة  اع��ت��م��اد 
ومبينة  اإجنازها،  و�شرعة  املعاملة 
امتتة  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  امل���������ش����روع  ان 
اأف�شل  بالغرفة وتطبيق  العمليات 
امل���ع���اي���ر ل��ل��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي مبا 
وموؤكدة  وامل��وظ��ف،  العميل  يخدم 
ان امل�شروع يعد لبنة قوية لتنفيذ 
�شاأنها  م���ن  م�شتقبلية  م�����ش��اري��ع 
وخدماتها  الغرفة  اعمال  ت�شهيل 
والرتقاء بجهود واعمال احلكومة 

اللكرونية .

تنفيذ املرحلة الثانية من م�شروع 
والتي  الل����ك����رون����ي����ة  الر�����ش����ف����ة 
امللفات  ج��م��ي��ع  اأر����ش���ف���ة  ت��ت�����ش��م��ن 
ال�شابقة  ل��ل�����ش��ن��وات  وامل���ع���ام���الت 
العام  ب����داي����ة  ق���ب���ل  وال����ت����ي مت����ت 
الغرفة  ان  واأو����ش���ح���ت  اجل������اري. 
واخلدمات  ال�شبل  اأف�����ش��ل  تعتمد 
اخلدمات  ب��ت��ق��دمي  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
حيث  وعمالئها،  الغرفة  ملنت�شبي 
ي��وف��ر امل�����ش��روع اجل��ه��د وال��وق��ت يف 
عليها  والط���الع  البيانات  حتميل 
كذلك  ويعمل  الكرونيا  وحفظها 
بالن�شبة  الجن�������از  ����ش���رع���ة  ع���ل���ى 
بعمالء  اخل���ا����ش���ة  ل���ل���م���ع���ام���الت 
ي�شمن  ومب��ا  واأع�شائها،  الغرفة 
خدمات اأ�شرع بجودة عالية، كذلك 
من  امل�شروع  اأهمية  ايل  بال�شافة 
واحلفاظ  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ب��ع��د  خ����الل 
لبيئة  حمفز  م��ن��اخ  واي��ج��اد  عليها 
امللفات  ع���ن  وال���ش��ت��غ��ن��اء  ال��ع��م��ل 

•• اأبوظبي - الفجر:

للراث  ال�����ش��ح��وح  جمعية  اأ����ش���ادت   
ب��رئ��ا���ش��ة �شعادة  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��وط��ن��ي 
ال�شحي  لقيو�س  ب��ن  را���ش��د  ع��ب��داهلل 
باجلهود  الدارة   جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�شاحب  بقيادة  الدولة  تبذلها  التي 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
الرعاية  ج���ه���ود  ودع������م  ت���وف���ر  يف 
الجتماعية  واخل��دم��ات  الإن�شانية 
والأيتام وذوي الحتياجات اخلا�شة 

رئي�س  اليتيم  �شعيد  حممد  الدارة 
الأ�شتاذ  يرافقه  العالمية  اللجنة 
امل��درب ال��دويل �شامل النار ال�شحي ، 
املركز  يقدمها  التي  اخل��دم��ات  على 
املرابطة وذات ال�شلة مثل خدمات 
الوظيفي  العالج  الطبيعي،  العالج 
الرعاية  خ����دم����ات  ال���ن���ط���ق  ع�����الج 
والتعليمية  والجتماعية  النف�شية 
التوظيف  وخدمات  املهني  التدريب 
من  وال��ط��ال��ب��ات  للطلبة  وامل��ت��اب��ع��ة 
خمتلفي  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
الإعاقة وموزعني على اأق�شام املركز   

التحاقهم  حل���ظ���ة  م���ن���ذ  ال���رع���اي���ة 
متما�شكة  �شخ�شية  ل��ب��ن��اء  ب���ال���دار، 
ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع جمتمعها 
والثقافات الأخرى، مفعمة الميان 
الإح�شا�س  عميقة  ووطنها،  بدينها 
اليتيم  وا�شاد  للمجتمع.   بالنتماء 
املوؤ�ش�شة  خطتها  التي  اجلهود  على 
خالل م�شرتها يف جمالت الرعاية 
الإن�����ش��ان��ي��ة خ���ط���وات ن��اج��ح��ة، من 
�شعيها نحو تو�شيل خدمات  اأبرزها 
ال���رع���اي���ة وال���ت���اأه���ي���ل ل���ف���ئ���ات ذوي 
الإعاقة اإىل كافة املناطق ، وا�شتمرت 

الرعاية  حت��ق��ي��ق  اأج�����ل  م���ن  وذل�����ك 
للطالب  وال��ن��ف�����ش��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اإىل  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  من 
جانب تاأهيلهم لالعتماد على الذات 
املجتمع.  يف  لن��دم��اج��ه��م  حت�����ش��را 
ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة التفقدية 
الور�شة  منت�شبو  اأم�س  بها  قام  التي 
ال�شيفية  ال���ط���الب���ي���ة  ال����راث����ي����ة 
لرعاية  ظ��ب��ي  اأب���و  مل��رك��ز  باجلمعية 
وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�شة يف 
اطلع   : اليتيم  وق��ال  املفرق.  مدينة 
جمل�س  ع�شو  برئا�شة  ال��ن��ادي  وف��د 

التحديات   - ال�شمعية  ال��ت��ح��دي��ات 
 - احل��رك��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات   - الب�شرية 
و  املبكر  التدخل   - الفكرية  التنمية 
اليتيم  واث��ن��ى  فني.  ال��ت��دري��ب  ق�شم 
ع��ل��ى ج��ه��ود احل��ك��وم��ة امل���ب���ذول���ة يف 
الحتياجات  ذوي  رع����اي����ة  جم�����ال 
ر�شالتها يف  تتلخ�س  والتي  اخلا�شة 
اإيجاد بيئة تربوية �شليمة لالأطفال 
اليتامى، تعمل على التن�شئة والرعاية 
وبنات  اأب�����ن�����اًء  ل���ي���ك���ون���وا  ال�����ش��ام��ل��ة 
واملهارات  ال�شلوكية  القيم  �شالحهم 
العلمية والعملية ، من خالل برامج 

•• عجمان-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
النعيمي ويل عهد عجمان  حميد 
يف م��ك��ت��ب��ه يف ال���دي���وان الأم����ري 
الدكتور  الإ�شالمي  الداعية  ام�س 
مدير  ن����اي����ك  ع���ب���ال���ك���رمي  ذاك�������ر 
الإ�شالمية  ال���ب���ح���ث  م���وؤ����ش�������ش���ة 
واملنظر  واخل����ط����ي����ب  ال���ه���ن���د  يف 
الإ���ش��الم��ي ال��ه��ن��دي. واأك����د �شمو 
ويل عهد عجمان خالل اللقاء اأن 
التي  احل�شارية  بالقيم  التم�شك 
احلنيف  ال�شالمي  ديننا  يحملها 
وحتر�س على قيم ال�شالم وحتث 

العنف  اأن  اإىل  م�شرا   .. احلنيف 
الدين  تعاليم  يخالف  والتطرف 
الإ�����ش����الم����ي وي���ت���ن���اف���ى م����ع قيم 
واأخالقياتها  الإ�شالمية  ال�شعوب 
على  حر�شه  واأك���ده   . وتقاليدها 
التعاون مع املوؤ�ش�شات وال�شخ�شيات 
الذين يبذلون جهودهم  الدعوية 
الإ�شالمية  ال����دع����وة  جم�����ال  يف 
متا�شيا  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��الم  وحتقيق 
م����ع ت��ع��ل��ي��م��ات دي���ن���ن���ا احل���ن���ي���ف . 
و�شدد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
ا�شطالع  ���ش��رورة  ع��ل��ى  النعيمي 
العلماء  ال���ف�������ش���ي���ل���ة  اأ�����ش����ح����اب 
والثقافة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم��وؤ���ش�����ش��ات 

التي حثنا عليها الدين الإ�شالمي 
احل���ن���ي���ف. واأ�����ش����اد ب��ج��ه��ود دول���ة 
اأ���ش��ه��م��ت يف ن�شر  ال��ت��ي  الإم������ارات 
م��ف��اه��ي��م ال�����ش��الم وف��ت��ح��ت اآف����اق 
احلوار بني ال�شعوب والنفتاح على 
الآخر مبا يتيح املزيد من التقارب 
العدل  اأ�ش�س  املبني على  الإن�شاين 
�شعادة  ال��ل��ق��اء  وامل�������ش���اواة. ح�����ش��ر 
�شامل �شيف املطرو�شى نائب مدير 
ديوان �شمو حاكم عجمان و�شعادة 
يو�شف النعيمي مدير الت�شريفات 
اإبراهيم الغمال�شي  و�شعادة اأحمد 
عهد  ويل  ����ش���م���و  م���ك���ت���ب  م����دي����ر 

عجمان . 

العلم  لك���ت�������ش���اب  ال�������ش���ع���ي  ع���ل���ى 
وازدهارها  الأمم  لبناء  وامل��ع��رف��ة 
ه����و م����ن اأب����ل����غ اأ����ش���ك���ال الع����ت����زاز 
العظيمة  الإ����ش���الم���ي���ة  ب��ه��وي��ت��ن��ا 
واإي�شال ر�شالته ال�شمحة. واأ�شاف 
�شموه اأن ما يقوم به الداعية ذاكر 
بجمالية  التعريف  من  عبالكرمي 
القراآن  العلمي يف  والإعجاز  ديننا 
الكرمي هو جهد ي�شتحق عليه كل 
�شموه  واأ�شاد  والت�شجيع.  التقدير 
لن�شر  ذاكر  الدكتور  وب��ارك جهود 
بني  والع���ت���دال  الو�شطية  اأف��ك��ار 
نحو  جهوده  ويف  ال�شباب  اأو���ش��اط 
الإ�شالمي  ال���دي���ن  اإىل  ال���دع���وة 

املجتمع  وم���ن���ظ���م���ات  والإع����������الم 
اأرجاء العامل الإ�شالمي  املدين يف 
ال�شباب  توعية  يف  ب��دوره��م  ك��اف��ة 
براثن  الوقوع يف  وحت�شينهم من 
من  والإره���اب.  التطرف  اأو  الغلو 
ال�شكر  ذاك���ر  ال��دك��ت��ور  ق��دم  جهته 
والتقدير ل�شمو ويل عهد عجمان 
اإىل  .. معربا عن �شعادته بزيارته 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
على  القائم  والت�شامح  الأم��ن  بلد 
امل�����ش��اواة ب��ني ك��ل ال��ف��ئ��ات املقيمة 
والتى  الطيبة  الأر����س  ه��ذه  على 
اأي  دون  للجميع  اأب��واب��ه��ا  فتحت 
ال�شمحة  التعاليم  وج�شدت  متيز 

واأم القيوين ( بتوزيع 100.000 
قيادات  مع  وبالتعاون  وجبه  ال��ف 

ال�شرطة يف هذه الإمارات.

للجمعية  ال���ع���ام  الأم�����ني  وت���وج���ه 
بال�شكر اجلزيل اإىل كافة املح�شنني 
يف  ي�شاهمون  ال��ذي��ن  وامل��ت��ربع��ني 

اجلمعية  وفعاليات  ان�شطة  دع��م 
م�شاريع  وخ�������ش���و����ش���اً  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

رم�شان.

م�شرتها لرعاية تلك الفئات تنفيذاً 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  لتوجيهات 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة، ب�شاأن التو�شع يف اخلدمات 
وحدات  وا���ش��ت��ح��داث  تقدمها  ال��ت��ي 

املراكز  يف  ج��دي��دة  و�شعب  عالجية 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني واملنطقة  ك��اف��ة يف 

الغربية. 

البيئة واملياه حتظر ا�صترياد االأبقار احلية من االأردن
•• دبي-وام: 

اأ�شدر معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه ام�س قرارا يحظر مبوجبه موؤقتا ا�شتراد الأبقار احلية 
وجلودها غر امل�شنعة وم�شتقاتها من اململكة الأردنية الها�شمية حلني تغر املوقف الوبائي اخلا�س بها فيما يخ�س 
مر�س التهاب اجللد العقدي. وجاء اإ�شدار القرار رقم 443 ل�شنة 2013 .. بناء على التقارير ال�شادرة من املنظمة 
العاملية لل�شحة احليوانية ب�شاأن تغر املوقف الوبائي للمملكة الأردنية الها�شمية فيما يخ�س مر�س التهاب اجللد 
العقدي وت�شجيل بوؤر مر�شية فيها. كما ياأتي اإ�شدار القرار يف اإطار حر�س الوزارة على حتقيق اأهدافها الإ�شراتيجية 
فيما يتعلق مب�شاهمتها يف حتقيق الأمن احليوي واحلفاظ على ال�شحة العامة و�شحة الرثوة احليوانية املحلية. 
لدغ  طريق  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  وينتقل  الأبقار  ي�شيب  معديا  فرو�شيا  جلديا  مر�شا  العقدي  اجللد  التهاب  ويعترب 
اأنحاء اجللد ويت�شبب يف خ�شائر اقت�شادية لإمكانية  احل�شرات ومن اأعرا�شه حدوث حمى وظهور عقد على معظم 
حدوث نفوق بن�شبة ت�شل اإىل 10 يف املائة من القطيع وحجم اإ�شابة ي�شل اإىل 45 يف املائة من احليوانات والتي توؤدي 

اإىل الهزال وانخفا�س اإنتاج اللنب ورمبا العقم والإجها�س لفرة كما يت�شبب يف تلف اجللود. 

بدء احلملة املرورية الرابعة بالفجرية �صيف بال حوادث 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  لكافة  امل����روري  ال��وع��ي  ن�شر  اإىل  ع��ام 
وم�شتخدمي الطريق و�شيكون من خالل احلملة توزيع 
م��ن�����ش��ورات ت��وع��وي��ة حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا خم��اط��ر بع�س 
ال�شلوكيات املرورية لتو�شيح خطرها وحث م�شتخدمي 

الطريق جتنب ارتكابها.
وهدف  غ��اي��ة  امل��روري��ة  ال�شالمة  اإن  الب�شري  واأو���ش��ح 
ال�شيف فقط ويجب على  الأوق��ات ولي�س يف  يف جميع 
الهدف والتعاون  ال�شعي لتحقيق  املجتمع  كافة �شرائح 
مع اإدارات املرور بالدولة لتحقيقه فامل�شئولية م�شركة 
والغاية �شامية للحفاظ على مكت�شبات الدولة متمنياً 
للجميع ال�شالمة املرورية يف جميع توجهاتهم واحلفاظ 

على الأرواح واملمتلكات من خطر احلوادث .

علي  العقيد  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  مدير  اأك��د  حيث 
را�شد بن عوا�س اأن احلملة تهدف اإىل توعية ال�شائقني 
املركبة  ب�شالمة  املتعلقة  الإح��ت��ي��اط��ات  ك��اف��ة  ب��اإت��خ��اذ 
واإجراء ال�شيانة الدورية والتاأكد من �شالمة الإطارات 
حفاظاً على �شالمتهم و لتحقيق اأعلى معدلت ال�شبط 
املروري واحلد من احلوادث املرورية واملخالفات ب�شكل 
عام واملوؤثرة يف ال�شالمة املرورية وا�شتمراراً للموؤ�شرات 
احل���ايل حيث  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  الإي��ج��اب��ي��ة يف 
مقارنة   )72%( مب��ع��دل  ال��وف��ي��ات  ن�شبة  انخف�شت 

بالعام املا�شي .
مدير  الب�شري  ح�شن  حممد  امل���الزم  اأك��د  جهته  وم��ن 
فرع التوعية والإعالم املروري اأن احلملة تهدف ب�شكل 

•• الفجرية-الفجر:

املرور  اإدارة  بها  تقوم  التي  امل��روري��ة  للحمالت  ام��ت��داد 
والدوريات ب�شرطة الفجرة وذلك يف اإطار اإ�شراتيجية 
الفجرة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الرامية اإىل حت�شني ال�شالمة املرورية على الطرق عن 
طريق ن�شر الوعي املروري لكافة �شرائح املجتمع واحلد 
من احل��وادث املرورية وتوفر درج��ة عالية من الأمن 
وال�شالمة لالإفراد واملمتلكات يف دولة الإمارات العربية 
الف�شلية  امل��روري��ة  احلملة  يف  ال��ب��دء  مت  فقد  امل��ت��ح��دة 
يوليو  م��ن  الأول  م��ن  اع��ت��ب��اراً   ) ب��ال ح���وادث  ) �شيف 

وت�شتمر لثالثة اأ�شهر.

حمالت التوعية �صد اأخطار املخدرات 
تتوا�صل براأ�س اخليمة 

 •• راأ�س اخليمة- الفجر 

�شمن فعاليات احتفالت الدولة باليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات املقام حتت �شعار )راف��ق من بك رافق .. ل 
للمخدرات ( ا�شتمرت حمالت ن�شر الوعي بني اأفراد 
املجتمع مبخاطر املخدرات و اأثارها ال�شلبية املدمرة 

املرتبة على تعاطيها .
اإدارة مكافحة املخدرات   و�شمن تلك اجلهود نظمت 
بالتعاون مع اإدارة الإعالم و العالقات العامة وجمعية 
الإمارات للتنمية الجتماعية حملة توعوية باأ�شرار 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  و  الدوائر  ا�شتهدفت  املخدرات 
برو�شورات  ت��وزي��ع  مت�شمنة  الإم�����ارة  يف  امل��ح��ل��ي��ة  و 

توعية يف مواقع العمل وكذلك بال�شوارع على �شائقي 
املركبات. 

اإدارة مكافحة  اإبراهيم كبنت مدير  العقيد  اأو�شح  و   
املخدرات اأن القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات العربية 
على  للحفاظ  اأوتيت من طاقة  ما  كل  تبذل  املتحدة 
براثن  يف  ال�شقوط  م��ن  ال�شباب  و  املجتمع  �شالمة 
الإدمان املختلف اأ�شكاله كما تبذل اجلهد احلثيث يف 
التعاون يف خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية جلعل البالد 
واح���ده م��ن اأق��ل دول ال��ع��امل ت��اأث��راً بهذه الآف���ة و اأن 
و  مكافحة  ق�شارى جهدها يف  تبذل  الداخلية  وزارة 
حماربة الجتار باملخدرات وتظل العني ال�شاهرة على 

اأمن و �شالمة املجتمع.

�صرطة ام القيوين تكرم احد منت�صبيها
•• ام القيوين-الفجر:

قام �شعادة العميد اأحمد �شامل املزروعي نائب القائد العام ل�شرطة اأم القيوين 
2-7-2013 بتكرمي العريف اأحمد  مبكتبه �شباح ام�س الثالثاء املوافق 
بوع�شيبه  نا�شر  اأول  امل��الزم  بح�شور  القيادة  املوظف يف  املن�شوري  يو�شف 
م�شرفة  وم�شاركة  جهد  من  قدمه  ملا  وذل��ك  العامة  العالقات  ف��رع  مدير 
�شمن منتخب دولة الإم��ارات للدراجات الهوائية حيث مت تتويجه باملركز 
الأول لعدة مرات يف بطولة جمل�س التعاون اخلليجي وكذلك بطولة العامل 
الريا�شية  املحافل  الدولة يف  ا�شم  الأث��ر يف رفع  بالغ  ، مما كان له  العربي 
القيادة  تنتهجها  التي  التكرمي  التكرمي �شمن خطة  ياأتي هذا  الإقليمية. 
لتحفيز موظفيها على الإبداع والإجناز والتميز فيما يخدم اأهداف القيادة 

ال�شراتيجية وت�شب يف اإ�شراتيجية وزارة الداخلية.



اأخبـار الإمـارات

05

االربعاء   -  3   يوليو    2013 م    -    العـدد    10834
Wednesday    3    July     2013  -  Issue No   10834

�صندوق الفرج يقرر اإطالق حملة رم�صانية لدعم الفئات امل�صتهدفةاإ�صادة بالدور االإماراتي على ال�صاحة االإن�صانية والتنموية باأفغان�صتان
•• اأبوظبي-وام:

اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  ال�شام�شي  حممد  �شعيد  الدكتور  �شعادة  ا�شتقبل 
الدكتور  �شعادة  ال���وزارة  ع��ام  ب��دي��وان  مكتبه  يف  الدولية  املنظمات  ل�شوؤون 

جنيب اهلل جمددي �شفر اأفغان�شتان لدى الدولة.
وجرى خالل املقابلة ا�شتعرا�س عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرك 
وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات ال�شلة يف جمال املنظمات الدولية.

املتمثلة يف  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  الأفغاين  ال�شفر  اأ�شاد  من جانبه 
اأوامر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأوجه الدعم املختلفة لأفغان�شتان حكومة و�شعبا واإ�شهاماتها  اهلل بتقدمي 

جميع  يف  التنموي  الدعم  لتقدمي  والدولية  الإقليمية  اجلهود  تن�شيق  يف 
اأن دور الإم��ارات الإن�شاين والتنموي يحظى بكل تقدير  اأ�شكاله .. موؤكدا 
�شعيد  الدكتور  �شعادة  اأك��د  ب��دوره   . الأفغاين  وال�شعب  امل�شوؤولني  من قبل 
الدولة  والتزام  اأفغان�شتان  مع  الأخوية  العالقات  عمق  ال�شام�شي  حممد 
للحكومة  امل�شاعدة  وتقدمي  وال�شتقرار  الأمن  دعم  نحو  والرا�شخ  الثابت 
الفغانية يف كافة املجالت �شواء على ال�شعيد الثنائي اأو من خالل التعاون 

امل�شرك مع ال�شركاء دوليني.
واأ�شار اإىل حر�س واهتمام دولة الإمارات واأفغان�شتان بتعزيز وتطوير هذه 
ومبا  البلدين  يف  العليا  القيادة  وتوجهات  طموحات  يعك�س  مبا  العالقات 

يخدم الأهداف وامل�شالح امل�شركة لل�شعبني ال�شديقني. 

•• اأبوظبي-وام:

اجتماعه  الداخلية خالل  ب��وزارة  الفرج  اإدارة �شندوق  قرر جمل�س 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  مبقر  الجتماعات  بقاعة  ام�س 
�شمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي  خلريباين  نا�شر  اللواء  برئا�شة 
اإطالق  املجل�س  رئي�س  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
للفئات  وامل�شاعدة  العون  حملة رم�شانية لدعم براجمه يف تقدمي 

امل�شتهدفة.
ال�شندوق  اأه�����داف ودور  اإع��الم��ي��ة ح���ول  ب��رام��ج  وت�����ش��م��ل احل��م��ل��ة 
واإذاعة  دب��ي  و�شما  الإم����ارات  وقناتي  اأبوظبي  تلفزيون  خ��الل  م��ن 
القراآن الكرمي يف اأبوظبي والإمارات اأف اأم والرابعة اأف اأم عجمان 

وال�شحف املحلية.

املوؤ�ش�شات  ال��ن��زلء يف  اأ���ش��ر  ح��الت  درا���ش��ة  تكثيف  املجل�س  ق��رر  كما 
العقابية والإ�شالحية وتقدمي العون وامل�شاعدات لهم.

اخلا�شة  الإجن�������ازات  ح���ول  ت��ق��ري��را  الإدارة  جم��ل�����س  وا���ش��ت��ع��ر���س 
بالتو�شيات التي اأقرها جمل�س الإدارة يف اجتماعه ال�شابق والتقرير 
املايل ن�شف ال�شنوي لل�شندوق للعام احلايل والذي ت�شمن اليرادات 
حممد  العميد  الجتماع  ح�شر  امل�شتهدفة.  للفئات  وامل�����ش��روف��ات 
�شعيد  اأحمد  والعقيد  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�شام�شي  را�شد 
اأمني  ال�شويدي  احلكيم  عبد  والعقيد  ال�شندوق  عام  مدير  البادي 
ال�شندوق والعقيد علي �شعيد الزيودي اأمني ال�شر والعقيد الدكتور 
�شامل اليماحي والرائد في�شل ال�شحي ع�شوا جمل�س الإدارة والرائد 
حممد ح�شني اخلوري رئي�س جلنة التن�شيق والإعالم وامل�شاعد اأول 

عبداهلل املن�شوري ع�شو جلنة درا�شة احلالت مقرر املجل�س.

حمدان بن زايد ي�صتقبل املواطنني يف غياثي ويكرم اأوائل الثانوية العامة ويزور مبارك بن قران املن�صوري
•• املنطقة الغربية-وام:

املنطقة  نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ا�شتقبل 
الغربية وذلك يف  باملنطقة  املواطنني يف مدينة غياثي  الغربية عددا من 
اإطار حر�س �شموه على متابعة اأحوال املواطنني واخلدمات التي تقدم يف 

املدن واملناطق وال�شواحي التابعة لإمارة اأبوظبي.
املواطنني  ا�شتقباله  خ��الل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ونقل 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بغياثي حتيات �شاحب  الأف��راح  ب�شالة 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .. موؤكدا 
اهتمام �شموهما بتطوير وتنمية املنطقة الغربية وتوفر احلياة الكرمية 
للمواطنني . وتبادل �شموه مع املواطنني واأهايل املنطقة الأحاديث الودية 
التي تعك�س عمق العالقات التي تربط القيادة احلكيمة باملواطنني ومدى 
اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحر�شها على متابعة �شوؤون حياتهم وتلم�س 

جناحهم  على  الأم���ور  واأول��ي��اء  العامة  الثانوية  طلبة  اأوائ���ل  �شموه  وهناأ 
وتفوقهم .. موؤكدا �شموه اأن حلظة التكرمي هي اللحظة التي يح�شد فيها 
املتفوقون ثمار اجلد والجتهاد الذي بذلوه خالل �شنوات الدرا�شة وهي 
اللحظة التي يحق لأولياء الأمور اأن يفخروا باأبنائهم الذين مل يخيبوا 

اآمالهم وتطلعاتهم.
وحث �شموه الطلبة على ال�شتمرار يف ال�شعي اإىل بلوغ اأعلى مراتب التفوق 
اجلامعية  املرحلة  يف  اجلهد  من  مزيد  ب��ذل  وموا�شلة  والعملي  العلمي 
والتعليم  الربية  وزارة  ج��ه��ود  مثمنا   .. باأبنائه  ال��وط��ن  ب��ذل��ك  ليفخر 
املدار�س  يف  والتدري�شية  الإداري����ة  والهيئتني  للتعليم  ابوظبي  وجمل�س 
التي  امل�شتقبلية  القيادات  اإع��داد جيل من  الأك��رب يف  ال��دور  ك��ان لها  التي 
�شتكون قادرة على حتمل م�شوؤولية قيادة م�شرة التنمية ال�شاملة لدولة 

الإمارات.
وقام �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان يف ختام املقابلة بتوزيع �شهادات 
. كان  الغربية  باملنطقة  العامة  الثانوية  الأوائ��ل يف  الطلبة  التقدير على 

احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية يف امل�شروعات التي 
تخدم املواطنني يف كل بقعة على اأر�س هذا الوطن املعطاء. واألقى عدد من 
ال�شعراء بهذه املنا�شبة الق�شائد ال�شعرية التي ج�شدت العتزاز والنتماء 
للوطن واحلب والولء للقيادة احلكيمة . كما ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان 
العامة  الثانوية  الأوائ���ل يف  الع�شرة  الطلبة  ذل��ك  بعد  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
باملنطقة الغربية بق�شميها العلمي والأدب��ي . واأ�شاد �شموه بالدور الكبر 
الذي توليه قيادتنا الر�شيدة يف رعاية النه�شة التعليمية بالدولة واإعطاء 
باعتباره  خا�شة  ورع��اي��ة  ك��ب��را  اهتماما  والتعليمي  ال��رب��وي  ال��ق��ط��اع 
القطاع الأ�شا�شي يف تاأهيل الكوادر و�شقل املواهب واعداد اأجيال م�شاهمة 
يف تطوير الدولة وتقدمها. واأ�شار �شموه اإىل اأن توجيهات �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة بتكرمي اأوائل الثانوية العامة من املتفوقني من املواطنني 
وخارج  داخ��ل  العاملية  اجلامعات  اأرق��ى  يف  درا�شية  منح  وتقدمي  واملقيمني 
والأهمية  واملتميزين  املتفوقني  رعاية  الدولة على  يعك�س حر�س  الدولة 
التي توليها القيادة الر�شيدة للتعليم كونه اأحد ركائز التنمية امل�شتدامة. 

�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان قد ح�شر حفل الع�شاء الذي اأقامه 
املواطن مبارك بن قران املن�شوري تكرميا ل�شموه وذلك يف مدينة غياثي 
واأفراد  املن�شوري  مع  الودية  الأحاديث  �شموه  وتبادل  الغربية.  باملنطقة 
اجلهود  �شموه  وث��م��ن  واأح���وال���ه.  �شحته  على  �شموه  مطمئنا   .. العائلة 
املخل�شة التي قدمها اأبناء املنطقة الغربية يف بناء م�شرة التنمية ومازال 
عطاوؤهم يتوا�شل يف اإ�شداء الن�شح حتى اليوم وتوجيه الأجيال املعا�شرة 
والتن�شئة ال�شاحلة لالأبناء. من جانبه رحب مبارك بن قران املن�شوري 
بن  ال�شيخ حمدان  ل�شمو  الكرمية  بالزيارة  املنطقة  واأبناء  اأ�شرته  واأف��راد 
 . اأحوالهم  ومتابعة  زيارتهم  على  لهم وحر�شه  وت�شريفه  نهيان  اآل  زاي��د 
راف��ق �شموه خ��الل ال��زي��ارة �شعادة حممد حمد بن ع��زان امل��زروع��ي وكيل 
ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية بالإنابة و�شعادة �شلطان بن خلفان 
و�شعادة  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  �شمو  مكتب  مدير  الرميثي 
م�شلم حممد العامري املدير الإقليمي ملجل�س اأبوظبي للتعليم يف املنطقة 

الغربية وعدد من امل�شوؤولني واأعيان املنطقة. 

جائزة ال�صيخة فاطمة بنت مبارك لل�صباب العربي الدولية ت�صارك يف موؤمتر ال�صباب العربي باالأردن

الواحات احل�صرية توفر املزيد من اخلدمات للمناطق ال�صكنية 

بلدية اأبوظبي تك�صف عن خططها الإن�صاء عدد من امل�صاريع اخلدمية اجلديدة يف و�صط اأبوظبي

توقيع اتفاقية �صراكة بني ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية وموؤ�ص�صة زايد العليا

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخة  ���ش��م��و  ج����ائ����زة  ت�������ش���ارك 
فاطمة بنت مبارك لل�شباب العربي 
ال�شباب  اأعمال موؤمتر  الدولية يف 
العربي الدويل ال�33 الذي انطلق 

اأم�س بالعا�شمة الأردنية عمان.
ي��راأ���س وف��د اجل��ائ��زة اإىل املوؤمتر 
يوليو   7 ح���ت���ى  ي�����ش��ت��م��ر  ال������ذي   �
اجلاري � معايل علي �شامل الكعبي 
موؤ�ش�شة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اللجنة  رئ��ي�����س  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
الدكتورة  و�شعادة  للجائزة  العليا 

للموؤمتر  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال���ور����ش���ة 
وامل����وؤمت����ر ال�����ش��ح��ايف ال�����ذي نظم 
فعاليات  ب�������دء  ع�����ن  ل������الإع������الن 
م��وؤمت��ر ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي الدويل 
ال���ث���ال���ث وال���ث���الث���ني ح��ي��ث نقلت 
احلو�شني  هاجر  الدكتورة  �شعادة 
ال�شيخة  �شمو  الإم���ارات  اأم  حتيات 
رئي�شة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
الرئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
موؤمتر  يف  للم�شاركني  والطفولة 
ومتنيات  ال�33  ال����دويل  ال�����ش��ب��اب 

ه��اج��ر احل��و���ش��ن��ي ع�����ش��وة جمل�س 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
جلائزة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع�������ش���وة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
و�شيخة  الدولية  العربي  لل�شباب 
اجل��اب��ري م��دي��رة مكتب الإع���الم 
مبوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية وعو�شه 
�شمو  جائزة  عام  من�شق  ال�شويدي 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
ويحيى  الدولية  العربي  لل�شباب 
الرويج  ف��ري��ق  ع�شو  احل��و���ش��ن��ي 

للجائزة.
ك���ان وف���د اجل���ائ���زة ق���د ����ش���ارك يف 

بالتوفيق  ل���ل���م���وؤمت���ر  ����ش���م���وه���ا 
والنجاح لتحقيق �شعاره الذي جاء 
حتت عنوان امل�شتقبل الذي نريد .

�شكرها  خال�س  احلو�شني  وقدمت 
وت���ق���دي���ره���ا جل���الل���ة امل���ل���ك���ة نور 
احل�شني مل��ا وج���ده وف��د الإم����ارات 
م�شيدة   .. وت���ك���رمي  ح���ف���اوة  م���ن 
موؤ�ش�شة  ب���ني  ال���دائ���م  ب��ال��ت��ع��اون 
الوطني  واملركز  الأ�شرية  التنمية 

للثقافة والفنون.
�شمو  ج���ائ���زة  اإط�����الق  اأن  واأك������دت 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
جاءت  ال��دول��ي��ة  ال��ع��رب��ي  لل�شباب 

�شمو  تبذلها  التي  للجهود  تاأكيدا 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك يف 
العرب  ال�شباب  جهود  دع��م  �شبيل 

وتقدير اإجنازاتهم وتكرميهم.
من جانبها قدمت �شيخة اجلابري 
ع���ر����ش���ا ����ش���ام���ال وت��ف�����ش��ي��ل��ي��ا عن 
اجلائزة وتاريخ اإطالقها ور�شالتها 
واأهدافها وفئاتها .. م�شرة اإىل اأن 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  جائزة 
دورتها  يف  العربي  لل�شباب  مبارك 
بالعقول  اح��ت��ف��اء  ت���اأت���ي  ال��ث��ان��ي��ة 
العربية ال�شابة وت�شعى اإىل تكرمي 

املبدعني منهم.

•• املنطقة الغربية-وام:

وق����ع ����ش���ع���ادة حم��م��د ح��م��د ع���زان 
املزروعي وكيل ديوان ممثل احلاكم 
يف املنطقة الغربية بالإنابة و�شعادة 
حممد فا�شل الهاملي نائب رئي�س 
موؤ�ش�شة  ع��ام  واأم���ني  اإدارة  جمل�س 
الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
ام�س اتفاقية �شراكة مبقر الديوان 
الغربية  باملنطقة  زاي���د  مدينة  يف 
بالتوا�شل  الطرفني  تاأكيدا لرغبة 
تقدمي  يف  والرت�����ق�����اء  وال����ت����ع����اون 
الحتياجات  ذوي  ل��ف��ئ��ات  خ��دم��ات 

اخلا�شة يف املنطقة الغربية.
ورح���ب ���ش��ع��ادة حم��م��د ح��م��د عزان 
باحل�شور  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف  امل����زروع����ي 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  جهود  مثمنا 
الحتياجات  ذوي  ف��ئ��ات  رع��اي��ة  يف 
اخلا�شة يف اإمارة ابوظبي واإعدادهم 

وتاأهيلهم لدجمهم يف املجتمع.

علي العمرة ، م�شت�شار ا�شتثمارات 
واأ�شول مكتب املدير العام يف بلدية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  موؤخراً  اأبوظبي  بلدية  ك�شفت 
عدد من امل�شاريع اخلدمية العامة 
ال���واح���ات احل�شرية  ع��ن��وان  حت��ت 
اإن�شاءها  ال��ب��ل��دي��ة  ت���ن���وي  وال���ت���ي 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال���ب���ن���اء وال��ت�����ش��غ��ي��ل ونقل  ب��ن��ظ��ام 
وذلك  العا�شمة  قلب  يف   ، امللكية 
املزيد من اخلدمات  يهدف توفر 
الأ�شا�شية والرفيهية عرب تطوير 
املبتكرة وبالتايل  عدد من احللول 
احل�شري  ب���امل�������ش���ت���وى  الرت�����ق�����اء 
للمناطق  العام  واملظهر  واملعي�شي 

امل�شتهدفة. 
اأ�شا�شي  ب�����ش��ك��ل  امل�������ش���روع  ي��ت��ك��ون 
املجتمعية  اخل���دم���ة  م���راف���ق  م���ن 
والتعليمية  الرفيهية  كالأن�شطة 
التجزئة  وحم�����الت  وال��ري��ا���ش��ي��ة 
على  ال�شيارات،  وم��واق��ف  املنا�شبة 
اأوىل   6 ���ش��رق  ال��ق��ط��اع  ي�����ش��م  ان 
املنتظر  م��ن  حيث   ، امل�شاريع  ه��ذه 
الدعوة  اأب��وظ��ب��ي  بلدية  ت��وج��ه  اأن 
اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  ����ش���رك���ات  اإىل 
لتقدمي  ال��ق��ادم��ة  الأ�شابيع  خ��الل 
عرب  بامل�شروع  اخل��ا���ش��ة  عرو�شها 

مناق�شة عامة. 
املو�شوع قال را�شد بن  وح��ول هذا 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة م��ن خالل 
بالديوان  امل��واط��ن��ني  ���ش��وؤون  اإدارة 
املجال  تاألو جهدا يف هذا  والتي ل 
.. واأ�شاف اإن هناك اهتماما خا�شا 
من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان جتاه هذه الفئة الغالية على 
قلوبنا ونحن جميعا ميكن اأن نبني 

على هذا الهتمام .

وقال اإننا يف ديوان ممثل احلاكم يف 
املنطقة الغربية نعمل �شمن خطة 
واإ�شراتيجية ر�شم مالحمها �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
ون�شتند عليها يف تاأدية مهام عملنا 
.. م�شرا اإىل اأن ديوان ممثل احلاكم 
ذوي  بفئة  تعنى  مبادرات  عدة  نفذ 

التوا�شل  ���ش��رورة  امل��زروع��ي  واأك���د 
بني الأجهزة احلكومية املختلفة يف 
اإم��ارة ابوظبي من اج��ل تذليل اي 
جميعا  ت�شادفنا  ان  ميكن  �شعاب 
ابوظبي  ح��ك��وم��ة  روؤي�����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
2030 متمنيا اأن تكون التفاقية 
م��وؤ���ش��ر ���ش��راك��ة اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف 

امل�شتقبل القريب.

اأب���وظ���ب���ي: ���ش��ي��م��ت��د امل�������ش���روع على 
م�شاحة طابقية اإجمالية تزيد عن 
القطاع  يف  م��رب��ع  م��ر   19،000
���ش��ارع��ي حمدان  ب���ني  ال���واق���ع م���ا 
وخليفة، و�شارعي ال�شرقي رقم 10 
املبتكر  الت�شميم  ان  واأ����ش���اف:    .
امل�����ش��اري��ع اجل��دي��دة �شيمكن  ل��ه��ذه 
جمموعة  ت���وف���ر  م����ن  ال���ب���ل���دي���ة 
ك���ب���رة م���ن اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة يف 
اأحد اأكرث املناطق ازدحاماً يف قلب 
ال��ع��ا���ش��م��ة، وك���ذل���ك ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
الرتقاء بامل�شتوى املعي�شي لل�شكان 
اخل�شراء  امل�����ش��اح��ات  زي�����ادة  ع���رب 
واملرافق الرفيهية ومتاجر البيع 

بالتجزئة، والتي بدروها �شرتقي 
ويف  للمدينة،  احل�����ش��اري  باملظهر 
خف�س  يف  ���ش��ت�����ش��اه��م  ال���وق���ت  ذات 
الح��ت��ق��ان��ات امل���روري���ة ع��رب توفر 
امل����زي����د م����ن م����واق����ف ال�������ش���ي���ارات 
درا�شة ميدانية  النظامية.  وكانت 
اأجرتها بلدية اأبوظبي على القطاع 
�شرق 6 ، اأظهرت اأن املنطقة بحاجة 
الرفيهية  امل��راف��ق  من  املزيد  اإىل 
على  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال���ري���ا����ش���ي���ة 
يتم  م��رب��ع،  م��ر   3000 م�شاحة 
األف   13 م��ن  اأك���رث  اإىل  تقدميها 
حتتوي  التي  املنطقة  قاطني  م��ن 

على 2700 وحدة �شكنية.

م����ن ج���ان���ب���ه وج�����ه ����ش���ع���ادة حممد 
فا�شل الهاملي رئي�س جمل�س اإدارة 
واأم����ني ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د العليا 
ال�شيخ  �شمو  اىل  والتقدير  ال�شكر 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
احل��اك��م يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة على 
امل�شتمر  �شموه  امل��ب��ادرة ودع��م  ه��ذه 
املوؤ�ش�شة اخلم�شة يف كل من  ملراكز 
وامل��رف��اأ وغ��ي��اث��ي ودملا  زاي���د  مدينة 
وال�شلع املنطقة الغربية م�شرا اإىل 
ان هذه التفاقية فاحتة خر لهذه 

الفئة من املجتمع.
وق��ال ان �شموه منح م��واق��ع يف كل 
من مدينة زايد ومدينة غياثي لكي 
حديثني  مركزين  املوؤ�ش�شة  تن�شىء 
متكاملني لتقدمي خدمة منوذجية 
لذوي الحتياجات اخلا�شة بتكلفة 
40 مليون درهم لكل واحد منهما 
ومن املتوقع اأ�ن يتم ا�شتالمهما يف 

.2015

ق�صم ت�صوية االأحوال ال�صخ�صية يف حماكم دبي ينجح يف حل نزاعات ت�صل اإىل 5.4 مليون درهم  
•• دبي -الفجر:

مت��ك��ن ق�����ش��م ت�����ش��وي��ات الأح������وال 
يف  ال���ن���زاع  اإن���ه���اء  م���ن  ال�شخ�شية 
الح�����وال  ت��ن��ف��ي��ذ  ق�����ش��ي��ة يف   97
املبالغ  وت�������ش���وي���ة  ال�������ش���خ�������ش���ي���ة، 
ماليني   5 ب���اإج���م���ايل  امل���ر����ش���دة 
دره�������م،  و141  األ���������ف  و488 
من  الأول  ال���رب���ع  خ����الل  وذل�����ك 
ال����ع����ام احل��������ايل. واأك��������د ع���ب���داهلل 
حم��م��ود ال���زرع���وين رئ��ي�����س �شعبة 
الأحوال  اإدارة  يف  التنفيذ  ت�شوية 
ال�شخ�شية مبحاكم دبي اأن الق�شم 
املتعاملني  ثقة  تعزيز  اإىل  يهدف 
الق�شائي وتفعيل الطرق  بالنظام 
ال���ب���دي���ل���ة ع����ن ال���ت���ق���ا����ش���ي، حيث 
يف  الت�شويات  م��ن  ال�شعبة  حققت 
لهذا   78% ن�شبة  الأول  ال��رب��ع 
لعام  امل�شتهدف  وك��ان  فقط،  العام 
يدل  م���ا   ،76% ن�����ش��ب��ة   2013

لت�شوية  البديلة  ال��ط��رق  اأن  على 
امل���ن���ازع���ات و���ش��ه��ول��ة الإج��������راءات 
�شاهمت يف رفع هذه الن�شبة خالل 
الزرعوين  واأ�شار  املا�شية.  الفرة 
اأهمية بالغة حلل  اأن الق�شم يويل 
لتحقيق  ا�شري  طابع  ذات  نزاعات 
ال�شتقرار الأ�شري، و�شرعة تنفيذ 
اأحكام الأحوال ال�شخ�شية واإي�شال 
احل����ق����وق امل�����ادي�����ة وغ������ر امل����ادي����ة 
طبيعة  ب��اخ��ت��الف  اأ���ش��ح��اب��ه��ا  اإىل 

الق�شايا املعرو�شة.

وذكر رئي�س �شعبة ت�شوية التنفيذ، 
امللف  يف  ت��ت��ن��وع  ق���د  احل������الت  اأن 
يقارب  ت�شوية ما  الواحد، وقد مت 
و14  م�شكن،  ل��ت��وف��ر  ح��ال��ة   19
نفقات  ح��ال��ة   49 و  روؤي�����ة،  ح��ال��ة 
ا�شتخراج  ح���ال���ة  و17  ���ش��ه��ري��ة، 
كف  حالة  و12  وت�شليمها،  وثائق 
ال��ب��ح��ث واإل���غ���اء م��ن��ع م��ن ال�شفر، 
جزائية  لق�شايا  ملفني  اإلغاء  ومت 
اإرج����اع الزوجني  ، وح��ال��ة واح����دة 

لبع�شهما.



06 االربعاء   -  3   يوليو    2013 م    -    العـدد    10834
Wednesday    3    July     2013  -  Issue No   10834

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنني للهواتف 

CN 1070168:املتحركة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
را�شد عبداهلل حممد نخي�س احل�شرمي من 51% اىل %75

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم حممد فالح

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
ال�شوؤون  قطاع   - القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
التجارية بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1044409 بال�شم 
جا�شم  ال�شيد/جابر  وميلكها  للمعدات  املق�شود  التجاري: 

�شيف حمداجلالف املهري امارات اجلن�شية.
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل ا�شم جتاري اىل/ املق�شود لتجارة ال�شكراب
العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلليج للفيرب 

CN 1042608:البال�شتيك ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شوجن تاي كيم من 40% اىل %47

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيدريك جني بير وليام�س

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
البعيد  ال�ش�����ادة/املدى  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN 1184467:للمقاولت اللكروميكانيكية رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حيدر �شالح احمد علي امل�شعبي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شالح احمد علي امل�شعبي
العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا تدلل 

رخ�شة رقم:CN 1016216 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمدان �شامل حمد النعيمي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد �شامل خلفان �شامل املن�شوري
العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شمو�س للخط 

والر�شم رخ�شة رقم:CN 1038056 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة الور توما�س - جوي )%100(
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شليمان حممد احمد الفزاري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شليمان حممد احمد الفزاري
العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قطعة الرخام للمقاولت وال�شيانة 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1190085 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شلطان �شامل حممد �شليمان الكعبي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شلطان �شامل حممد �شليمان الكعبي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امين عبداحلميد احمد عبدالعليم

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*8 اىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/قطعة الرخام للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
MARBLE PIECE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/قطعة الرخام للمقاولت وال�شيانة العامة
MARBLE PIECE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انرنا�شيونال �شيدز للنظارات 

ال�شم�شية رخ�شة رقم:CN 1008444 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3.7*1.2 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/انرنا�شيونال �شيدز للنظارات ال�شم�شية
INTERNATIONAL SHADES SUN GLASSES

اىل/�شيدز انرنا�شيونال للنظارات
SHADES INTERNATIONAL OPTICS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع النظارات الطبية والعد�شات الال�شقة - بالتجزئة )4773103(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املنابر املتخ�ش�شة لتنظيفات 

املباين رخ�شة رقم:CN 1059303 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/املنابر املتخ�ش�شة لتنظيفات املباين
AL THURAYYA MOBILE PHONES

اىل/املنابر املتخ�ش�شة لتنظيفات املباين
AL MANABER AL MUTAKHASESAH BULDING CLEANING

تعديل ن�شاط/ا�شافة تنظيف املباين وامل�شاكن
تعديل ن�شاط/حذف جتارة الهواتف املتحركة ولوازمها

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم يو�شف حممد 

ال�شعيدي رخ�شة رقم:CN 1373744 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شطفى حمي الدين عبدال�شتار عاي�س الن�شاري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف حممد بدر �شيف ال�شعيدي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*4.35 اىل 4.35*1
تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم يو�شف حممد ال�شعيدي
YOUSOF MOHAMED ALSAEEDI RESTAURANT

اىل/مطعم �شاكوال
CHAKWAL RESTAURANT

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
الراحة  ال�ش�����ادة/قمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1149627:للمفرو�شات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خمي�س �شلطان حمد �شلطان العرياين )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان نا�شر علي مبارك الكتبي

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
النجم  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
وفروعه  ذ.م.م  اجلديدة  ال�شيارات  غيار  لبيع قطع  ال�شحري 

رخ�شة رقم:CN 1106846 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد دلوار ح�شني احلاج احمد ح�شني من 24% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد ح�شني �شرفت علي
العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج برج العني 

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

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
اخلليج  �شم�س  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة رخ�شة رقم:CN 1049680 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شحية فرج را�شد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شامل را�شد عبيد املن�شوري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 1*1

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية مدينة زايد قطعة رقم 
77 مكتب رقم 1 بناية دائرة البلديات والزراعة اىل املنطقة الغربية مدينة 

زايد ال�شناعية اجلديدة ار�س رقم 187 مكتب رقم 8
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقليات عامة )4923011(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرو�شة اخل�شراء للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1029443 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الرو�شة اخل�شراء للمقاولت العامة
GREEN GARDEN GENERAL CONTRACTING

اىل/الرو�شة اخل�شراء لل�شيانة العامة
GREEN GARDEN GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع الظفرة بناية ورثة حمدان حممد 
C1 نعيف العامري اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ار�س رقم 5 مكتب رقم

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

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10834 بتاريخ 2013/7/3   
اعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
البحرية  لالعمال  املطوع  ال�����ش��ادة/  ب��ان  ال��ب��ح��ري( 
ذ.م.م  قد تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة 

بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��را���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

جديده جديده مطوع 303
 العلم ال�شابقرقم الت�شجيل ال�شابقا�شم ال�شفينة 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:مطعم ال�شمكه امل�شويه ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: �شكل �شمكه يف طبق

املودعة حتت رقم: 184026       بتاريخ:2012/12/23 م
با�ش��م:مطعم ال�شمكه امل�شويه ذ.م.م

وعنوانه:العنوان: م�شفح ال�شعبية ، �س.ب:10618 ، هاتف: 0561412169 ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :43 مطعم �شوي وقلي ال�شماك واحليوانات البحرية .

باللون  ال�شفل خط  ويحدها من  الحمر  باللون  �شمكه حدودها  �شكل  عبارة عن  العالمة:العالمة  و�شف 
باللون  لل�شمكة  ر�شمه عني  �شكل  ال�شكل  وداخل  الرمادي  باللون  دخان  �شكل  ال�شكل خطوط  واعلى  الزرق 

ال�شفر .  
ال�ش��راطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:ايليت اجرو ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:Emirates Wheat قمح المارات

املودعة حتت رقم: 190889       بتاريخ:2013/4/28 م
با�ش��م:ايليت اجرو ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، مدينة خليفة )اأ( ، �س.ب: 126836 ، هاتف : 5577359 02 ، فاك�س: 5577305 02 ، المارات 
العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :31 زراعة وانتاج القمح.
والذهبي  الربتقايل  باللون  العليا  قمع  �شنبلتي  من  مكون  بي�شوي  �شكل  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
بالجنليزية  كذلك  المارات(  )قمح  العربية  باللغة  وبداخلها مطبوع  والذهبي  الخ�شر  باللون  وال�شفلي 

  . )Emirates Wheat(
ال�ش��راطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة المارات - emirates مبعزل عن العالمة 

لعتبارها منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834
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•• اأبوظبي-الفجر:

عقدت وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
التن�شيقي  الجتماع  موؤخرا،  املجتمع 
املركز  ال�����ش��رك��اء يف  مل��ج��ل�����س  ال��ث��ال��ث 
امل��ج��ت��م��ع��ي ال���ث���ق���ايف ال���ت���اب���ع ل���ل���وزارة 
باأبوظبي، وذلك ملناق�شة �شبل التعاون 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
واجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة والحت����ادي����ة 
وامل��ح��ل��ي��ة ت��ع��زي��زاً لأع���م���ال واأه�����داف 
امل��ج��ل�����س، وذل�����ك ب��ح�����ش��ورع��دد من 
يف  الأق�شام  وروؤ�شاء  الإدارات  مديري 
الداخلية  ال��وزارة وممثلني عن وزارة 
ووزارة  دبي  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وه��ي��ئ��ة الإم�����ارات 
للعلوم  ال����ع����ني  وج����ام����ع����ة  ل���ل���ه���وي���ة 
الأمريكية  واجلامعة  والتكنولوجيا 
الإم��ارات واملركز الوطني للوثائق  يف 
�شركاء  م�����ن  وغ�����ره�����ا  وال����ب����ح����وث 
اجتماعات  اأجندة  وت�شمنت  ال���وزارة. 
ال�شركاء  جمل�س  ت��و���ش��ي��ات  امل��ج��ل�����س 
اإ�شافة  واملنجز  املقرح  بني   2012
وامل�شاريع  وامل���ب���ادرات  الفعاليات  اإىل 
ال�شركاء  اأب���رز  م��ع  تنفيذها  مت  ال��ت��ي 
تنوعت  فعالية   500 ع��ن  ي��زي��د  مب��ا 
حوارية  وجل�شات  عمل  ور���س  بني  ما 

وم�شابقات ثقافية وغرها. 
بداأ الجتماع بكلمة ترحيبية للوزارة 
اإدارة  مدير  النعيمي  عبداهلل  األقاها 
ن��ق��ل خاللها  احل���ك���وم���ي،  الت�������ش���ال 
حتيات معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 

تقدير  اإىل  م�شرا  املجتمع،  وتنمية 
يف  املتميزة  ال�شركاء  جل��ه��ود  معاليه 
احلكومة  اإ�شراتيجية  حتقيق  �شبيل 
ل��دول��ة الإم����ارات العربية  الإحت��ادي��ة 
امل��ت��ح��دة وم�����ش��اه��م��ات��ه��م ال��ف��ع��ال��ة يف 
للوزارة  الإ�شراتيجية  اخلطة  دع��م 
الأث������ر يف امل�شي  ب���ال���غ  ل���ه  ك����ان  مم���ا 
ق���دم���اً ن��ح��و حت��ق��ي��ق روؤي������ة ال������وزارة 
واأه����داف����ه����ا الإ����ش���رات���ي���ج���ي���ة. وق���ال 
ي�شتهدف  الج���ت���م���اع  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�شراتيجية  الوزارة  مناق�شة خطة 
اإىل  �شركائها  م��ع   2016–2014
جانب اخلدمات التي تقدمها الوزارة، 
املجتمعية  امل�شوؤولية  وا�شراتيجية 
وا�شراتيجية  والتطبيقات اخل�شراء 
ال���وزارة،  تطبقها  التي  املعرفة  اإدارة 
اإ����ش���اف���ة مل��ت��اب��ع��ة م���ا مت ت��ن��ف��ي��ذه من 
الثاين  ال�����ش��رك��اء  ت��و���ش��ي��ات جم��ل�����س 
والربامج  امل����ب����ادرات  واأه�����م   2012

وامل�شاريع التي نفذت مع ال�شركاء.
واأ�شار مدير اإدارة الت�شال احلكومي 
وال�شباب  الثقافة  وزارة  ح��ر���س  اإىل 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ال���ت���ع���اون مع 
كانت  ���ش��واء  املجتمع  موؤ�ش�شات  كافة 
حكومية اأو خا�شة ، اإحتادية اأو حملية 
الإ�شراتيجية،  اأه��داف��ه��ا  يحقق  مل��ا   ،
لقيادتنا  ال���ث���اق���ب���ة  ال�����روؤي�����ة  ووف������ق 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  يف  ممثلة  ال��ر���ش��ي��دة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  الدولة،  رئي�س 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي، ومن هذا املنطلق 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  حت���ر����س 
ت�شافر  اأهمية  على  املجتمع،  وتنمية 
اإجناح  يف  وتعاونها  املوؤ�ش�شات  جهود 
بهدف  ال��دول��ة  الإحت��ادي��ة يف  امل�شرة 
حتقيق امل�شلحة العامة وت�شعى دوما 

اإىل تعزيز ال�شراكة مع كافة الوزارات 
والدوائر والهيئات الإحتادية واملحلية 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  وك�����ذا  ال����دول����ة  يف 
املتاحة  الفر�س  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا 
واملجتمعي  ال��ث��ق��ايف  ال��ق��ط��اع  لإع��ط��اء 
بدور  اأ�شاد  كما  الدولة.  اأك��رب يف  دورا 
اأن  املا�شية  الأع����وام  خ��الل  ال�����ش��رك��اء 
توا�شل حتقيق اأهدافها الإ�شراتيجية 
التزاماتها وتطوير خدماتها  وتنفيذ 
جهود  لتعك�س  النتائج  ه��ذه  وج���اءت 
دور ال�شركاء ، واليوم هو ر�شالة تقدير 
هو  امل�شرك  النجاح  اأن  على  للتاأكيد 
الثقة  على  املبنية  ال�����ش��راك��ات  ع��ن��وان 
والعمل  الفعال  وال��ت��وا���ش��ل  املتبادلة 
بروح الفريق وجعل التميز يف الناجت 
للم�شالح  حتقيقا  رئي�شية  م��رح��ل��ة 
الإجنازات  ه��ذه  لأن  وذل��ك  امل�شركة 
مل تكن تتحقق اإل بثقة ودعم �شركاء 

الوزارة يف كافة اأنحاء الدولة.

•• ال�صارقة-الفجر:

ب��ني ج��ام��ع��ة ال�شارقة،  امل�����ش��رك  ال��ت��ع��اون  اإط����ار  يف 
ومراكز الفتيات بال�شارقة التابع للمكتب التنفيذي 
حرم  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  ل�شمو 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، رئي�شة املجل�س الأعلى 
الطالبات  ���ش��وؤون  ع��م��ادة  نظمت  الأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون 
 ،، ح��ي��ات��ك  ع��ن��وان:  حت��ت  امل��راك��ز  لفتيات  مع�شكرا 
هادفة  ب��رام��ج  على  املع�شكر  ا�شتمل   . �شح  عي�شها 
تخ�س جوانب خمتلفة من حياة و�شخ�شية الفتاة، 
حت�شر  التي  املغربي  عائ�شة  الطالبة  قامت  حيث 

امل��اج�����ش��ت��ر ب��ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة، ب��ت��ق��دمي دورة عن 
و�شخ�شياتهم  الب�شر  واختالف  ال�شخ�شيات  اأن��واع 
و�شرورة  ال�شخ�شية،  اأمن���اط  ومعرفة  وطباعهم، 
تعينهن  التي  الإي��ج��اب��ي��ة،  ال�شديقة  اختيار  ح�شن 

على اخلر، وتتعلم منها مهارات احلياة املختلفة. 
الدكتورة  التجميل  خبرة  املع�شكر  يف  �شاركت  كما 
�شعاد لطفي، حيث عقدت دورة حول كيفية واأهمية 
الهتمام بالنظافة ال�شخ�شية خ�شو�شا خالل فرة 
ال�شباب  ح��ب  م��و���ش��وع  اإىل  ال��ت��ط��رق  ومت  ال�شيف، 
الفتيات  تعاين منها  التي  الب�شرة  وبع�س م�شكالت 

يف هذه الفئة العمرية.

ثم فتح باب احلوار واملناق�شة للرد على ا�شتف�شارات 
يف  امل��ت��ط��وع��ات  ال��ط��ال��ب��ات  ق��ام��ت  املختلفة  الفتيات 
بتقدمي  بعدها  بالعمادة  الطالبية  الأن�شطة  ق�شم 
اإيجابية  قيما  تغر�س  التي  القيادية  الأل��ع��اب  دورة 
املهارات  وتعليمهن  الفتيات،  �شخ�شيات  يف  وقيادية 
القائد،  واإت���ب���اع  ال��ف��ري��ق،  اإدارة  ف��ن  م��ث��ل  املختلفة 
واأه���م���ي���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط ل����الأع����م����ال، وك��ي��ف��ي��ة و�شع 
الأهداف والروؤى حلياتهن. يف ختام املع�شكر، قامت 
امل�شاركات،  الفتيات  بتكرمي  الطالبات  �شوؤون  عمادة 
ومنحهن �شهادات م�شاركة يف املع�شكر بالإ�شافة اإىل 

هدية تذكارية لكل منهن.

التعليم التقني هدف اإ�صرتاتيجي 

نهيان بن مبارك ُي�صلم جائزة الفهيم ل�21 من اأوائل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية

جمل�س اأبوظبي للتعليم يعلن اإغالق 15 مدر�صة من مدار�س الفلل

عمادة �صوؤون الطالبات بجامعة ال�صارقة تنظم مع�صكر الفتيات )حياتك.. عي�صها �صح( 

•• ال�صارقة - الفجر 

جامعة  مدير  نائب  النعيمي  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  نفى 
بع�س  تناولته  ما  وتف�شيال  جملة   ، الأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون  ال�شارقة 
على  ت�شرط  ال�شارقة  جامعة  اأن  من   ، الثالثاء  )اأم�����س(  ال�شحف 
املنح  تقدم  التي  واخلا�شة  احلكومية  واجلهات  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
معدل  ي��ك��ون  اأن  ال�����ش��ارق��ة،  جامعة  يف  ل��ل��درا���ش��ة  للطلبة  ال��درا���ش��ي��ة 

جناحهم يف الثانوية %80 فاأكرث. 

واأكد على اأن جامعة ال�شارقة تقدم املنحة الدرا�شية لأية جهة تطلبها 
ال�شروط  املنحة  لهذه  املر�شحني  الطلبة  على  تنطبق  اأن  �شريطة   ،
باأن  مو�شحا  الطلبة،  ع��م��وم  على  اجلامعة  تفر�شها  ال��ت��ي  العامة 
للطلبة  بالن�شبة   ، اأو خف�شه  العامة  الثانوية  النجاح يف  رفع معدل 
 ، للطلبة  املنحة  يقدم هذه  �شاأن خا�س مبن  هو  للمنحة  املر�شحني 
من موؤ�ش�شات وهيئات اأو اأية جهات اأخرى، ولي�س من �شاأن اجلامعة 
، معربا عن اأ�شفه لهذا اللتبا�س يف املعلومات الذي اأدى لوقوع مثل 

هذا اخلطاأ. 

جامعة ال�صارقة تنفي ا�صرتاطها على اجلهات 
املانحة رفع معدالت التفوق

•• ابوظبي- الفجر 

قام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع بت�شليم جائزة عبد اجلليل 
للتكنولوجيا  ال��ف��ه��ي��م  حم��م��د  ب���ن 
لأحد  الأوىل  دورتها  يف  التطبيقية 
اأوائ��ل ثانويات  وع�شرين طالباً من 
يف  وذل��ك  التطبيقية  التكنولوجيا 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث��ان��وي��ة 
ف�������رع ال����ط����ال����ب����ات مب���ج���م���ع زاي�����د 
بح�شورحممد  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
جمل�س  رئي�س  الفهيم  عبداجلليل 
رئي�س  الفهيم  موؤ�ش�شة  وق��ف  ادارة 
واملهند�س  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س 
اب��راه��ي��م احل���م���ادي رئي�س  ح�����ش��ني 
التكنولوجيا  معهد  اأم��ن��اء  جمل�س 
اللطيف  عبد  وال��دك��ت��ور  التطبيقة 
ونخبة  املعهد  عام  مدير  ال�شام�شي 
هام�س  وع����ل����ى  امل���������ش����وؤول����ني.  م����ن 
نهيان  ال�شيخ  معايل  قال  الحتفال 
اجلائزة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
اإذ  ال��ك��ب��رة  املجتمعية  قيمتها  لها 
القيادة  طموحات  م��ع  تتوافق  اأن��ه��ا 
التو�شع  اىل  تنظر  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة 

،كونه  ب��ال��دول��ة  التقني  التعليم  يف 
ل�شناعة  لزم  اإ���ش��رات��ي��ج��ي  ه���دف 
الكوادر الوطنية القادرة على تلبية 
التي  ال�شناعية  النه�شة  متطلبات 
ت�شهدها المارات حالياً وم�شتقباًل 
اجلليل  عبد  ج��ائ��زة  اأن  اىل  لف��ت��ا ً 
للتكنولوجيا  ال��ف��ه��ي��م  حم��م��د  ب���ن 
للتاريخ  اإم��ت��دادا  ت��اأت��ي  التطبيقية 
عليه  اهلل  رحمة  ل�شاحبها  امل�شرف 
اأبنائه ليوا�شلوا رحلته  والذي جاء 
بكل  الم���ارات���ي  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
واإخ��ال���س ومب��ا ي�شاعد على  ت��ف��ان 
وفتيات  ���ش��ب��اب  الأم�����ال يف  حت��ق��ي��ق 
ال���وط���ن.  وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال حممد 
اجلائزة  اأن  ال��ف��ه��ي��م  اجل��ل��ي��ل  ع��ب��د 
للقيادة  وت��ق��دي��ر  �شكر  ر���ش��ال��ة  ه��ي 
ال�شكر  خال�س  عن  معربا  الر�شيدة 
ال�شمو  �شاحب  مقام  اىل  والعرفان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
على  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�����ش��ام��ل��ة ل��الب��ن��اء الوطن  رع��اي��ت��ه 
بدولتنا  احل��ي��اة  ���ش��وؤون  خمتلف  يف 
ال��ف��ت��ي��ة وخ���ا����ش���ة م���ا ي��ت��ع��ل��ق منها 
بالتعليم وغرة من املجالت الهامة 
واىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة 
ومتابعته  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
م���ب���ادرة  اىل  اأدت  ال���ت���ي  احل��ث��ي��ث��ة 
التكنولوجيا  معهد  باإن�شاء  �شموه 
التطبيقية لتاأهيل وتخريج الطلبة 
امل���واط���ن���ني وت���وف���ر ال��ف��ر���س لهم 
يف  ال����وط����ن  جت�����اه  واج���ب���ه���م  لأداء 
جمالت العلوم التطبيقية املختلفة 
معايل  اىل  مو�شول  ال�شكر  اأن  كما 
لرعايتة  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 

الكرمية للجائزة.
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
املجل�س  ق������رار  اأن  ال��ف��ه��ي��م  وق�����ف 
ب��ت��ح��وي��ل ج���ائ���زة ع��ب��داجل��ل��ي��ل بن 
بال�شف  للمتفوقني  الفهيم  حممد 
الثاين ع�شر ب�شقيه الأدبي والعلمي 
ب��ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة على 
ا�شتمرت  ال���دول���ة،وال���ت���ي  م�����ش��ت��وى 
جائزة  ل��ت�����ش��ب��ح  ع����ام����اً   17 ن���ح���و 
الفهيم  ب���ن حم��م��د  اجل��ل��ي��ل  ع��ب��د 
للتكنولوجيا التطبيقية جاء بهدف 
يف  النخراط  على  ال�شباب  ت�شجيع 
م�شار التعليم التقني واملهني الذي 
اماراتية  ك�����وادر  ب���ن���اء  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 

الهند�شة  جم��������الت  يف  م����وؤه����ل����ة 
والتقنيات احلديثة وخلق التناف�س 
ال�شريف بينهم وال�شعي اىل حت�شيل 
الهند�شة  جم��الت  يف  املتميز  الداء 
والذي  التطبيقية،  والتكنولوجيا 
املجتمع  ه��م��م  رف����ع  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك�����س 
احلكومية  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه  ب����اأف����راده 
العملية  ول�����دع�����م  وال�������ش���ن���اع���ي���ة 
يف  الوطنية  وامل�شاهمة  التعليمية 
لبناء  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
دولة  يف  امل��ع��ريف  القت�شاد  جمتمع 
م�شرا  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات 
اىل اأن ميزانية اجلائزة تبلغ مليون 

دره������م وي��ح�����ش��ل ك����ل ط���ال���ب على 
ع�����ش��ري��ن ال���ف دره�����م.  وم���ن جهته 
ح�����ش��ني احلمادي  امل��ه��ن��د���س  اأع����رب 
معايل  لرعاية  اجل��زي��ل  �شكره  ع��ن 
ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك لهذه 
�شاحبها  ب��اإ���ش��م  ال��ك��ب��رة  اجل���ائ���زة 
ك���ان ح��ري�����ش��ا ع��ل��ى ت�شجيع  ال����ذي 
ال�شباب على درا�شة العلوم املتطورة 
ثم  ،وم��ن  والهند�شة  الطب  ومنها 
ل��واء العلم م��ن بعده  اأجن��ال��ه  حمل 
الفهيم  عبداجلليل  ج��ائ��زة  فكانت 
امل����دار�����س  امل���ت���ف���وق���ني يف  ل���ت���ك���رمي 
العامة و�شول ايل تطوير اجلائزة 

لت�شل اىل تخ�شي�شها للتكنولوجيا 
بو�شوح  ي�����ش��ر  ،مم����ا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
وقف  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  اأن  اىل 
ال��ف��ه��ي��م ي��ق��دم ال���ن���م���وذج يف ال����دور 
امل��ج��ت��م��ع��ي ال��ك��ب��ر ال����ذي ي��ج��ب اأن 
العاملة  املوؤ�ش�شات  تقوم به خمتلف 
ل����رد اجلميل  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  يف 
ل��ل��وط��ن وال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة مبا 
بالدولة.  القت�شادي  النمو  يحقق 
اللطيف  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  وق��������ال 
ت��ع��د من  اجل����ائ����زة  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي 
اخلطوات الهامة لتحقيق القت�شاد 
ت�شجيع  خالل  من  بالدولة  املعريف 

التخ�ش�شات  درا���ش��ة  على  ال�شباب 
اىل  لفتا  والهند�شية  التكنولوجية 
من  النخبة  ت�شتهدف  اجل��ائ��زة  اأن 
امل���راك���ز اخلم�س  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل��ني 
التكنولوجية  امل�����ش��ارات  يف  الوىل 
التطبيقية  التكنولوجيا  بثانويات 
:العلوم  وهي  الدولة  م�شتوى  على 
التطبيقية  ،والهند�شة  الهند�شية 
املعلومات  و  الت�شال  ،وتكنولوجيا 
والتكنولوجية  ال�شحية  ،وال��ع��ل��وم 
وقد ح�شل على اجلائزة يف دورتها 
 15 21 من الوائ��ل منهم  الوىل 

طالباً و6 طالبات.

•• اأبوظبي-وام:

مدر�شة   15 اإغ��الق  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
من مدار�س الفلل يف اإمارة اأبوظبي حتى نهاية العام 
املقرر  وم���ن   ..  2014-2013 ال���ق���ادم  ال��درا���ش��ي 
التعليمية  خدماتها  تقدمي  منها  ث��الث  توا�شل  اأن 
خ�شي�شا  م�شممة  مدر�شية  مبان  اإىل  النتقال  بعد 
الدرا�شي  ال��ع��ام  م��ن  اع��ت��ب��ارا  التعليمية  ل��الأغ��را���س 
معاير  امل��ب��اين  ت��ل��ك  تلبي  ح��ي��ث   2014-2013
�شيتم  كما  املجل�س.  املعتمدة لدى  وال�شالمة  اجلودة 
الدرا�شي  ال��ع��ام  نهاية  نهائيا  م��دار���س  �شبع  اإغ���الق 
اإغ����الق  ���ش��ي��ت��م  ح���ني  يف   2013-2012 احل�����ايل 
 2014 مار�س  يف  الهندي  املنهاج  تتبعان  مدر�شتني 
 -2013 ال��ه��ن��دي  ال���درا����ش���ي  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  م���ع  اأي 
اإغ���الق ث��الث م��دار���س فلل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   2014
اأخرى بحلول نهاية العام الدرا�شي 2014-2013 

ل��ن يتبقى م��ن مدار�س  امل��دار���س  اإغ���الق تلك  وب��ع��د 
الفلل يف اإمارة اأبوظبي �شوى 20 مدر�شة فقط وذلك 
والذي   2009 ع��ام  يف  الفلل  م��دار���س  بعدد  مقارنة 
امل��ه��ن��د���س ح��م��د الظاهري  72 م��در���ش��ة. وق���ال  ب��ل��غ 
و�شمان  اخلا�شة  امل��دار���س  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
اجلودة اإننا �شعداء للتعاون الكبر الذي يبديه بع�س 
مالك مدار�س الفلل مع متطلبات املجل�س و�شعيهم 
لالنتقال اإىل مبان مدر�شية منا�شبة تلبي متطلبات 
املجل�س  اأن  اإىل  م�شرا  وال�شالمة  للجودة  املجل�س 
املدار�س  ل��ه��ذه  ال��ك��ام��ل  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  �شي�شتمر 
اجلديد  املدر�شة  مبنى  بناء  اإمت��ام  على  وم�شاعدتها 
اإليه خالل الفرة القادمة .  الذي �شيتم النتقال 
واأو�شح الظاهري اأن هناك عددا من مدار�س الفلل 
معاير  يخ�س  فيما  املطلوب  بال�شكل  تتعاون  مل 
مل  اأن��ه��ا  ك��م��ا  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  و����ش���روط 
تتخذ اأية اإجراءات تثبت وجود خطط بديلة لديها 

الفلل  م��دار���س  م��ن  العديد  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�شرا 
قدمتها  التي  قانونيا  امللزمة  بالتعهدات  تلتزم  مل 
مدر�شية  م��ب��ان  ت�شييد  يخ�س  م��ا  يف  املجل�س  اإىل 
واأ�شاف  م�شتقبال.  اإليها  النتقال  بغر�س  جديدة 
انه بالرغم من و�شع املجل�س ملواعيد نهائية للعمل 
مدار�س  بع�س  ف��اإن  اإ�شافية  زمنية  مهل  واإع��ط��اء 
على  وقدرتها  اإثبات جديتها  تتمكن من  الفلل مل 
ب��ن��اء م��در���ش��ة ج���دي���دة وب�����ش��ف��ت��ن��ا اجل��ه��ة املنظمة 
اإغالق مدار�س  اإىل  اإج��راء يف�شي  باتخاذ  ف�شنقوم 
الفلل التي مل توفق يف تلبية معاير املجل�س فيما 
يخ�س اجلودة وال�شالمة. واأعلن الظاهري اأنه من 
املدار�س  يف  اإ���ش��ايف  مقعد  اآلف  �شتة  توفر  امل��ق��رر 
 2013 اأب��وظ��ب��ي م��ع ح��ل��ول �شبتمرب  اخل��ا���ش��ة يف 
طلبة  �شي�شغلها  ال��ت��ي  امل��ق��اع��د  ع���دد  ط���رح  وب��ع��د 
ي�شبح  ال�شيف  هذا  اإغالقها  املقرر  الفلل  مدار�س 
العدد الإجمايل للمقاعد اجلديدة 3500 مقعد. 

يذكر اأن املجل�س كان قد اأر�شل خطابات اإىل اأولياء 
الفلل عن طريق  امل�شجلني مبدار�س  الطلبة  اأم��ور 
م�شاألة  ب�شاأن  اإخطارهم  ومت  امل��دار���س  تلك  اإدارات 
الأمور  اأول��ي��اء  م��ن  املجل�س  طلب  كما   .. اإغ��الق��ه��ا 
املبادرة بالتوا�شل مع مدار�س اأبنائهم يف اأقرب وقت 
ممكن واحل�شول على الوثائق الالزمة لنقلهم اإىل 
 . ر�شوم متبقية  اأي��ة  و�شداد  اأخ��رى  مدار�س خا�شة 
اأبلغ  والطلبة  الأ�شر  على  الأم��ور  ت�شهيل  وبغر�س 
املجل�س اأول��ي��اء الأم���ور ب��اأن ث��الث م��دار���س خا�شة 
 2013 �شبتمرب  يف  اأب��واب��ه��ا  تفتح  ���ش��وف  ج��دي��دة 
التعليمية من  اأبوظبي وتقدم خدماتها  يف جزيرة 
خالل مبان ومرافق مدر�شية م�شممة لالأغرا�س 
التعليمية. وقد اتفق املجل�س مع تلك املدار�س على 
تخ�شي�س مقاعد للطلبة امل�شجلني حاليا مبدار�س 
الفلل املقرر اإغالقها مقابل ر�شوم درا�شية خمف�شة 
وذلك بعد اأن خ�ش�س املجل�س ل�شالح تلك املدار�س 

مبان مدر�شية حكومية �شابقة علما باأن عدد تلك 
اأ�شبقية  امل��ق��اع��د حم����دود و���ش��ي��ت��م م��ن��ح��ه��ا ح�����ش��ب 
اأولياء  املجل�س  دع��ا  فقد  ول��ذل��ك  الطلبات  تقدمي 
اأبنائهم بتلك املدار�س  الأمور اإىل املبادرة بت�شجيل 
الثالث يف اأقرب وقت ممكن لال�شتفادة من خا�شية 
الر�شوم املخف�شة يف كل من مدر�شة انرنا�شيونال 
كوميونيتي ذ م م- فرع1 و جيم�س ون�ش�شر ذ م م 
ومدر�شة القمة الدولية-ذ م م. وت�شمنت اخلطابات 
اللتني  املدر�شتني اخلا�شتني  اأي�شا معلومات حول 
�شبتمرب  يف  الأوىل  للمرة  اأبوابهما  تفتحان  �شوف 
وهما  الإجنليزي  الوطني  املنهاج  لتقدمي   2013
مدر�شة جيم�س كامربيدج الدولية وتقع يف منطقة 
ب��ن��ي ي��ا���س وم��در���ش��ة ال�����ش��ي��اف��ة اخل��ا���ش��ة وت��ق��ع يف 
مدينة حممد بن زايد علما باأن مبانيهما م�شممة 
خ�شي�شا لالأغرا�س التعليمية وتلبي املعاير التي 

و�شعها املجل�س يف هذا ال�شاأن.

بح�صور ما يزيد عن 20 جهة حكومية واحتادية وحملية

وزارة الثقافة تعقد االجتماع التن�صيقي الثالث ملجل�س ال�صركاء 2013
اإنفاق قطاع التعليم االإماراتي ميثل حاليا حوايل 

24 باملائة من اإجمايل االإنفاق احلكومي 

امل�صت�صفيات 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 المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�صارقة 
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 الفجرة                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
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

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية 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 المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      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�صارقة
�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�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة الأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

•• اأبوظبي-وام:

ذكر تقرير ن�شرته �شركة روبرت لينكر اأن اإنفاق قطاع 
التعليم الإماراتي ميثل حاليا حوايل 24 باملائة من 
اإجمايل الإنفاق احلكومي وقدر حجم القطاع بقيمة 
الذي   � التقرير  واأو���ش��ح  اأمريكي.  دولر  مليار   7.3
حمل عنوان قطاع التعليم يف الإمارات حتى 2016 
� اأن ع��وام��ل الزده����ار وال��ن��م��و ال��واع��دة يف الإم����ارات 
ملوؤ�ش�شات  املف�شلة  الوجهات  اأب��رز  م�شاف  يف  ت�شعها 
املهتمني  للم�شتثمرين  بالإ�شافة  الأجنبية  التعليم 

بالفر�س ال�شانحة يف قطاع التعليم العايل.
ولفت التقرير اإىل اأن العوملة تعترب اأحد اأبرز العوامل 
الدولية  الأط����راف  م��ن  جمموعة  ل��دخ��ول  اأدت  التي 
املهتمة بتقدمي التعليم النوعي وفقا للمعاير العاملية 
التي  املتميزة  التعليمية  للفر�س  وانعكا�شا  املتفوقة. 
معر�س  من  ال�شابعة  ال��دورة  ت�شهد  البالد  يف  تتوفر 
ي�شت�شيفه  ال���ذي   � وامل��ه��ن  وال��ت��دري��ب  للتعليم  جن��اح 
اعداد  ارتفاعا يف   � للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 
وماليزيا  اأ���ش��رال��ي��ا  ت�شم  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  الأج��ن��ح��ة 
واأمريكا اإىل جانب اليابان التي ت�شارك للمرة الأوىل. 
ويركز املعر�س � الذي يقام حتت رعاية معايل ال�شيخ 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
 31 29 اإىل  ال���ف���رة م���ن  وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع خ���الل 
والتعليم  والتدريب  املهن  على فر�س   � املقبل  اأكتوبر 
ل��ل��خ��ري��ج��ني ال��ب��اح��ث��ني ع���ن م�����ش��ار م��ه��ن��ي واع����د اأو 
كاواموتو  يوجي  وقال  الدرا�شية  طموحاتهم  حتقيق 
م��ن م��رك��ز ال��ت��ع��اون ال����دويل ال��ي��اب��اين وه���و منظمة 

اليابان  جناح  اإن  الياباين  للتعليم  ت��روج  ربحية  غر 
�شي�شت�شيف من 10 اإىل 15 جامعة يابانية ت�شتخدم 
اليابان  يف  للتعليم  للرويج  كمن�شة  جن��اح  معر�س 
والتعريف باجلامعات املرموقة والدورات املتميزة يف 
البالد . واأ�شار ايل اأن مركز التعاون الدويل الياباين 
وقع مذكرة تفاهم مع جمل�س اأبوظبي للتعليم بهدف 
اإبراز اليابان كوجهة درا�شية للمواطنني الإماراتيني 
.. معربا عن �شعادته للم�شاركة يف هذا املعر�س للمرة 
�شعيد مدير معر�س  خ��رام  ق��ال  . من جانبه  الأوىل 
التعليم  الإم���ارات مع موا�شلة قطاع  دول��ة  اإن  جن��اح 
الطلب  ارتفاعا يف  ت�شهد  عام  بعد  عاما  العايل منوه 
على املدار�س اخلا�شة التي تقدم تعليما نوعيا ي�شاهي 
اعلى املعاير العاملية .. م�شرا اإىل اأن معر�س جناح 
مي��ث��ل ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ات ل���دخ���ول القطاع 
امل�شتمر يف جمال  ال��ن��م��و  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  احل��ي��وي 
البارزة  املحلية  املوؤ�ش�شات  اأن  بالذكر  جدير  التعليم. 
امل�����ش��ارك��ة يف م��ع��ر���س جن���اح ل��ه��ذا ال��ع��ام ه��ي جامعة 
اأبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا و�شالح 
اجلو الإماراتي والدفاع اجلوي واجلامعة الأمريكية 
يف ال�شارقة ومعهد م�شدر وكلية الإمارات للطران. 
ويحظى املعر�س بدعم وزارة التعليم العايل والبحث 
جامعة  ورع��اي��ة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س  العلمي 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان  وج��ام��ع��ة  احل�����ش��ن 
باأبوظبي.  ال�شحة  وهيئة  الأو�شط  ال�شرق  وبركلي 
وتعد الفعالية � التي ت�شتمر ثالثة اأيام � اأكرب معر�س 
واملحلية  ال��دول��ي��ة  ال��ت��دري��ب  وم��وؤ���ش�����ش��ات  للجامعات 

املهتمة با�شتقطاب الطالب يف املنطقة. 
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العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/29   عم كل   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  الردن  اجلن�شية:  عي�شه  عبداهلل  �شيطان  مدعى/عبداهلل 
ال�شركة الملانية الماراتية بناء ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
ذ.م.م  بناء  الماراتية  الملانية  ال�شركة   / اعالنه  املطلوب  عمالية   م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/7 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
او  �شخ�شيا  زايد مزيد مول  بن  الكائنة مبدينة حممد   - البتدائية  ابوظبي 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/6/11
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن باحلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/62

ان املحكوم عليه: اخلليج املتحدة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
المارات نعلمك انه بتاريخ املوافق  2013/6/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله عبداحلميد  نامروز خان اجلن�شية: باك�شتان 
من  املدعي  ا�شم  ت�شحيح  اول:  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
عبدول حميد منروز خان اىل عبداحلميد نامروز خان  طبقا لت�شريح القامة 
وان  درهم   60000 مبلغ  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  ثانيا:  العمل.  وبطاقة 
حكما   . وبامل�شاريف  زواجه،  وعقد  اجلامعية  و�شهادته  اخلربة  �شهادة  ت�شلمه 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة املوافق 2013/7/1     
رئي�ص ق�شم                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي العمالية االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1445   عم جز   - م ع- ب- اأظ

جمموعة  عليه:  مدعي  رومانيا   اجلن�شية:  �شيبي  رالو�شا  مدعى/كورنيليا 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات   املتحدة  الطبية  المارات 
عمالية املطلوب اعالنه / جمموعة المارات الطبية املتحدة اجلن�شية:المارات   
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/22 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/87   مد جز   - ب �ص- ب- اأظ

مدعى/عبداجلليل مراد خان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شركة ال تك 
الكروميكانيكل  ال�شرق الو�شط ذ.م.م ميثلها �شانتو كومار �شانتو اجلن�شية: 
المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 5700 درهم املطلوب اعالنه / �شركة 
�شانتو  كومار  �شانتو  ميثلها  ذ.م.م  الو�شط  ال�شرق  الكروميكانيكل  تك  ال 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س  بني  الكائنة   - البتدائية  يا�س  بني 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة بني يا�ص االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/42   جت جز   - ب �ص- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
ا�شرف  حممد  فاروق  حممد  وميثلها  والبال�شر  للبالط  املنا�شر  مدعى/موؤ�ش�شة 
باك�شتاين اجلن�شية-  اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة ركن املروج للمقاولت 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:   حايك  ماجد  وميثلها 
املروج للمقاولت وميثلها ماجد  وقدره 11395 درهم  املطلوب اعالنه /  �شركة ركن 
حايك اجلن�شية:  المارات عنوانه: بالن�شر)للعلم باحلكم التمهيدي( حيث ان املدعي 
موعدا   2013/7/8 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
الوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر 
بوا�شطة وكيل معتمد  او  يا�س �شخ�شيا  بني  الكائنة   - البتدائية  يا�س  بني  ب� حمكمة 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة بني يا�ص االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/977 ت  اجر -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ ام بي  ام العقارية اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده : وي�شت 
ليف لدارة العقارات ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: وي�شت ليف 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العقارات  لدارة 
رقم- وحدد  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/24 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - ابوظبي  الكائنة 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند  اعاله. تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم االيجاري                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/275  ا�شتئناف مدين
ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  -ارم��ادا   1 امل�شتاأنف �شده   /  اىل 
وميثله:  اب��ادي  نيل  بور  مطلب  /عبدالرحيم  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
حم��م��د ع��ل��ي ���ش��ل��م��ان امل���رزوق���ي ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�شادر 
بالدعوى رقم 2012/611 مدين كلي   بتاريخ 2013/3/25 وحددت لها 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  املوافق 2013/7/10  جل�شه يوم الربعاء 
رقم ch2D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابياً    
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/155 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- احمد من�شي احمد احمد الطحان  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شوجر داديز بيكري اند كويف- ذ.م.م قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )167968( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .و�شحة 
املحكمة  فان  وعليه  2011/70 جت��اري.   رقم  التحفظي  وتثبيت احلجز 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�شم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/352   جتاري كلي                                        
اىل املدعى عليهم/1-  جينبو بيلدينغ ماتريالز جي ال تي 2- جينبو للتجارة �س ذ.م.م 
للتجارة  الرحماين  �شركة   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  لياجن  جيمي   -3
العامة ذ.م.م وميثله: حممد علي �شلمان املرزوقي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املرجتعة  ال�شيكات  املدعى عليه مببلغ وقدره )1395199 درهم( قيمة  بالزام  املطالبة 
املذكورة انفا ح�شب ن�س املادة 143 من قانون الج��راءات املدنية والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/7/14 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او م�شتندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
مبثابة  �شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/1163   جتاري كلي                                        
اىل املدعى عليه/1-   ع�شام راغب �شعيد حجي    جمهول حمل القامة مبا 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  الرم�شان    حمدان  حامد   / املدعي  ان 
املطالبة با�شدار المر بالزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 102500 درهم والر�شوم 
لها  وح��ددت    . بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  الم��ر  و�شمول  والت��ع��اب  وامل�شاريف 
 ch1C.15 جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/14 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 القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: ان & اوت لالعالن  )ذ.م.م(.
ال��ع��ن��وان: مكتب رق��م 205 ملك ع��ق��ارات ارن��ك��و- ال��ك��رام��ة   ال�شكل ال��ق��ان��وين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 568178  رقم القيد بال�شجل التجاري: 73452 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2013/5/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/27 وعلى 
ملراجعة  الوحدة  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من 
 M1 احل�صابات واال�صت�صارات االدارية- ح�صن املرزوقي    العنوان: مكتب رقم
ملك مرمي احمد حممد نا�شر لوتاه- ديرة- هور العنز �شرق.  هاتف  04-2979412 
فاك�س: 2979413-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
ا�شم امل�شفي/الوحدة ملراجعة احل�صابات واال�صت�صارات االدارية- ح�صن املرزوقي    
العنوان: مكتب رقم M1 ملك مرمي احمد حممد نا�شر لوتاه- ديرة- هور العنز 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2979413 ف��اك�����س:   04-2979412 ه��ات��ف   ���ش��رق.  
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  
ان & اوت لالعالن  )�س. ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2013/5/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/27  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3    
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: �صكينه للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(  
ار�س 271-243 ملك عبداهلل   G1QS العنوان: مكتب  الرخ�شة: 612960  رقم 
رقم  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  الق�شي�س   ه��ده-  بن  خليفه 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1031120 التجاري:  بال�شجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�شركة  الغاء الرخي�س اخلا�س  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3    
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2012/307م 

اىل املنفذ �شدها/ فاطمة ا�شماعيل عمر   العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2011/5/31 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/ -    
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2012/138    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف: 
5.220 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/29 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/6/13.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3    
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2012/308م 

اىل املنفذ �شده/ ا�شامه حممد احليدر  العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2011/5/31 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/ -    
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2011/185    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف: 
45.083.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/6/13.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3   

اخطار للح�شور امام حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم  2013/91)اداري كلي(      

والوقاف  ال�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  املدعية:  طلب  على  بناًء 
املدعى  اىل  ال��ع��دل-  وزارة  ال��دول��ة-  ق�شايا  ادارة  عنها  تنوب  -عنوانها/ 
عليه/ عبدالغفور احمد كويا عنوانه: ن�شرا.  انت مكلف باحل�شور امام 
الدائرة الكلية الداريةمبحكمة ابوظبي املدنية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وذلك يف ال�شاعة 9.00 من يوم 8 �شهر 7 �شنة 2013 وذلك للنظر يف 

الدعوى بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ : 2013/6/17.
           رئي�ص قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2013/76 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ احمد دروي�س داغر املرر العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/6/25م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / 
دار  التمويل)�س.م.ع( بالتايل:  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 264.589.41 درهم والفائدة التاخرية عنه بواقع %5 
�شنويا حت�شب على ر�شيد ا�شل دين البطاقة البالغ وقدره 202.199.83 درهم اعتبارا 
من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف 2013/1/13 وحتى متام ال�شداد ومبا ل يجاوز ا�شل 
الدين مع الزام املدعى عليه بامل�شروفات و 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�شت 
املوافق 2013/7/2  حكما  بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  املعجل.  �شدر  النفاذ  طلب 

قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�شي/�شلطان را�شد النيادي                      
رئي�ص الدائرةالتجارية الكلية الثالثة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2012/1279 جتاري جزئي  ابوظبي  

اىل املحكوم عليه/ احمد يحيى حممد علي الرميثي  العنوان بالن�شر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/27م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / م�شرف ابوظبي ال�شالمي بالتايل:  حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
مائتي  ومبلغ  بامل�شروفات  والزامه كذلك  درهم(  الف  )اربعون  درهم   40.000
درهم اتعاب املحاماة، وبرف�س ما عدا 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.  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2013/793 جتاري كلي  ابوظبي  

اىل املحكوم عليه/ موؤ�ش�شة عرب احلقول للطاقة والن�شاءات   العنوان بالن�شر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/4/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
بالتايل:  حكمت  اع��اله ل�شالح / �شركة دوك��ا الم��ارات ذ.م.م   املذكورة بالرقم 
امل��دع��ى مبلغ  ت���وؤدي اىل  ب��ان  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  املحكمة مبثابة احل�����ش��وري: 
وقدره 562.804 درهم والفائدة التاخرية على املبلغ الفرق بواقع 4% �شنويا من 
تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف 2013/3/26 وحتى ال�شداد التام ومبا ل يجاوز 
ورف�شت  حماماة  اتعاب  دره��م  ومائتي  امل�شروفات  والزمتها  به  املق�شي  املبلغ 
املوافق حكما  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  ذل��ك من طلبات.     ماعدا 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
رئي�ص الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2012/1599 جتاري كلي  ابوظبي  

اىل املحكوم عليه/ احمد حممد عبداهلل املزروعي    العنوان بالن�شر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/6/26م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالتايل:   ع     م  ���س  للتاأمني  الوطنية  البحرة  �شركة   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا 
ال��ف  وثمامنائة دره��م( مع  وق��دره 397.800 دره��م )ثالثمائة و�شبعة وت�شعون 
الفائدة التاخرية قدرها 5% منذ تاريخ رفع الدعوى 2012/7/24 وحتى متام 
ال�شداد مبا ل يجاوز ا�شل الدين وبامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق حكما قابال لال�شتئناف 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/210   مد جز  - م ر- ب- اأظ

القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  اجلابري  اميان  الدكتورة  مكتب  مدعى/ 
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: ماهر حممد عبدالرحمن اجلن�شية: المارات    
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 5000 درهم املطلوب اعالنه / 
ماهر حممد عبدالرحمن اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 
امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا 
موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/6/27

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/367   مد جز  - م ر- ب- اأظ

القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  اجلابري  اميان  الدكتورة  مكتب  مدعى/ 
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: ر�شا ماأمون حممد المني اجلن�شية: بريطانيا 
ماأمون  ر�شا    / اعالنه  املطلوب  درهم   9630 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
حممد المني اجلن�شية: بريطانيا  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/27
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
 اعالن بال�شند التنفيذي يف الق�شية التنفيذية  رقم 2012/1074 )تنفيذ جتاري (

اىل املحكوم عليه  / ناير عزام مرزا حممد  عنوانه : بالن�شر  قد �شدر �شدك 
الهالل  البتدائية حكم رقم 2011/1358 ل�شالح/م�شرف  ابوظبي  من حمكمة 
وقدره  مبلغ  امل��دع��ي  للم�شرف  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املحكمة  حكمت 
12.337.62 درهم والزمته امل�شاريف  ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
ماعدا ذلك من طلبات.  ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�شم املحدد لذلك ، لذا عليك القيام احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من 
تاريخ ن�شر هذا العالن . كما نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/7/21 حل�شورك 
عن  تخلفك  حالة  ويف  التنفيذ،  يف  للنظر  ���س   )8.30( ال�شاعة  التنفيذ  ب���ادارة 
احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/6/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/507 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
�شده  املنفذ  باك�شتان   اجلن�شية:  جان  بخمال  جان  �شاه  مر  التنفيذ/  طالب 
:عبدالكرمي غازي خان اجلن�شية: باك�شتان  املطلوب اعالنه:  عبدالكرمي غازي 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  باك�شتان  اجلن�شية:  خان 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/593 جت كل- م ر-ب- ع ن   التنفيذ  ال�شند  تنفيذ 
وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/1 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - العني الكائنة باملقر 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند  اعاله. تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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الوزراء  برئي�شي  ات�شالني  يف  اأوباما  ب��اراك  الأمركي  الرئي�س  اأك��د 
الأ���ش��رال��ي��ني احل����ايل ك��ي��ف��ن رود وال�����ش��اب��ق��ة ج��ول��ي��ا غ��ي��الرد قوة 
حول  معاً  العمل  با�شتمرار  والثقة  الأ�شرايل   � الأمركي  التحالف 

عدد من امل�شائل املهمة.
برود  الرئا�شية  طائرته  من  ات�شل  اأوباما  ان  الأبي�س  البيت  واأف��اد 

وغيالرد، فهناأ الأول على عودته اإىل رئا�شة الوزراء.
وجدد اأوباما تاأكيد قوة التحالف الأمركي � الأ�شرايل ، معرباً عن 
ثقته باأن الوليات املتحدة واأ�شراليا �شت�شتمران يف العمل معاً ب�شكل 

وثيق حول جمموعة من امل�شائل العاملية والإقليمية املهمة .
وناق�س اجلانبان اأهمية اإجناز اتفاق ال�شراكة عرب الأطل�شي.

تعميق  يف  الوثيقة  و�شراكتها  �شداقتها  على  غيالرد  اأوب��ام��ا  و�شكر 
اأم��رك��ا واأ���ش��رال��ي��ا، ومت��ن��ى لها اخل��ر يف تطلعاتها  ال��ت��ع��اون ب��ني 
الد�شتورية  اليمني  املا�شي  اأدى يوم اخلمي�س  امل�شتقبلية. وكان رود 
وت�شلم ر�شمياً رئا�شة ال��وزراء يف بالده، متعهداً بذل ق�شارى جهده 
خلدمة �شعب اأ�شراليا. ي�شار اإىل ان رود يت�شلم رئا�شة الوزراء للمرة 
الثانية، بعدما اأطاح بغيالرد يف ت�شويت داخل حزب العمال احلاكم 

يوم الثالثاء بغالبية 57 �شوتاً مقابل 45.
 

جددت ال�شني تاأكيدها الأهمية الكربى التي توليها لالأمن النووي 
مو�شحة اأنها تفي باإخال�س بالتزاماتها الدولية. ونقلت وكالة اأنباء 
ال�شني اجلديدة �شينخوا عن وانغ يي رين نائب رئي�س هيئة الطاقة 
الذرية ال�شينية قوله يف كلمته خالل املوؤمتر الدويل لالأمن النووي 
املواد  حماية  م��ع��اه��دة  تعديل  على  ���ش��ادق��ت  ال�شني  ف��ي��ي��ن��ا..اإن  يف 
النووية من اأعمال الإرهاب النووي .. م�شيفا اأن بالده تنفذ تعاونا 
ولفت  ال��ع��امل.  يف  ال��ن��ووي  الأم��ن  على  العمل  لتوطيد  وا�شعا  دوليا 
الذرية.. للطاقة  الدولية  الوكالة  عقدته  ال��ذي  املوؤمتر  اأم��ام  وان��غ 
بديل عنه يف  دورا ل  تلعب  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأن  اإىل 
الأمن  ال��ن��ووي وحت�شني  الأم���ن  ال���دويل يف جم��ال  التعاون  ت�شهيل 
املوؤمتر  100   بلد يف  النووي يف العامل . وي�شارك ما يزيد على   
الدويل لالأمن النووي الذي بداأت فعالياته اأم�س و ي�شتمر اأ�شبوعا 
يف فيينا ملناق�شة ق�شايا الأمن النووي مبا فيها حماية املواد النووية 
والوقاية من الإرهاب النووي. وكان يوكيا اأمانو مدير عام الوكالة 
لالإهتمام  ال��ب��ل��دان  جميع  للموؤمتر  الإفتتاحية  كلمته  يف  دع��ا  ق��د 
العمل �شويا  بجدية بالتهديدات الإرهابية مطالبا املجتمع الدويل 
لتعزيز الأم��ن ال��ن��ووي. وق��ال اإن��ه رغ��م التقدم يف الأم��ن ف��اإن هناك 
حاجة اإىل اأدلة دولية موجهة يف جميع البلدان مثل ميثاق احلماية 
املادية للمواد النووية الذي برغم �شريانه عام 1987 اإل اأنه مل يتم 
اأن املن�شاآت النووية تتعر�س على نحو  الت�شديق عليه بعد..م�شيفا 

متزايد لهجمات اإلكرونية. 

مايل  يف  ال�شالم  حلفظ  افريقية  بعثة  ق��ي��ادة  املتحدة  المم  تولت 
وهو ما يعزز مهمتها يف بلد مازال يتعر�س للتهديد من مت�شددين 
انتخابات  م��ن  ا�شابيع  قبل  اي�شا  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ا�شالميني. 
انه  اليه على  ك��ان ينظر  بلد  بناء  ال�ش�س لع��ادة  ار���ش��اء  تهدف ايل 
وانتقال   .2012 يف  انهياره  قبل  املنطقة  يف  للدميقراطية  من��وذج 
القيادة �شيجلب جنودا من خارج افريقيا و�شيوؤدي ايل زيادة حجم 
غربية  ق��وى  وتريد  املثلني.  من  اأك��رث  ايل  املطاف  نهاية  يف  البعثة 
افريقيا  غ��رب  ال��واق��ع يف  البلد  ال��ه��دوء يف  على  احل��ف��اظ  واقليمية 
البالد  برئي�س  جنود  اط��اح  عندما  ب��داأت  م�شطربة  �شهرا   18 بعد 
وا�شتوىل متمردون لهم �شالت بالقاعدة على ال�شمال ال�شحراوي. 
ومازال لفرن�شا جنود يف مايل لكنها تريد ت�شليم معظم امل�شوؤوليات 
المنية ايل المم املتحدة. وبعثة المم املتحدة يف مايل التي تعرف 
للمنظمة  ال�����ش��الم  بعثة حل��ف��ظ  اك���رب  ث��ال��ث  ه��ي  ب��ا���ش��م  مينو�شما  
الدولية و�شيبلغ عدد افرادها عند اكتمال ن�شرهم 12600 جندي 
و�شرطي. وقال رئي�س البعثة برت كويندرز يف حلف اطالق البعثة 
يف  تدريجيا  تعزيزها  �شيجري  ملينو�شما  الع�شكرية  القوة  باماكو  يف 
ال�شكانية  املراكز  يف  مفارز  �شتنت�شر  قائال  وا�شاف  املقبلة.  ال�شهر 
كل  تفعل  ان  ميكنها  ل  مينو�شما  لكن  م���ايل...  �شمال  يف  الرئي�شة 

�شيء. نحن هنا لدعم جهود احلكومة و�شركائها.

عوا�صم

وا�صنطن

باماكو

فيينا

جي�س االحتالل يعيد اعتقال 
نائب عن حما�س يف ال�صفة 

•• رام اهلل-ا.ف.ب:

ذكرت م�شادر يف حركة حما�س يف ال�شفة الغربية ان اجلي�س ال�شرائيلي 
اعتقل ليلة الثنني النائب يف حركة حما�س حممد ابو طر.

وقالت هذه امل�شادر ان اجلي�س ال�شرائيلي اقتحم منطقة كفر عقب، والتي 
تقع بني مدينة القد�س ورام اهلل، واعتقل ابو طر من منزله هناك.

وانتخب ابو طر يف املجل�س الت�شريعي عن حركة حما�س يف العام 2006 
عن دائرة القد�س، ويحمل الهوية املقد�شية.

وكان ابو طر اعتقل يف اوا�شط العام 2007، حيث حكم بال�شجن ملدة 48 
ا�شرائيل �شد نواب حما�س عقب اختطاف  �شنتها  التي  اثر احلملة  �شهرا، 

اجلندي ال�شرائيلي جلعاد �شاليط يف قطاع غزة منت�شف 2006.
ثم  القد�س،  مدينة  يف  اجلربية  القامة  طر  اب��و  على  ا�شرائيل  وفر�شت 
اعيد اعتقاله جمددا، ومت اطالق �شراحه لكن اىل مدينة رام اهلل، ولي�س 

اىل مدينته القد�س.
واعادت ا�شرائيل اعتقاله مرة ثالثة وخ�شع لالعتقال الدراي ملدة عام، قبل 

ان يتم اطالق �شراحه يف اواخر العام 2011.
من  نائبا،   14 ا�شرائيل  لدى  املعتقلني  الفل�شطينيني  النواب  عدد  ويبلغ 
اجلبهة  م��ن  واخ���ر  فتح  م��ن  وواح���د  حما�س  ح��رك��ة  م��ن  نائبا   12 بينهم 

ال�شعبية.

 

تركيا تتهم اللوبي اليهودي بامل�صاركة يف تنظيم تظاهرات ا�صطنبول

بريطانيا تن�صر مئات اجلنود يف ليبيا لتدريب جي�صها على مواجهة التطرف 
الإره���اب���ي���ة يف جميع  ل��ل��ج��م��اع��ات 
املهارات  وتلقينهم  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء 
الأ�شا�شية ملنع املتطرفني من تاأمني 
اأن  بعد  ليبيا،  لهم يف  ق��دم  موطئ 
الربيطاين،  ال���وزراء  رئي�س  اب��دى 
ديفيد كامرون، قلقه العميق من 
دولة  اإىل  ب�شرعة  تتحول  ليبيا  اأن 
فا�شلة ومالذ للجماعات املتعاطفة 

مع تنظيم القاعدة .
وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن م�شوؤويل 
ال���دف���اع ال��ربي��ط��ان��ي��ني اأم������روا 4 
الإ�شتعدادت  ب��ب��دء  م�����ش��اة  ك��ت��ائ��ب 
املطلوبة للمهمة الليبية، فيما اثار 
احتمال  م���ن  خم����اوف  م��ن��ت��ق��دون 
اجنرار بريطانيا اإىل حرب دموية 
ُقتل  حيث  افغان�شتان،  بعد  اأخ��رى 
444 جندياً بريطانياً حتى الآن.
بريطانيني  ���ش��ب��اط��اً  اإن  وق���ال���ت 
املقرح  الإن��ت�����ش��ار  اأن  م��ن  ح����ّذروا 
اجلي�س  على  ثقيلة  اعباء  �شي�شع 
الدفاع  وزارة  ف��ي��ه  ب����داأت  وق���ت  يف 
 5000 اإىل  ي�����ش��ل  م����ا  ت�����ش��ري��ح 
نحو  من  ع��دده  وتخفي�س  جندي 
100 األف جندي اإىل 82 األفاً يف 

حت�شني ا�شتقرار البالد .
التخطيط  اأن  امل��ت��ح��دث  وا����ش���اف 
ذلك  يف  مبا  الآن،  يجري  للعملية 

النظر يف مواقع التدريب .

ال�شمالية،  ب���اي���رل���ن���دا  الأخ��������رة 
ا�شتعداده  دول���ه���ا  ب��ع�����س  واب�����دى 
ليبي  ج���ن���دي   7000 ل���ت���دري���ب 
مل�����ش��اع��دة احل��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة على 

غ�شون ال�شنوات املقبلة.
�شابط  ع����ن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
ال������ع������راق  يف  خ���������دم  ب�����ري�����ط�����اين 
بالده  ح��ك��وم��ة  اأن  واف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
اأجنبية  بعملية  اجل��ي�����س  األ���زم���ت 
اأخرى مع اأن احلرب يف افغان�شتان 
بلد غر  وليبيا هي  بعد،  تنته  مل 
بالأ�شلحة  وي��ع��ج  ل��ل��غ��اي��ة  م�شتقر 
تنظيم  ق�����ب�����ل  م�������ن  وخم������������رق 
القاعدة.. وتوقيت هذه العملية ل 

ميكن اأن يكون اأ�شواأ .
�شاروخ   3000 نحو  اأن  وا�شافت 
منذ  ليبيا  يف  ٌف��ق��دت  ج��و   � اأر�����س 
اأكرث  اإىل جانب نهب  الأزم���ة  ب��دء 
الأ�شلحة  م����ن  ط����ن  م���ل���ي���ون  م����ن 
التابعة لنظام القذايف من املخازن 
الأمن  جهاز  وح���ّذر  �شقوطه،  بعد 
اآي  )اإم  ال���ربي���ط���اين  اخل����ارج����ي 
هذه  من  كبرة  كمية  اأن  من   )6
الأ�شلحة مت تهريبها اإىل جماعات 

مرتبطة بتنظيم القاعدة .
متحدث  اإىل  ال�شحيفة  ون�����ش��ب��ت 
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  ب��ا���ش��م 
عر�شت  امل��ت��ح��دة  اململكة  اإن  ق��ول��ه 

 2000 اإىل  ي�����ش��ل  م����ا  ت����دري����ب 
جندي ليبي على املهارات الرئي�شية 
لقوات امل�شاة يف اطار اتفاق تو�شلت 
قمتها  يف  الثمانية  جمموعة  اإليه 

•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

اع��ل��ن��ت اخل��رط��وم وج��وب��ا يف وقت 
م��ت��اأخ��ر الث���ن���ني ان ع��ل��ى ال����دول 
تقدمي  يف  ال������ش�����راع  الف���ري���ق���ي���ة 
وجنوب  ال�شودان  مل�شاعدة  اق��راح 
ال�����ش��ودان ع��ل��ى ال��ت��و���ش��ل اىل حل 
ح���ول ح��رك��ة ال��ن��ف��ط ال��ت��ي تعترب 
يعانيان  اللذين  للبلدين  ا�شا�شية 

من �شعوبات اقت�شادية كبرة.
وي���ات���ي الع�����الن ب��ع��د ي��وم��ني من 
نائب  بني  اخل��رط��وم  يف  املحادثات 
رئ���ي�������س ج����ن����وب ال���������ش����ودان ري���ك 
ووف��د من حكومة اجلنوب  ما�شار 

ونظرائهم يف ال�شودان.
و�����ش����رح م�������ش���وؤول���ون اف����ارق����ة ان 
قدم  مبيكي  ثابو  املفاو�شني  كبر 
اقراحات عاجلة للجانبني بعد ان 
ا�شدر رئي�س ال�شودان عمر الب�شر 
يف الثامن من حزيران يونيو امرا 
باغالق النبوب الذي ينقل النفط 

من جنوب ال�شودان.
الب�شر قراره بان اخلرطوم  وبرر 
عائدات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ت�����ش��م��ح  ل���ن 
املناوئني  املتمردين  لدعم  النفط 
ال�شودان  وينفي جنوب   . لل�شودان 
على  للمقاتلني  دع���م  اي  ت��ق��دمي 
احل����دود، وات��ه��م اخل��رط��وم بدعم 

املتمردين على ارا�شيه.
يتطلب  نفط  ان��ب��وب  عمل  ووق���ف 
ا�شابيع عدة  �شبيل الحتياط  على 
التحتية  بالبنى  ال���ش��رار  لتفادي 
للدبلوما�شيني  يتيح  ال��ذي  الم��ر 
ان يحاولوا حل املاأزق يف العالقات 

لوكالة  البلدين. وقال حملل  بني 
فران�س بر�س ان الحتاد الفريقي 
ب���ال���ت���ع���اون مع  ي���ق���وم  ان  اق������رح 
افريقيا  ���ش��رق  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
اي���غ���اد ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف الدع�������اءات 
اكدت  بيان،  ويف  متمردين.  بدعم 
على  موافقتهما  وجوبا  اخلرطوم 
الق�����راح الف��ري��ق��ي وط��ل��ب��ت��ا من 
الحت����اد الف��ري��ق��ي ورئ��ي�����س ايغاد 
على  تطبيقه  اثيوبيا  وزراء  رئي�س 

الفور.
اجلانبني  ان  ال���ب���ي���ان  وا������ش�����اف 
���ش��ي��ب��ا���ش��ران ت��ط��ب��ي��ق ال���ي���ة حلل 
ال���ن���زاع���ات مت الت����ف����اق ع��ل��ي��ه��ا يف 

واع��ت��رب �شندوق  اب���ري���ل.  ن��ي�����ش��ان 
ال��ن��ق��د ال������دويل يف اي�����ار م���اي���و ان 
ال�����ش��وداين ق��د ي�شجل  الق��ت�����ش��اد 
نحو 380 مليون يورو من الرباح 
ال�شنة واكرث من مليار يورو  هذه 
التو�شل اىل  اذا ما مت   2014 يف 

اتفاق حول النفط.
وت��اخ��ذ ه��ذه الرق����ام يف احل�شبان 
الفائت  وال��رب��ح  ال��ران��زي��ت  كلفة 
م��ن امل���وارد ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ذه��ب اىل 

جنوب ال�شودان.
الذي خا�س  ال�شودان  ونال جنوب 
يف امل���ا����ش���ي ع����ق����ودا م����ن احل����رب 
ا�شتقالله  اخلرطوم،  �شد  الهلية 

وورثت   .2011 ي��ول��ي��و  مت���وز  يف 
هذه الدولة الوليدة 75 باملئة من 
النف�شال  اثناء  النفط  احتياطات 
ع��ن ال�����ش��ودان لكنها ل ت��زال حتت 
ال�شودانية  التحتية  البنى  تبعية 

من اجل ت�شدير هذا النفط.
وح��ك��وم��ة ج��ن��وب ال�������ش���ودان التي 
باملئة   98 ع��ن  تخلت  ان��ه��ا  ت��ق��ول 
عندما  م���وازن���ت���ه���ا  ع����ائ����دات  م����ن 
اخلام  النفط  من  انتاجها  اوقفت 
 2012 ال��ث��اين يناير  ب��ني ك��ان��ون 
2013، قد جتني  ابريل  وني�شان 
امل���ل���ي���ارات يف ح����ال ال��ت��و���ش��ل اىل 

تفاهم.

 

ال�صني ترّحب باإخراج العراق من الف�صل ال�صابع البابا توا�صرو�س: ال�صعب امل�صري ي�صرتد ثورته 
•• القاهرة-يو بي اأي:

ال�شعب  اأن  الثالثاء،  ام�س  املرق�شية،  الكرازة  وبطريرك  الأ�شكندرية  بابا  الثاين،  توا�شرو�س  البابا  اأكد 
امل�شري ي�شرد ثورته امل�شلوبة باأ�شلوب متح�شر.

وهو  امل�شري  ال�شعب  اأروع  ما  )توير(  الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  ح�شابه  يف  الأقباط،  بابا  وق��ال 
د، و�شبابها امل�شحي العظيم . ي�شرد ثورته امل�شلوبة باأ�شلوب ح�شاري فائق الرقي بفكرة مترُّ

واأ�شاف اأُ�شلي من اأجل جميع اأهل م�شر .
وت�شهد القاهرة واملحافظات امل�شرية منذ الأحد الفائت مظاهرات حا�شدة، تطالب باإ�شقاط النظام الذي 
واإجراء  باجلماعة،  القيادي  مر�شي  حممد  امل�شري  الرئي�س  وبرحيل  امل�شلمني  الإخ��وان  جماعة  متثله 
وتردي  البالد  �شوؤون  اإدارة  يف  مر�شي  ف�شل  النظام  معار�شو  يعتربه  ما  ب�شبب  مبكرة  رئا�شية  انتخابات 

ُعد كافة . اأو�شاعها على ال�شُ

بعد اجتماعات مطولة

اخلرطوم وجوبا تريدان التو�صل حلل اأ�صرع للخالف حول النفط 

اىل  ادت  ال��رك��ي  املجتمع  ا�شلمة 
ا����ش���خ���ا����س- ثالثة  ارب���ع���ة  م��ق��ت��ل 
وا�شابة  و���ش��رط��ي-  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
حواىل ثمانية الف اخرين بح�شب 

جمعية الطباء الركية.
ات�����الي فيما  وت���ات���ي ت�����ش��ري��ح��ات 
ا�شرائيل  م����ع  ت���رك���ي���ا  ت���ت���ف���او����س 
ت�شع  ل��ع��ائ��الت  التعوي�شات  ح��ول 
العملية  �شقطوا يف  ات��راك  �شحايا 
ال����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ال���دام���ي���ة يف اي����ار 
مايف  �شفينة  ع��ل��ى   2010 م��اي��و 
ا�شطول  �شمن  كانت  التي  مرمرة 
ان�شاين دويل يحاول ك�شر احل�شار 

املفرو�س على قطاع غزة.
تدهور  اىل  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه  وادت 
العالقات بني البلدين اىل ان قدم 
رئي�س الوزراء ال�شرائيلي بنيامني 
لل�شلطات  اع���ت���ذارات���ه  ن��ت��ان��ي��اه��و 

الركية يف اذار مار�س املا�شي.

•• انقرة-ا.ف.ب:

ال��وزراء الركي  اتهم نائب رئي�س 
اليهودي  ال�����ش��ت��ات  ات�����الي  ب�����ش��ر 
التظاهرات  تنظيم  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
�شد احلكومة ال�شالمية املحافظة 
ال�شحافة  اف������ادت  ك��م��ا  ال���رك���ي���ة 

الركية الثالثاء.
وق�������ال ات���������الي ك���م���ا ن���ق���ل���ت عنه 
يف  احل����وادث  ان  حرييت  �شحيفة 
ا�شطنبول(  )يف  ج���ي���زي  ح��دي��ق��ة 
دبرها ال�شتات اليهودي النا�شط يف 

هذا املجال .
ال�شحافة  ات�����الي  اي�����ش��ا  وات���ه���م 
الدولية و قوى اجنبية مل يحددها 
بامل�شاركة يف زعزعة ا�شتقرار تركيا 
خ��الل م��وج��ة الح��ت��ج��اج��ات التي 
اكرث  م���دى  ع��ل��ى  ال��ب��الد  �شهدتها 

من ثالثة ا�شابيع.

كانت  كما  تعد  مل  تركيا  ان  واك���د 
كل  ان  اىل  م�����ش��را  ���ش��اب��ق��ا  ع��ل��ي��ه 

النا�س على علم مبا يح�شل .
رئي�س  ا�شار  املا�شية،  ال�شابيع  ويف 
ال�����رك�����ي رج������ب طيب  ال������������وزراء 
اردوغان اىل م�شوؤولية لوبي مايل 
او لوبي معدلت فوائد بانه ا�شتفاد 
من الحتجاجات يف تركيا، الدولة 
النا�شئة التي ت�شتقطب الكثر من 

روؤو�س الموال الجنبية.
ونزل اكرث من 2،5 مليون �شخ�س 
80 مدينة  ال�شارع يف ح��واىل  اىل 
الثالثة  ال�شابيع  البالد خالل  يف 
م��اي��و بح�شب  اي���ار   31 تلت  ال��ت��ي 
ك�شفتها  ال��ت��ي  ال�شرطة  ت��ق��دي��رات 

ال�شحافة.
املناه�شة  ال����ت����ظ����اه����رات  وه�������ذه 
ا�شلوب  باعتماد  املتهم  لردوغ����ان 
���ش��ل��ط��وي يف احل��ك��م وال�����ش��ع��ي اىل 

•• بكني-يو بي اأي:

اإخراج  ال���دويل،  ب��ق��رار جمل�س الأم���ن  ال��ث��الث��اء،  رّح��ب��ت ال�شني، ام�س 
العراق من الف�شل ال�شابع مليثاق الأمم املتحدة الذي رزح حتت وطاأته 

يف اإطار عقوبات بعد غزوه الكويت عام 1990.
اأنباء ال�شني اجلديدة �شينخوا عن املتحدثة با�شم وزارة  ونقلت وكالة 
الأمن  جمل�س  ق��رار  تدعم  ال�شني  اإن  قولها  �شونيينغ،  هوا  اخلارجية 
الأخر حول العراق وتدعم الأمم املتحدة يف لعب دور فّعال مبعاجلة 

امل�شاألة ذات ال�شلة .
واأ�شارت اإىل اأن بيجينغ تويل اأهمية لتطوير العالقات مع العراق وهي 

م�شتعدة لتعزيز الروابط على اأ�شا�س املنفعة املتبادلة.

وكان اأع�شاء جمل�س الأمن الدويل �شوتوا اخلمي�س الفائت على القرار 
املفقودين  ق�شية  م��ع  التعامل  يتم  ب��اأن  يق�شي  وال���ذي   ،2107 رق��م 
من  ال�شاد�س  الف�شل  وف��ق  املفقودة  واملمتلكات  والأر���ش��ي��ف  الكويتيني 
ميثاق الأمم املتحدة، الذي يدعو الدول اإىل حل النزاعات بني الدول 

�شلميا، بدًل من الف�شل ال�شابع.
1990 حني حرك  العام  ال�شابع يف  البند  العراق حتت طائلة  ودخ��ل 
دف������ع  ما  الكوي������ت،  دول��ة  لغ��������زو  قوات�����ه  ال�ش���ابق  العراقي  النظ����ام 
القوات  ال��ق��وة لإخ����راج  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ق���رار  اإ����ش���دار  اإىل  الأم����ن  جمل�س 
وا�شع  دويل  حتال���������ف  ق��وات  مب�شاركة  ع�ش������كرية  عملية  يف  العراقية 
بقيادة الوليات املتحدة عرفت بعا�شفة ال�شحراء يف 27 كانون الثاين 

يناير 1991.

تنفيذ  اأمام  عراقيل  ال  املالكي: 
قيمتها  البالغة  االأ�صلحة  �صفقة 
مو�صكو  مع  دوالر  مليار   4.2

•• مو�صكو-يو بي اأي:

نوري  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن 
اأنه ل توجد  الثالثاء،  ام�س  املالكي، 
اأمام تنفيذ �شفقة الأ�شلحة  عراقيل 
العام  وب��غ��داد  مو�شكو  عقدتها  التي 
املا�شي بقيمة 4.2 مليار دولر، ومل 
من  ج��دي��دة  �شفقات  عقد  ي�شتبعد 
هذا النوع بني البلدين. وقال املالكي 
ملو�شكو،  حالية  زي���ارة  ي��ج��ري  ال���ذي 
)انرفاك�س(  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف 
الرو�شية، اإن ل م�شكالت تعيق تنفيذ 
املوقعة  ال��رو���ش��ي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة  ع��ق��ود 
ال���ع���راق، م�شيفاً  ال��ف��ائ��ت م��ع  ال��ع��ام 
 4.2 قيمتها  تبلغ  ال��ع��ق��ود  ه���ذه  اأن 
كلها  تطبيقها  وي��ت��م  دولر.  م��ل��ي��ار 
من دون اأية م�شكالت . ومل ي�شتبعد 
رئي�س الوزراء العراقي عقد �شفقات 
اأ�شلحة جديدة مع رو�شيا، باعتبار اأن 
مع  تاريخية طويلة  لبغداد عالقات 
اأن  اإىل  املجال، لفتاً  هذا  مو�شكو يف 
على  اعتادوا  العراقيني  الع�شكريني 
ودعا  الرو�شية.  الأ�شلحة  ا�شتخدام 
يف  امل�شاركة  اىل  الرو�شية  ال�شركات 
اإن  وق���ال  ب��ال��ع��راق،  ال��غ��از  مناق�شات 
ال�شركات  مب�����ش��ارك��ة  مهتمة  ب����الده 
الرو�شية يف املناق�شات اجلديدة التي 
�شتطرحها قريبا احلكومة العراقية 

لتطوير حقول الغاز.
خربة  رو���ش��ي��ا  ل���دى  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
م�شيفاً  ال����غ����از،  جم����ال  يف  ط��وي��ل��ة 
ال�شركات  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��د  ب��غ��داد  اأن 
الرو�شية بني الأوائل الذين �شيبداأون 
بتطوير حقول الغاز العراقية، واأكد 

اأن هذا املجال مفتوح للم�شتثمرين.

مقتل �صيا�صي مك�صيكي 
قبل  هجوم  ثالث  يف 
حملية ان��ت��خ��اب��ات 

•• م�صكيكو �صيتي-رويرتز:

ثالث  م��ك�����ش��ي��ك��ي يف  ���ش��ي��ا���ش��ي  ق��ت��ل 
ا�شبوع  اأق��ل من  هجوم من نوعه يف 
ال�شتعدادات  ف����رة  يف  والح������دث 
املك�شيك  يف  حملية  انتخابات  لول 
العام  ال���رئ���ا����ش���ة  ان���ت���خ���اب���ات  م���ن���ذ 
املا�شي. وكان ريكاردو ري�س مر�شحا 
الي�شاري  امل��واط��ن��ني  ح��رك��ة  حل���زب 
دميا�س.  �شان  بلدية  رئي�س  ملن�شب 
وق����ال احل����زب يف ب��ي��ان ان���ه ق��ت��ل يف 
ب��ل��دة ري��ف��ي��ة يف ���ش��م��ال غ���رب ولية 
القاتل  ال���ب���ي���ان  وق������ال  دوراجن���������و. 
اجل����ب����ان ل��ل��رف��ي��ق ري�������س ه����و جزء 
م��ن م��ن��اخ م��زع��ج للعنف والف���الت 
ي�شتهدف  ان����ه  ي���ب���دو  ال���ع���ق���اب  م���ن 
انتخابات  قبل  ال��ره��ي��ب...  ا�شاعة 
املا�شي  ال�شبوع  ال��ق��ادم. ويف  الح��د 
الثوري  �شيا�شي من احلزب  تعر�س 
مر�شحا  ك���ان  احل���اك���م  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
لولية  الت�شريعية  الهيئة  لع�شوية 
لهجوم  املك�شيك  ب��ج��ن��وب  اوك�����ش��اك��ا 
عليه  ال��ن��ار  م�شلحون  خالله  اطلق 
عدة مرات وتركوه يف حالة حرجة. 
ووقع ذلك احلادث بعد يومني فقط 
زعيم  جثة  على  ال�شرطة  عثور  من 
الدميقراطي  الثوري  باحلزب  ب��ارز 
ال��ي�����ش��اري يف ن��ف�����س ال����ولي����ة. ومل 
وراء  ي��ق��ف  م���ن  الن  ح��ت��ى  ي��ت�����ش��ح 
ال��ث��الث��ة. و�شيديل  ال��ق��ت��ل  ح����وادث 
مك�شيكية  ولي���ة   14 يف  الناخبون 
اأول  يف  الح�������د  ي������وم  ب���ا����ش���وات���ه���م 
انتخابات رئي�شية منذ توىل احلزب 
انريكي  بزعامة  التاأ�شي�شي  الثوري 

بينا نيتو ال�شلطة العام املا�شي.

•• لندن-يو بي اأي:

ام�س  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  ك�شفت 
�شتن�شر  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  ال��ث��الث��اء، 
ليبيا  يف  ج����ن����وده����ا  م�����ن  امل�����ئ�����ات 
خطط  اط���ار  يف  جي�شها  ل��ت��دري��ب 
مت اعتمادها لتمكينه من مواجهة 
مع  املتحالفة  املتطرفة  اجلماعات 

تنظيم القاعدة .
وقالت ال�شحيفة، اإن قادة اجلي�س 
الدفاع  وم�������ش���وؤويل  ال���ربي���ط���اين 
و���ش��ع��وا خ��ط��ط��اً ���ش��ري��ة ع��ل��ى وجه 
ال�شرعة لإر�شال اجلنود يف غ�شون 
اأ�شهر للم�شاعدة يف تدريب اجلي�س 
ال��ل��ي��ب��ي، و����ش���ط خم�����اوف م���ن اأن 
مالذ  اإىل  ب�����ش��رع��ة  ت��ت��ح��ول  ليبيا 
اآمن للمتطرفني الإ�شالميني بعد 
ال�شابق  ال��زع��ي��م  ب��ن��ظ��ام  الإط���اح���ة 
ت�شرين  يف  ال��ق��ذايف  معمر  العقيد 

الأول اكتوبر 2011.
الربيطانيني  اجلنود  اأن  واأ�شافت 
اجلي�س  ت���دري���ب  يف  ���ش��ي�����ش��اع��دون 
احلدود،  تاأمني  طرق  على  الليبي 
الأ�شلحة  ���ش��ح��ن��ات  ت���دف���ق  وم���ن���ع 
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الرئا�صة امل�صرية تعرتف بعدم احاطتها ببيان القوات امل�صلحة 

رف�س مر�صي مهلة اجلي�س يوؤكد اأنه بعيد عن الواقع
•• القاهرة-وكاالت:

ال�شالمي  امل�شري  الرئي�س  رف�س 
بيان  ال��ث��الث��اء  فجر  مر�شي  حممد 
انذره بتدخل  الذي  امل�شلحة  القوات 
مطالب  ت��ت��ح��ق��ق  مل  اذا  اجل���ي�������س 
ال�����ش��ع��ب م��ا ي��زي��د م��ن ح���دة الزمة 

ال�شيا�شية يف البالد.
امل�شرية  رئا�شة اجلمهورية  اعتربت 
ان البيان ال�شادر عن القيادة العامة 
القوى  واإم��ه��ال��ه��ا  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
�شاعة   48 ال���ب���الد  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ارتباكاً  ي��ح��دث  اأن  مُي��ك��ن  ل��ل��ت��واف��ق، 

بامل�شهد يف البالد .
وق��ال��ت ال��رئ��ا���ش��ة امل�����ش��ري��ة، يف بيان 
الثنني  ليل  منت�شف  بعد  اأ�شدرته 
ال�����ش��ادر عن  ال��ب��ي��ان  اإن  ال��ث��الث��اء   �
مل  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  م��راج��ع��ة  ت��ت��م 
العبارات  ب��ع�����س  اأن  ك��م��ا  ب�������ش���اأن���ه، 
ال����واردة ب��ه حتمل م��ن ال����دللت ما 
اإرباك  ح���دوث  يف  يت�شبب  اأن  ميكن 

للم�شهد الوطني املركَّب .
الرئي�س ال�شالمي بدا منعزل  لكن 
رف�شت  ان  ب���ع���د  ك����ب����رة  ب�����درج�����ة 
امل��ع��ار���ش��ة ال��ل��ي��ربال��ي��ة احل����وار معه 
امل�شلحة  ال���ق���وات  اأم��ه��ل��ت��ه  ان  وب��ع��د 
مهلة تنتهي اليوم الربعاء للموافقة 

على اقت�شام ال�شلطة.
واأج��م��ع��ت ال�����ش��ح��ف امل�����ش��ري��ة على 
ت��وج��ه��ات��ه��ا ع��ل��ى ان مهلة  اخ��ت��الف 
�شاعة   48 ومدتها  امل�شلحة  القوات 
وق��ال��ت �شحيفة  ف��ارق��ة.  ه��ي نقطة 
�شاعة   24 اخ���ر  امل��ع��ار���ش��ة  ال��وط��ن 
يف ح��ك��م الخ�����وان  وق��ال��ت �شحيفة 
الخ��ب��ار امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة م�شر يف 

انتظار اجلي�س .
الدول  اأك��رب  م�شر  املواجهة  ودفعت 
العربية �شكانا اىل �شفا هاوية و�شط 

بياناً،  اأ����ش���درت  امل�����ش��ري��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
القوى  فيه  اأم��ه��ل��ت  الث��ن��ني،  ع�شر 
�شاعة   48 ال���ب���الد  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ك��ف��ر���ش��ة اأخ����رة ل��ل��ت��واف��ق، ق��ب��ل اأن 
تبادر هي اإىل و�شع خارطة م�شتقبل 
القومي  الأم������ن  ان  م���ن  حم������ّذرة   ،
اإزاء  �شديد  خلطر  معّر�س  للدولة 

التطورات التي ت�شهدها البالد.
وت�شهد القاهرة واملحافظات امل�شرية 
منذ الأحد الفائت تظاهرات حا�شدة، 
تطالب باإ�شقاط النظام الذي متثله 
وبرحيل  امل�شلمني،  الإخ��وان  جماعة 
الرئي�س امل�شري القيادي باجلماعة، 
واإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ش��ي��ة مبكرة 
النظام  معار�شو  يعتربه  م��ا  ب�شبب 
البالد  �شوؤون  اإدارة  يف  مر�شي  ف�شل 
ُعد كافة . وتردي اأو�شاعها على ال�شُ

لبناء دولته اجلديدة، ولقد اخرنا 
جميعاً الآليات الدميقراطية كخيار 
لإدارة  الآم��ن  الطريق  لتكون  وحيد 

اختالفنا يف الروؤى .
واأ�شافت الرئا�شة امل�شرية انها كانت 
لتفعيل  عملية  خ��ط��وات  اأخ���ذت  ق��د 
اأعلنها  التي  اآلية امل�شاحلة الوطنية 
امل�������ش���ري حم��م��د مر�شي  ال��رئ��ي�����س 
امل�شرية  ل��الأم��ة  الأخ���ر  خطابه  يف 
مب��ن��ا���ش��ب��ة م�����رور ع����ام ع��ل��ى حتمله 
اإىل  الآلية  تلك  وتهدف  امل�شوؤولية، 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال���ت���وا����ش���ل ب���ني كافة 
ال���ق���وى ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��ت��واف��ق حول 
وا���ش��ح��ة ملعاجلة  م�����ش��ار وخ���ط���وات 
قبل  م��ن  امل��ث��ارة  الوطنية  الق�شايا 

ال�شارع.
للقوات  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وك����ان����ت 

عامني  بعد  عميقة  اقت�شادية  اأزم��ة 
ال�شابق  ب��ال��رئ��ي�����س  الط����اح����ة  م���ن 
ح�����ش��ن��ي م���ب���ارك واأث�������ارت الو����ش���اع 
وا�شرائيل  واأوروب������ا  وا���ش��ن��ط��ن  ق��ل��ق 

املجاورة.
وب����ق����ي امل���ح���ت���ج���ون م��ع��ت�����ش��م��ني يف 
القاهرة  ب��و���ش��ط  ال��ت��ح��ري��ر  م���ي���دان 
املحتجني اىل م�شرات  زعماء  ودعا 
ال��ث��الث��اء يف م�شعى  ح��ا���ش��دة م�����ش��اء 

لجبار مر�شي على التنحي.
وو����ش���ف���ت ���ش��خ�����ش��ي��ات ك���ب���رة من 
التي  امل�����ش��ل��م��ني  ج��م��اع��ة الخ�������وان 
ي��ن��ت��م��ي ل��ه��ا م��ر���ش��ي م��ه��ل��ة اجلي�س 
بانها انقالب  وهي مهلة م�شحوبة 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ان  م���ن  ب��ت��ح��ذي��ر 
�شت�شع خارطة طريق للبالد ت�شرف 

على تنفيذها.
ت�شع  م������رور  ب���ع���د  ����ش���در  ب���ي���ان  ويف 
امل�شلحة  ال��ق��وات  ب��ي��ان  ���ش��اع��ات على 
املعار�شني  املتظاهرين  اأ�شعد  ال��ذي 
بال�شتجابة  ط��ال��ب��ه  ح���ني  مل��ر���ش��ي 
ا�شتخدمت  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  مل��ط��ال��ب 
مبا�شرة  غر  لغة  امل�شرية  الرئا�شة 
امل�شري  ال��رئ��ي�����س  ان  اىل  ل��ت�����ش��ر 

�شيم�شي قدما بطريقته هو.
وق��ال��ت ال��رئ��ا���ش��ة امل�����ش��ري��ة يف بيان 
���ش��در يف وق��ت م��ت��اأخ��ر ليل الثنني 
ا���ش��دره اجلي�س يف  ال��ذي  البيان  ان 
مع  الت�شاور  بدون  �شابق �شدر  وقت 

مر�شي.
وقالت الرئا�شة اي�شا ان بيان القوات 
حتمل  عبارات  على  احتوى  امل�شلحة 
يت�شبب  اأن  م��ا ميكن  ال����دللت  م��ن 
الوطني  للم�شهد  ارب���اك  ح���دوث  يف 
ر�شمي  فيديو  ت�شجيل  وبث  املركب. 
لج��ت��م��اع م��ر���ش��ي م��ع ال��ف��ري��ق عبد 
الفتاح ال�شي�شي القائد العام للقوات 
الع�شكري.  بالزي  امل�شرية  امل�شلحة 
�شعور  ع����ن  ل���غ���ة اجل�������ش���د  وك�����ش��ف��ت 

موعد  يت�شح  مل  ك���ان  وان  ب��احل��رج 
ت�شوير هذا ال�شريط.

واأك���د ب��ي��ان ال��رئ��ا���ش��ة ان��ه��ا �شتم�شي 
ق��دم��ا يف امل�����ش��ار ال���ذي و���ش��ع��ت��ه من 
قبل لتعزيز م�شاحلة وطنية �شاملة 
تعمق  ب��ي��ان��ات  اي  ع��ن  النظر  بغ�س 

النق�شامات بني املواطنني.
امل�شرية  الدولة  ان  الرئا�شة  واأك��دت 
هي  احلديثة  املدنية  الدميقراطية 
اأهم مكت�شبات ثورة 25 كانون الثاين 
يناير املجيدة )التي اأطاحت بالنظام 
بكل  م�����ش��ر  ت�شمح  ل��ن  و  ال�����ش��اب��ق(، 
اأي  ال���وراء حت��ت  اإىل  بالعودة  ق��واه��ا 
وا�شتطردت   . ال��ظ��روف  م��ن  ظ���رف 
امل�شري من  ال�شعب  دفع  لقد  قائلة 
دم���اء اأب��ن��ائ��ه وم���ن ا���ش��ت��ق��راره ومن 
غالياً  ثمناً  التنمية  م�شرة  تعطل 

ا�صتقالة الناطق الر�صمي با�صم جمل�س الوزراء امل�صري 
•• القاهرة-يو بي اأي:

ال���وزراء  جمل�س  باإ�شم  الر�شمي  الناطق  ق��ال 
امل�شري عالء احلديدي، ظهر ام�س الثالثاء، 
م ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه م���ن م��ن�����ش��ب��ه. ورف�س  اأن�����ه ق�����دَّ
ملندوبي  ت�����ش��ري��ح  ب������اأي  الإدلء  احل����دي����دي 
ال���ش��ت��ق��ال��ة، مكتفياً  اأ���ش��ب��اب  ال�����ش��ح��ف ح���ول 
الو�شع احلايل،  امل��زاي��دة على  اأُري��د  بالقول ل 
بيان  قبل  الول  اأم�س  ال�شتقالة  قدمت  وق��د 
القوات امل�شلحة . يف غ�شون ذلك انتهى اجتماع 
ه�شام  رئي�شه  برئا�شة  ال����وزراء  جمل�س  عقده 

القاهرة  �شمال  ال�شتثمار  هيئة  مبقر  قنديل 
من دون الإعالن عن اأي تفا�شيل، فيما رف�س 
قنديل والوزراء الإدلء باأي ت�شريحات. و التاأم 
الجتماع بح�شور عدد حمدود من الوزراء بعد 
للمجال�س  والدولة  اخلارجية،  وزراء  ا�شتقالة 
وال�شياحة،  البيئة،  ل�شوؤون  والدولة  النيابية، 
والت�������ش���الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات، ويف 
الفتاح  عبد  اأول  الفريق  الدفاع  وزي��ري  غياب 
اإبراهيم.  حممد  ال��ل��واء  والداخلية  ال�شي�شي 
اىل ذلك قدم الناطقان الر�شميان باإ�شم رئا�شة 
اجلمهورية امل�شرية اإيهاب فهمي وعمر عامر 

م�شر  وت�شهد  من�شبيهما.  م��ن  ا�شتقالتيهما 
تطالب  حا�شدة  تظاهرات  الفائت  الأح��د  منذ 
ب��اإ���ش��ق��اط ال��ن��ظ��ام وب��رح��ي��ل ال��رئ��ي�����س امل�شري 
حممد مر�شي مقابل تظاهر ب�شع اآلف تاأييداً 
اأ�شدرت القيادة العامة  ملر�شي بالقاهرة، فيما 
للقوات امل�شلحة، ع�شر اأم�س الول بياناً اأمهلت 
�شاعة   48 ال��ب��الد  يف  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ف��ي��ه 
كفر�شة اأخرة للتوافق، قبل اأن تبادر هي اىل 
و�شع خارطة م�شتقبل ، حمّذرة من اأن الأمن 
اإزاء  �شديد  خلطر  م��ع��ّر���س  ل��ل��دول��ة  ال��ق��وم��ي 

التطورات التي ت�شهدها البالد.

•• دار ال�صالم-ا.ف.ب:

غادر الرئي�س المركي باراك اوباما الثالثاء دار 
ال�شالم العا�شمة القت�شادية لتنزانيا خمتتما اول 
جولة افريقية كربى له ب�شفته رئي�شا قادته اي�شا 
الرئي�س  وداع  ومت  افريقيا.  وجنوب  ال�شنغال  اىل 
ان  قبل  الع�شكرية  ال�شرف  بكل مرا�شم  المركي 
وابنتيه  زوجته  برفقة  الرئا�شية  الطائرة  ي�شتقل 
عائدا اىل الوليات املتحدة كما افاد مرا�شلو وكالة 

فران�س بر�س. وكان اوباما و�شلفه الرئي�س ال�شابق 
جورج بو�س وجها حتية لذكرى 11 �شخ�شا قتلوا 
الوليات  �شفارة  ا�شتهدف  تفجر  يف   1998 يف 
الدميوقراطي  الرئي�س  وزار  تنزانيا.  يف  املتحدة 
اقيم  ال���ذي  اخل��ا���س  الن�شب  اجل��م��ه��وري  و�شلفه 
لل�شفارة المركية يف ما  يف داخل احلرم احلايل 
ن��ادرا لرئي�س امركي و�شلفه  ي�شكل ظهورا علنيا 
يف اخلارج. ويقع املقر احلايل لل�شفارة المركية 
يف دار ال�شالم على بعد 2،5 كلم من املقر ال�شابق 

نفذته  وال���ذي   1998 ب��اع��ت��داء  ا�شتهدف  ال���ذي 
الوقت نف�شه تقريبا  القاعدة. وانفجرت يف  �شبكة 
�شاحنة مفخخة يف ال�شفارة المركية يف نروبي 
اكرث  وا���ش��اب��ة  �شخ�شا   213 مقتل  اىل  ادى  م��ا 
الثانية  اوب��ام��ا،  ب��ج��روح. وزي���ارة  من خم�شة الف 
اىل اف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����ش��ح��راء م��ن��ذ ان��ت��خ��اب��ه يف 
القارة  يف  له  الوىل  الفعلية  واجل��ول��ة   ،2008
الف��ري��ق��ي��ة ك���ان ه��دف��ه��ا ت�شجيع ن���وع ج��دي��د من 

العالقات بني الوليات املتحدة وافريقيا.

اوباما يغادر تنزانيا خمتتما اأول جولة افريقية كربى له 

•• القاهرة-يو بي اأي:

الأمركي  الرئي�س  الرئي�س  حث 
امل�شري  الرئي�س  اأوب��ام��ا،  ب���اراك 
حم����م����د م����ر�����ش����ي، ع����ل����ى ات����خ����اذ 
خ��ط��وات تظهر جت��اوب��ه م��ع قلق 
حل  اأن  على  م��وؤك��داً  املتظاهرين، 
الأزم��ة يف م�شر ل يكون اإّل عرب 

عملية �شيا�شية.
اأن  الأب��ي�����س،  للبيت  ب��ي��ان  وذك����ر 
اأوباما ات�شل اأم�س الول بنظره 
اإزاء  قلقه  ع��ن  للتعبر  امل�����ش��ري، 

التطورات الأخرة يف م�شر.
وقال الرئي�س الأمركي ل� مر�شي، 
ملتزمة  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  اإن 
م�شر  يف  الدميقراطية  بالعملية 
 ، جماعة  اأو  ح��زب  اأي  ت��دع��م  ول 
الدميقراطية  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��دداً 
ان��ت��خ��اب��ات، ب��ل هي  لي�شت جم��رد 
اأ�شوات  ت��ك��ون  اأن  ���ش��م��ان  اأي�����ش��ا 
جميع امل�شريني م�شموعة وممثلة 
ذلك  قبل حكومتهم، مب��ا يف  م��ن 
الذين  امل�����ش��ري��ني  م���ن  ال���ع���دي���د 
يتظاهرون يف جميع اأنحاء البالد 
مر�شي  الرئي�س  اأوب��ام��ا  و�شجع   .
على اتخاذ خطوات لالإظهار باأنه 
على  م�شدداً   ، لقلقهم  ي�شتجيب 
اأن الأزمة احلالية ل ميكن حّلها 

اإّل من خالل عملية �شيا�شية .
امل�شريني فقط  ب��اأن  اأوباما  وك��رر 
ال��ق��رارات التي  ه��م م��ن يتخذون 
حت����دد م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م. وذك�����ر بيان 
اأعرب  اأوب��ام��ا  اأن  الأبي�س  البيت 

امل�شتمر . وذكر ان اأوباما عرب عن 
�شكره للجهود امل�شرية باحلفاظ 
مواطنيه  و����ش���الم���ة  اأم������ن  ع���ل���ى 
ومن�شاآته يف م�شر. وكان الرئي�س 
الأمركي عرّب يف موؤمتر �شحايف 
جاكايا  ال����ت����ن����زاين  ن���ظ���ره  م����ع 
كيكويتي يف مدينة دار ال�شالم عن 
قلق بالده مما يجري يف م�شر يف 
ظل املظاهرات املعار�شة للرئي�س 
نف�شه  بالوقت  �شدد  لكنه  مر�شي، 
اأنه ل ينحاز ل�شخ�س معني  على 

عن قلقه العميق اإزاء العنف خالل 
الإعتداءات  وخا�شة  امل��ظ��اه��رات، 
و�شدد  ال��ن�����ش��اء،  ���ش��د  اجل��ن�����ش��ي��ة 
املحتجون  يعرب  اأن  ���ش��رورة  على 
وحث  �شلمي،  ب�شكل  اأنف�شهم  عن 
لأن�شاره  يو�شح  اأن  على  مر�شي 
ال��ع��ن��ف غر  اأ����ش���ك���ال  ج��م��ي��ع  اأن 
اأنه  اإىل  اأوب��ام��ا  ول��ف��ت   . مقبولة 
الدبلوما�شيني  ب�شالمة  م��ل��ت��زم 
واملواطنني الأمركيني يف م�شر، 
م��ت��وق��ع��اً م���ن ح��ك��وم��ة م�����ش��ر اأن 
توا�شل حماية املوظفني واملن�شاآت 

الدبلوما�شية الأمركية.
الرئا�شة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وك����ان 
امل�����ش��ري��ة ذك���ر يف وق���ت ���ش��اب��ق اأن 
مر�شي  حممد  امل�شري  الرئي�س 
نظره  مع  هاتفي  بات�شال  بحث 
الأمركي باراك اأوباما التطورات 
التي ت�شهدها م�شر، موؤكداً امل�شي 
ال�شلمي  الدميقراطي  بالتحول 

املبني على الد�شتور والقانون.
وذكر املتحدث عرب �شفحته على 
موقع في�شبوك الجتماعي، ام�س 
الثالثاء، ان مر�شي تلقى ات�شاًل 
اأك��د اأن  اأوب��ام��ا ال��ذي  هاتفياً م��ن 
مع  ت��ت��ع��ام��ل  الأم��رك��ي��ة  الإدارة 
ال��ق��ي��ادة امل�����ش��ري��ة امل��ن��ت��خ��ب��ة من 
التحول  وتدعم  امل�شري  ال�شعب 

الدميقراطي ال�شلمي يف م�شر.
تناولت  امل���ك���امل���ة  ان  اإىل  واأ�����ش����ار 
تطور الأحداث اجلارية وامل�شاعي 
التي  امل��ط��ال��ب  لح��ت��واء  احلثيثة 
بكافة  امل���������ش����ري����ون  ع���ن���ه���ا  ع�����رب 

اأطيافهم يف امليادين املختلفة .
اأكد  مر�شي  ان  املتحدث  واأو���ش��ح 
على م�شي م�شر قدماً يف التحول 
الدميقراطي ال�شلمي املبني على 

الد�شتور والقانون .
الرئي�شني  ان وجهتي نظر  وزع��م 
�شلمية  اأه���م���ي���ة  ح����ول  ت��ط��اب��ق��ت��ا 
اجلميع  وا���ش��ت��ن��ك��ار  امل���ظ���اه���رات 
لأية م�شاهد عنف اأو اعتداء على 
فيما  الن�شاء،  وخا�شة  املواطنني 
التوا�شل  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��م��ا  اأك�����دا 

اأو حزب على ح�شاب الآخرين.
وت�������ش���ه���د ال�����ق�����اه�����رة وغ���ال���ب���ي���ة 
الأحد،  منذ  امل�شرية  املحافظات 
تطالب  ح����ا�����ش����دة  م�����ظ�����اه�����رات 
باإ�شقاط النظام وبرحيل الرئي�س 
امل�����ش��ري حم��م��د م��ر���ش��ي واإج����راء 
ب�شبب  مبكرة  رئا�شية  انتخابات 
ف�شل  النظام  يعتربه معار�شو  ما 
البالد  ����ش���وؤون  اإدارة  يف  م��ر���ش��ي 
ُعد  ال�شُ ع��ل��ى  اأو���ش��اع��ه��ا  وت����ردي 

كافة .

اأكد اأن امل�صريني فقط هم من يحددون م�صتقبلهم

اأوباما ملر�صي: ملتزمون بالعملية الدميقراطية وال ندعم اأي حزب اأو جماعة

نواب الوفد يقّدمون ا�صتقاالتهم من جمل�س ال�صورى امل�صري 
•• القاهرة-يو بي اأي:

ال�شورى  جمل�س  يف  نوابها  ا�شتقالة  الثالثاء،  ام�س  املعار�س،  امل�شري  الوفد  حلزب  الربملانية  الهيئة  مت  قدَّ
ر�شمياً، ت�شامناً مع مطالب ال�شعب باإجراء انتخابات رئا�شية مبكرة. وقال ع�شو حزب الوفد والنائب امل�شتقيل 
�شالح ال�شايغ، ملندوبي ال�شحافة وو�شائل الإعالم ام�س اإن احلزب اأوفد مندوباً اإىل رئي�س جمل�س ال�شورى 
)الغرفة الثانية من الربملان امل�شري( الدكتور اأحمد فهمي لتقدمي ا�شتقالت اأع�شاء الهيئة الربملانية حلزب 
امل�شرية  ملطالب اجلماهر  تاأييداً  تاأتي  ال�شتقالت  اأن  ، مو�شحاً  13 ع�شواً  البالغ عددهم  املُعار�س  الوفد 
امل�شرية حول  امل�شّلحة  للقوات  العامة  القيادة  بيان  ال�شايغ  ر  وق��دَّ رئا�شية مبكرة.  انتخابات  اإج��راء  ب�شروره 
تاأييدها  اأعلنت  وطنية  كموؤ�ش�شه  التاريخي  بدورها  امل�شلحة  القوات  اأن  موؤكداً  البالد،  يف  اجلارية  الأح��داث 
ال�شورى،  مبجل�س  معار�شة  واأح���زاب  امل��دين  للتيار  املنتمني  النواب  من   10 وك��ان  امل�شري.  ال�شعب  ملطالب 
فيما  حالياً،  البالد  ت�شهدها  التي  الأح���داث  �شوء  يف  املجل�س  من  ر�شمياً  ا�شتقالتهم  الثنني،  اأم�س  قّدموا 

ي�شل عدد امل�شتقيلني من املجل�س اإىل 23 نائباً من اإجمايل عدد اأع�شاء املجل�س البالغ 180 ع�شواً.

باملنا�صبة

لي�س انقالبا.. اإنه االنحياز مل�صتقبل م�صر..!
•• الفجر :

مل ي��ك��ن اأح����د ي��ت��وّق��ع ق��ب��ول حم��م��د م��ر���ش��ي ببيان 
القوات امل�شلحة امل�شرية الذي انذره بتدخل اجلي�س 
اإذا مل تتحقق مطالب ال�شعب. فقد رف�س املهلة التي 
يف  ال�شيا�شية  الأزم��ة  حلل  امل�شلحة  القوات  حددتها 
البالد، قائال انه مل ُي�شت�شر وانه �شيم�شي قدما يف 
خططه للم�شاحلة الوطنية، م�شاحلة ل ندري مع 
وتلفظ حكمه  تلفظه  امل�شريني  وهذه ماليني  من، 

وجماعته وتدعوه للرحيل فورا.
واملده�س، اأّن الرئا�شة امل�شرية ترى يف بيانها اأن بع�س 
العبارات الواردة يف بيان اجلي�س حتمل من الدللت 
للم�شهد  اإرب������اك  ح����دوث  يف  ي��ت�����ش��ب��ب  اأن  مي��ك��ن  م���ا 
الإرباك  عتبة  يتجاوز  مل  يحدث  ما  وك��اأّن  الوطني، 

ومل ي�شع م�شر على حافة ال�شقوط والهاوية.
اأخ��رى، ومن ورائ��ه جماعة  يوؤكد مر�شي مرة  هكذا 
والعناد،  امل���ك���اب���رة  م��ن��ط��ق  يف  دخ���ول���ه���م  الإخ��������وان، 
ا�شتيعابهم  وع���دم  ال��واق��ع،  حقائق  على  وتعاميهم 
ل��ل��وق��ائ��ع ال���دائ���رة م���ن ح��ول��ه��م، ول��ط��ب��ي��ع��ة موقف 
الطالق  معلنني  وع��م��ق��ه،  امل�����ش��ري  ال�شعب  اأغلبية 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة وم���ا تقت�شيه من  م��ن��ط��ق  م���ع  ب��ال��ث��الث 
واقعية وت�شليم باحلقائق املو�شوعية كما هي ل كما 

يحبوا اأن يروها.
الإخ�������وان، ومنذ  اأّن  ع��ل��ى  م��ت��ج��دد  اإث���ب���ات  ه���ذا  ويف 
ال�شيا�شة،  ف���ن  ي��ف��ق��ه��وا  مل  ال�����ش��ل��ط��ة،  ا���ش��ت��الم��ه��م 
و�شروط  ب�����ش��وؤون��ه��ا  مطلقة  دراي����ة  ع���دم  واظ���ه���روا 
تعاطيها واليات ممار�شتها. فقد ف�شل الإخوان ف�شال 
اإىل  ال�شرّية  اجلماعة  حالة  م��ن  النتقال  يف  ذري��ع��ا 

منطق اإدارة الدولة.
اإّن رف�س بيان املوؤ�ش�شة الع�شكرية، حا�شنة الوطنية 
ن  والتح�شّ الأم���ام،  اإىل  ال��ه��روب  واختيار  امل�شرية، 
�شلوحيتها  ف��ق��دت  وب�����ش��رع��ي��ة  اجل��م��اع��ة  ب�����ش��دف��ة 
و�شالمة  م�شر  ب�شّحة  م�����ش��ّرة  ب�شاعة  واأ���ش��ب��ح��ت 
اأمنها القومي، وبالتايل غر قابلة لال�شتهالك، من 
اأّن جماعة  ال�ّشواهد التي تقيم الدليل القاطع على 
الإخوان قد �شّمت اآذانها على هدير املاليني، وباتت 
بان  ويطالبها  يحا�شرها  واق��ع  مع  كلّية  قطيعة  يف 

ترّجل وترك ممار�شة ال�شلطة لالأقدر والأجدر.
ال�شرعّية  اأّن  اأدرك��������وا  م��ر���ش��ي  ول  الإخ��������وان  ف���ال 
ل�شتمرار  ذري��ع��ة  ويتخذونها  بها  نون  يتح�شّ التي 
اخ��ت��ط��اف��ه��م و���ش��ط��وت��ه��م ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ة، ق��د فقدت 
انتزاعها منهم  امل�شري  ال�شارع  باإعالن  م�شروعّيتها 

وا�شتعادته ل�شيادته، مرجع وم�شدر كل ال�شرعيات.
ب�شقوط  وت�����ش��ل��ي��م��ه��م  اإدراك����ه����م  ع����دم  اأّن  ���ش��ك  ول 
اعتبار  اإىل  قادهم  ال��ذي  هو  النتخابية،  �شرعيتهم 
الع�شكرية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  عليها  اأق��دم��ت  ال��ت��ي  اخل��ط��وة 
للمرة  بذلك،  موؤكدين  النقالب،  مبثابة   ، امل�شرية 
اأنهم ل يح�شنون ق��راءة الواقع فقط، واإمنا  الأل��ف، 
حتى فّك �شفرة مفردات وم�شامني بيان كان املوقف 
فيه من الو�شوح وال�شفافية ما ل يحتمل اأي تاأويل 
اأو التبا�س، لأنه بيان جاء ترجمة اأمينة ملطلب �شعبي 
احلقبة  ه��ذه  �شئم  �شعب  لتطلعات  وانحيازا  وا�شح، 

الخوانّية  املظلمة التي يعي�شها.
لقد مّيز بيان اجلي�س امل�شري بني دوره الوطني وبني 
العمل ال�شيا�شي، وقال دون تلعثم وارتباك انه يكتفي 
بدعوة ال�شيا�شيني بكل األوان الطيف اإىل ال�شتجابة 
فوق  تبقى  لأنها  لإرادت���ه  والمتثال  ال�شعب  ملطلب 
كل اإرادة، موؤكدا انه لن ميار�س ال�شيا�شة ول يطمح 
عليه  ميليها  التي  وطنّيته  �شيمار�س  واإمن���ا  للحكم 

تاريخه وواجبه.
م��وق��ف وطني،  ه���و  امل�����ش��ري  اجل��ي�����س  م��وق��ف  اإذن، 
مل�شر  القومي  الأم��ن  على  احلفاظ  ه��ّم  من  ينطلق 
الداخلية  اجلبهة  متا�شك  على  واحل��ف��اظ  ال��دول��ة، 
موقفا  ول��ي�����س  امل�����ش��ري،  ال�شعب  ووح����دة  ال��وط��ن��ي��ة 

�شيا�شيا باملعنى ال�ّشيا�شوي الذي يفهمه الإخوان.
اجلي�س  ملوقف  الوطنية  الع��ت��ب��ارات  على  وال��دل��ي��ل 

امل�شري، هو ت�شديده على ان اخلطوة التي �شيعتمدها 
م�شتقبل  خارطة  و�شع  يف  تتمثل  املهلة  انتهاء  بعد 
للبالد يكتفي بالإ�شراف عليها فقط، ويتوىل ال�شهر 
اإّل من رام  على تنفيذها القوى ال�شيا�شية الوطنية 

منهم التغريد خارج ال�ّشرب.
ولكن، عندما تكون قا�شرا على فهم مفهوم الدولة، 
ومتا�شكه  املجتمع  ب��وح��دة  احل��ائ��ط  عر�س  و���ش��ارب��ا 
وت���وازن���ه م��ن اج���ل م�����ش��احل��ك ال��ف��ئ��وي��ة، ي��ك��ون من 
اجلي�س  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���وق���ف  يف  ت����رى  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

انقالبا.
املت�شّرعة،  ق��راءت��ه��م  ق��ي  الإخ����وان  ح��ال  كانت  وتلك 
امل�����ش��ل��ح��ة، ح��ي��ث راأوا فيه  ال���ق���وات  ل��ب��ي��ان  ك��ال��ع��ادة، 
فيه  يثّمنوا  اأن  عليهم  ك��ان  ح��ني  يف  لهم  ا�شتهدافا 
ي�شتثنهم  مل  اإذ  اأن��ف�����ش��ه��م،  م���ن  اإن���ق���اذه���م  حم���اول���ة 
ال�شيا�شية  العملية  امل�شاركة يف  الع�شكري من  البيان 
املقبلة، ولكن قدميا قالت العرب ما العمى اإّل عمى 

الب�شرة..!
القوات  ب��ي��ان  ع��ل��ى  تعليقه  يف  م��ر���ش��ي،  اإ����ش���رار  اإن 
امل�شلحة، على الت�شرف وكاأّن الثالثني من يونيو مل 
يقع، وقوله انه �شيم�شي قدما يف امل�شار الذي و�شعه 
من قبل لتعزيز م�شاحلة وطنية �شاملة بغ�س النظر 
عن اأي بيانات تعمق النق�شامات بني املواطنني وانه 
اأخذ خطوات عملية لتفعيل اآلية امل�شاحلة الوطنية 
،اأّن  بجالء  يك�شف  الأخ���ر،  خطابه  يف  اأعلنها  التي 
ميعن،  اأو  حميطه  عن  تامة  عزلة  يف  اإّم��ا  الرئي�س، 
امل�شري  ال�شعب  ا�شتغباء  يف  اجلماعة،  من  بتوجيه 
يكن  �شيئا مل  وك����اأّن  ال��ن��ه��ج  ذات  وذل���ك مب��وا���ش��ل��ت��ه 

وبراءة الأطفال يف عينيه..!
لن  وك��ارث��ة،  م�شيبة  الأم���ر  ُيعترب  احل��ال��ت��ني،  ويف 
ال�شيا�شي الذي يعجز على تعديل �شاعته، ويتم�شك 
اإمّن��ا يختار النتحار  ال��وراء،  اإىل  بان تبقى عقاربها 
يتعار�س  ان��ه، ويف حالة مر�شي، موقف  كما  �شبيال. 
ويتناق�س مع ما جاء يف بيانه من انه �شيم�شي قدما 
ق��ب��ل لتعزيز م�شاحلة  ال���ذي و���ش��ع��ه م��ن  امل�����ش��ار  يف 
تعمق  ب��ي��ان��ات  اأّي  ع��ن  النظر  بغ�س  �شاملة  وطنية 
النق�شامات بني املواطنني، فتفادي ال�شرخ والنق�شام 
اإعالنه  واح��دا هو  �شيئا  اليوم يتطلب  بات  يف م�شر 
التنّحي، واإدراكه انه مل يعد هناك جمال للمناورة يف 

م�شر ما بعد الثالثني من يونيو .
اإّن مر�شي واجلماعة مل ي�شتوعبا، على ما يبدو، اأن 
ل��ن يكون  �شهر ح��زي��ران  اأّن  ق���ّرروا  ق��د  �شباب م�شر 
بل  وال��ه��زائ��م،  النك�شات  �شهر   2013 ح��زي��ران  بعد 
توقها  يف  ال�شعبية  الإرادة  و�شهر  النت�شارات،  �شهر 
الدويل  التنظيم  ظالمية  عن  بعيدا  امل�شتقبل  اإىل 

لالإخوان.
وخ���ط���اأ م��ر���ش��ي ال���ق���ات���ل، ه���و ان��ف�����ش��ال��ه ع���ن �شعبه 
واحتمائه باأتباعه ومريديه، وخطاأ اجلماعة الفادح، 
هو اعتقادهم ال�شاذج باأنهم ميلكون �شكا على بيا�س 
ي�شمح لهم باغتيال روح م�شر والقفز على تاريخها، 

واعتبارهم اأّنها ُولدت مع جميئهم لل�شلطة.
املوؤ�ش�شة  بيان  اأي�شا قراءة  املنطلق، ميكن  ومن هذا 
الع�شكرية، فهو بهذا املعنى اأكرث من حتذير جلماعة 
الإخ�����وان واإمن����ا ن�شيحة وحم��اول��ة لإي��ق��اظ��ه��م من 
يعوا  اأن  اإىل  ودفعهم  بال�شلطة،  ون�شوتهم  نومهم 
جمال  ل  وم�شتقبل  عليهم  �شابق  ت��اري��خ  مل�شر  ب��ان 
انه  امل�شريون  تاأكد  م�شروع  اج��ل  من  به  للت�شحية 
ثّمة  وم��ن  اأر�شهم  على  اجلحيم  تعميم  اإىل  ي�شعى 

ت�شديره اإىل اأ�شقائهم.
ي�شتفيق  اإ�شرافيل..لن  �شور  يف  نفخنا  لو   .. ولكن 
فاحلقيقة  املزطولني..  الإخ��وان  من  الكهف  �شاكني 

دائماً توؤمل من تعّود على الأوهام..!
امل يقل اأفالطون اإّن من ياأبى اليوم قبول الن�شيحة 
التي ل تكلفه �شيئا ف�شوف ي�شطر يف الغد اإىل �شراء 
جماعة  على  غابت  حكمة  الأث��م��ان..  باأغلى  الأ���ش��ف 
تكبيل عقولهم  وباإرادتهم،  اختاروا،  الذين  الإخ��وان 

بال�شال�شل..! 

•• االمم املتحدة-يو بي اأي:

عرّبت املفو�شية العليا حلقوق الإن�شان يف الأمم املتحدة، 
داعية  م�شر،  يف  املتوتر  الو�شع  جت��اه  الكبر  القلق  عن 
للدخول يف ح��وار ج��دي عاجل  ال�شيا�شية  الأط���راف  كل 
حلل الأزمة يف البالد، والرئي�س امل�شري حممد مر�شي 
الحتجاجات  عنها  تعرّب  التي  ال�شعب  ملطالب  لالإ�شغاء 
احلا�شلة. وقال روبرت كولفيل، املتحدث با�شم املفو�شة 
بيالي،  ن��ايف  امل��ت��ح��دة  الأمم  الإن�����ش��ان يف  العليا حل��ق��وق 
امل��ت��وت��ر جداً  ال��و���ش��ع  كبر  بقلق  نتابع  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم 
قوية  ودع���م  ت�شامن  ر���ش��ال��ة  ب��اإر���ش��ال  ون��اأم��ل  يف م�شر، 
على  امل�شرية  احلكومة  نحث  واأ�شاف   ، امل�شري  لل�شعب 
موا�شلة بذل كل جهد حلماية حقوق املواطنني بالقيام 
الأ�شف  ع��ن  وع���رّب   . �شلمية  وم��ظ��اه��رات  ب��اح��ت��ج��اج��ات 
للقتلى الذين �شقطوا يف م�شر منذ يوم الأحد الفائت، 
م�شدداً على �شرورة حما�شبة اأي منفذين للهجمات �شد 

املفرطة.  القوة  ا�شتخدموا  والذين  ال�شلمية  املظاهرات 
وقال املتحدث ندعو كل الأطراف ال�شيا�شية واملجموعات 
من  عاجل  ج��دي  وطني  ح��وار  يف  للدخول  الجتماعية 
العنف  ت�شاعد  ومنع  ال�شيا�شية  لالأزمة  اإيجاد حل  اأجل 
. واأ����ش���اف ن��دع��و ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري ل��الإ���ش��غ��اء ملطالب 
واآم��ال ال�شعب امل�شري التي يعرّب عنها يف الحتجاجات 
امل�شائل  وملعاجلة  الأخ���رة،  الأي���ام  م��دى  على  ال�شخمة 
يف  امل��دين  واملجتمع  املعار�شة  طرحتها  التي  الأ�شا�شية 
الأ���ش��ه��ر الأخ�����رة، وا���ش��ت��خ��ال���س ال���درو����س م��ن املا�شي 
التي  بالتاأكيدات  ورّح��ب   . اله�س  الو�شع  هذا  يف  خا�شة 
لن  ب��اأن��ه  واجلي�س  ال��ق��ان��ون  تطبيق  هيئات  ع��ن  ���ش��درت 
تتخذ اأية اإجراءات قد توؤدي اإىل ا�شتخدام مفرط للقوة 
وغالبية  القاهرة  وت�شهد  ال�شلميني.  املتظاهرين  �شد 
مظاهرات  الفائت،  الأح��د  يوم  منذ  امل�شرية  املحافظات 
حا�شدة تطالب باإ�شقاط النظام وبرحيل الرئي�س امل�شري 

حممد مر�شي، واإجراء انتخابات رئا�شية مبكرة.

االأمم املتحدة تدعو مر�صي لالإ�صغاء ملطالب ال�صعب 
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•• القاهرة-ا.ف.ب:

الن  ب��ات  ال���ذي  ال�شيا�شي،  ال��ف��ت��اح  عبد  اول  ال��ف��ري��ق 
ان يحافظ  يريد   ، ال��ق��وي  رج��ل م�شر  يبدو  م��ا  على 
للجي�س امل�شري على دور رئي�شي يف البالد وان يعيد 
مدى  على  ت��اآك��ال  اللذين  وم�شداقيته  اح��رام��ه  ل��ه 
احلكم  الع�شكري  املجل�س  خاللها  ت��وىل  ون�شف  ع��ام 
عقب ا�شقاط ح�شني مبارك مطلع العام 2011. مل 
املحت�شدين  امل�شريني  اىل  �شخ�شيا  اجل��رال  يتحدث 
اي���ام ول��ك��ن��ه خاطبهم ب�شكل  ث��الث��ة  امل��ي��ادي��ن م��ن��ذ  يف 
�شماء  غر مبا�شر عرب مروحيات ع�شكرية حلقت يف 
مل�����ش��ر فالتقط  ب���اع���الم ع��م��الق��ة  ال���ق���اه���رة م��ل��وح��ة 
املتظاهرون الر�شالة على الفور وردوا التحية هاتفني 

ملء حناجرهم اجلي�س وال�شعب ايد واحدة.
والث�����ن�����ني، ف�����ور اذاع�����ة 
ب����ي����ان اجل����ي���������س ال�����ذي 
م���ن���ح ف���ي���ه م���ه���ل���ة 48 
امل�شري  للرئي�س  �شاعة 
لتحقيق  مر�شي  حممد 
م��ط��ال��ب ال�����ش��ع��ب، هتف 
امل���ت���ظ���اه���رون ان������زل يا 
م�س  م��ر���ش��ي   .. �شي�شي 
ال�شي�شي  وك��ان  رئي�شي. 
طماأنة  ب���ر����ش���ال���ة  ب���ع���ث 
قبل  امل���������ش����ري����ني  اىل 
تظاهرات  م���ن  ا����ش���ب���وع 
فيها  �شارك  التي  الحد 

ماليني املتظاهرين.
مبا�شر  غ����ر  رد  ف���ف���ي 
قيادات  ت��ه��دي��دات  ع��ل��ى 
بالت�شدي  ا����ش���الم���ي���ة 
 30 لتظاهرات  بالقوة 
ح�����زي�����ران ي���ون���ي���و اك���د 
ت�شريحات  يف  ال�شي�شي 
حزيران   24 يف  علنية 

املوت  ان  وق��ال  ال�شعب  لرادة  اجلي�س  انحياز  يونيو 
ا�شرف لنا من ان مي�س احد من �شعب م�شر يف وجود 
جي�شه، م�شيفا لي�س من املروؤة ان ن�شمت امام تخويف 

وترويع اهالينا امل�شريني.
تعرفوا  ال��ذي��ن  امل�شريون  وال�شحفيون  ال�شيا�شيون 
على اجلرال ال�شاعد يوؤكدون ان همه ال�شا�شي منذ 
املا�شي  اغ�شط�س  اب  للدفاع يف  كوزير  من�شبه  توليه 
الغالبية  وان��ه، مثل  امل�شري  للجي�س  العتبار  رد  كان 
وال�شابقني،  احلاليني  اجلي�س  ق��ي��ادات  م��ن  العظمي 
ي�شعر بغ�شة من �شعار ي�شقط حكم الع�شكر الذي ارتفع 

يف التظاهرات اثناء فرة حكم املجل�س الع�شكري.

منظمة التعاون االإ�صالمي توؤكد ا�صتعدادها حلل م�صاكل امل�صلمني يف ميامنارمادورو يوؤكد عزم بالده تعزيز التحالف اال�صرتاتيجي مع رو�صيا 
•• جدة-وام:

اأكد الربوفي�شور اأكمل الدين اإح�شان اأوغلي اأمني عام منظمة التعاون الإ�شالمي.. ا�شتعداد املنظمة للم�شاعدة يف الو�شول حلل 
دائم مل�شاكل جميع امل�شملني يف ميامنار الذي ي�شتحقون احل�شول على احلقوق الأ�شا�شية لأي مواطن مبا يف ذلك اإمكانية و�شول 
امل�شاعدات الإن�شانية العاجلة من خالل افتتاح مكتب املنظمة للم�شاعدات الإن�شانية والذي مت التفاق عليه يف وقت �شابق. وقال 
يف ر�شالة خطية وجهها ملوك وروؤ�شاء  57   دولة ع�شو يف منظمة التعاون الإ�شالمي اإىل رئي�س احتاد جمهورية ميامنار ثني 
�شني..اإن الدول الأع�شاء يف املنظمة م�شتعدة لتوفر اآلية للتعاون مع ميامنار لتتمكن من اإقامة عالقات اقت�شادية .. اإ�شافة اإىل 
بناء الثقة بني طوائف املجتمع عرب احلوار بني الأديان وتقدمي اخلربات التقنية مل�شاعدة ميامنار يف النتقال اإىل الدميقراطية 
والندماج يف املجتمع الدويل. �شلم طالل داعو�س املبعوث اخلا�س لالأمني العام ملنظمة التعاون الإ�شالمي مدير اإدارة الأقليات 
يف املنظمة يرافقه الدكتور ح�شن عابدين .. الر�شالة اإىل وونا مونغ لوين وزير خارجية ميامنار. وجدد الأمني العام خماوفه 
وقلقه حيال ه�شا�شة الو�شع القائم يف اإقليم ولية راخني التي وقعت فيها اأعمال عنف �شد م�شلمي الروهينجيا يف اأوائل يونيو 

. فيها  والأمن  النظام  ا�شتعادة  وحماولة  لوقفها  ميامنار  حكومة  اتخذتها  التي  التدابر  من  الرغم  على   2012

•• مو�صكو-يو بي اأي:

نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
العا�شمة  من  الثالثاء  ام�س  م���ادورو 
ال��رو���ش��ي��ة م��و���ش��ك��و ع����زم ب�����الده على 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ح��ال��ف ال���ش��رات��ي��ج��ي مع 
رو�شيا. ونقلت وكالة اأنباء )نوفو�شتي( 
الرو�شية عن مادورو قوله خالل لقائه 
ف���الدمي���ر بوتني  ال���رو����ش���ي  ن���ظ���ره 
الفنزويلي  الرئي�س  اإن  الكرملني  يف 
ال����راح����ل ه���وغ���و ت�����ش��اف��ي��ز ك�����ان على 

دولر، واأن مو�شكو وكاراكا�س توا�شالن 
وقال  عالقاتهما.  تنويع  على  العمل 
ت���وا����ش���ل���ون تطوير  اأن����ك����م..  ي�����ش��رين 
بعد   ، الفزويلية  الرو�شية  ال��ع��الق��ات 
وفاة ت�شافيز. وهذه هي الزيارة الأوىل 
التي يقوم بها مادورو اإىل رو�شيا منذ 
لت�شافز،  الرئا�شة خلفاً  توليه من�شب 
وق��د ���ش��ارك يف اأع��م��ال ال���دورة الثانية 
الذي  ل��ل��غ��از،  امل�����ش��درة  ال���دول  ملنتدى 
والثاين من  الأول  عقد يف مو�شكو يف 

متوز يوليو احلايل.

الدوام يروج وين�شر الحرام واحلب 
ورثنا  ون���ح���ن  ل���رو����ش���ي���ا،  ال���ك���ب���ري���ن 
م��ن��ه ه���ذا احل���ب وق���د ج��ئ��ن��ا اإىل هنا 
التحالف  تعزيز  يف  رغبتنا  ن��وؤك��د  ك��ي 
. من جانبه  ال�شراتيجي مع رو�شيا 
ال��ع��الق��ات بني  بطبيعة  ب��وت��ني  اأ����ش���اد 
اأن م�شتوى  وق���ال  وف��ن��زوي��ال،  رو���ش��ي��ا 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال���ع���الق���ات 
بينهما قد بلغ م�شتوى جديدا، ولفت 
امل�شركة  ال�شتثمارية  اخلطة  اأن  اإىل 
مليار   20 تتجاوز  البلدين  ل�شركات 

عبد الفتاح ال�صي�صي ..

 جرنال يلوح للم�صريني باالأعالم من �صماء القاهرة
ويقول الكاتب يف �شحيفة ال�شروق عبد اهلل ال�شناوي، 
ال��ذي التقى ال�شي�شي م��رات ع��دة، ان اجل��رال البالغ 
من العمر 58 عاما والذي ان�شم للموؤ�ش�شة الع�شكرية 
يف العام 1977 ابدى بو�شوح تاأ�شيه ملا حلق ب�شورة 
اجلي�س وم�شداقيته خالل ادارته للمرحلة النتقالية 

عقب ا�شقاط مبارك.
ورغم ان ال�شي�شي ل ين�شي للم�شر ح�شني طنطاوي، 
وانه  اب��ن��ه  دائ��م��ا يعتربه  ك��ان  ان��ه  ال�����ش��ن��اوي،  بح�شب 
كان وراء تدرجه يف القيادة حتى ا�شبح رئي�شا جلهاز 
املخابرات احلربية، فانه يدرك الخطاء التي ارتكبت 
وامل�شكالت التي كانت تعاين منها املوؤ�ش�شة الع�شكرية.

قيادة  توليه  بعد  اكرث من مرة  نف�شه  ال�شي�شي  وق��ال 
اجلي�س ان تركيزه ال�شا�شي �شيكون على رفع الكفاءة 
القتالية للقوات امل�شلحة. ولكن اجلرال، الذي جدد 
الدماء يف قيادة اجلي�س 
امل�������ش���ري، ي���رف�������س اي 
اخراق للقوات امل�شلحة 
م����ن ج���م���اع���ة الخ������وان 
حركة  اي  او  امل�شلمني 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة اخ�����رى، وفق 

ال�شناوي.
جيدا  ال�شي�شي  ويعرف 
ال����ع����دي����د م����ن ق����ي����ادات 
الخ���وان وه��م يعرفونه 
ال���رج���ل  ان  اذ  ج����ي����دا 
����ش���ق���وط  ب�����ع�����د  ادار، 
م����������ب����������ارك، ح��������������وارات 
ع����دي����دة م����ع الح������زاب 
ال�شيا�شية  واحل���رك���ات 
مرات  والتقى  املختلفة 
ع����دة ق���ي���ادات الخ�����وان 
امل�������ش���ل���م���ني. وع���ن���دم���ا 
ع���ي���ن���ه م���ر����ش���ي وزي������را 
املا�شي،  ال���ع���ام  ل��ل��دف��اع 
وتكهنات  �شائعات  ���ش��رت 
"مثل  انه  يوؤكد  ال�شناوي  ولكن  الهوى  ا�شالمي  بانه 
الغالبية العظمى من امل�شريني رجل متدين وقومي 
النزعة وهو معجب مثل الكثرين من ابناء املوؤ�ش�شة 

الع�شكرية ب�شخ�شية جمال عبد النا�شر.
نوفمرب  الثاين  ت�شرين  يف  القاهرة  يف  ال�شي�شي  ول��د 
الع�شكرية  العلوم  بكالوريو�س  على  وح�شل   1954
1977 ودر�س  العام  امل�شرية يف  الكلية احلربية  من 
عام  الربيطانية  والرك����ان  ال��ق��ادة  كلية  يف  ذل��ك  بعد 
العام  يف  المركية  العليا  احلرب  كلية  ويف   1992
متزوج  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  اأول  والفريق   .2006

وله اربعة ابناء.

�صبعة قتلى بهجوم انتحاري �صد �صركة نقل اجنبية يف كابول
•• كابول-ا.ف.ب:

اوق����ع اع���ت���داء ان��ت��ح��اري ب�����ش��ي��ارة م��ف��خ��خ��ة ا���ش��ت��ه��دف �شباح 
حلف  ق��وة  م��ع  تعمل  اجنبية  نقل  �شركة  ك��اب��ول  يف  ال��ث��الث��اء 
�شمال الطل�شي يف افغان�شتان )اي�شاف( �شبعة قتلى وادى اىل 
تدمر واجهة املجمع. وارتفعت �شحابة من الدخان فوق املكان 
من  �شل�شلة  م��وؤخ��را  طالبان  حركة  نفذت  حيث  العا�شمة  يف 
التفجرات ا�شتهدفت املحكمة العليا واملطار والق�شر الرئا�شي 

ومقر وكالة ال�شتخبارات املركزية المركية �شي اآي ايه .
وحتاول الوليات املتحدة اطالق حوار يف الوقت الذي ت�شتعد 
ف��ي��ه ق���وات احل��ل��ف ال��ب��ال��غ ع��دي��ده��ا م��ئ��ة ال���ف عن�شر ملغادرة 
املقبل على ان تتوىل قوات المن املحلية  العام  افغان�شتان يف 

م�شوؤولية المن يف البالد.
وق����ال ق��ائ��د ���ش��رط��ة ك��اب��ول حم��م��د اي����وب ���ش��الجن��ي لوكالة 
فران�س بر�س ان اأربعة حرا�س نيباليني وحار�شا افغانيا واثنني 
من املدنيني الفغان قتلوا يف الهجوم، الذي بدا عند ال�شاعة 

تغ(. الليل  )منت�شف   04،30
ا�شيب  وقد  احلرا�س  احد  بر�س  فران�س  لوكالة  وراى م�شور 

جممع  خ��ارج  م�شاعدات  يتلقى  وه��و  الوجه  يف  دامية  بجروح 
ال�شركة التي تتخذ من دبي مقرا لها. وتزود ال�شركة قواعد 
املوؤن  من  وغرها  والوقود  واملياه  بالطعام  الطل�شي  احللف 
املواد  وتخزين  ال�شكن  مباين  م�شوؤولية  ت��ويل  اىل  بال�شافة 

الع�شكرية.
حم�شوة  �شاحنة  بتفجر  ب��دا  الهجوم  ان  �شالجني  وا���ش��اف 
باملتفجرات تاله تبادل لطالق النار بني احلرا�س واثنني او 
ثالثة من املهاجمني ا�شتمر طيلة 30 او 40 دقيقة، قتل على 

اثره املهاجمون جميعا.
واحدت النفجار حفرة كبرة وادى اىل حتطم جدران ومركز 
للحرا�شة بينما ا�شارت ال�شرطة اىل انها قامت لحقا بتفجر 

�شرات نا�شفة.
واعلنت حركة طالبان تبنيها للهجوم يف الوقت الذي تتزايد 
فيه ال�شغوط على احلكومة يف كابول من اجل التو�شل اىل 

اتفاق �شالم مع املتمردين قبل ان�شحاب القوات الدولية.
و�شرحت حركة طالبان يف بيان لقد ا�شتهدفت من�شاة اجنبية 
باملتفجرات  حم�شوة  �شاحنة  بتفجر  اول  مهمة  لوج�شتية 
مم��ا ازال ك��ل ال�����ش��وات��ر ق��ب��ل ان ي��دخ��ل امل��ج��اه��دون امل����زودون 

طالبان  حركة  وفتحت   . القاعدة  ومتو�شطة  خفيفة  با�شلحة 
18 حزيران يونيو واعلنت انها  مكتبا �شيا�شيا يف الدوحة يف 
يف  عاما   12 منذ  امل�شتمر  للنزاع  ت�شوية  اىل  التو�شل  تريد 
ا�شتنكر  ك���رزاي  حميد  الف��غ��اين  الرئي�س  ان  ال  افغان�شتان. 
البي�شاء  الراية  اذ رفعت  املكتب  افتتاح  بها  التي مت  الطريقة 
التي كانت  الت�شمية  ال�شالمية وهي  افغان�شتان  امارة  و�شعار 
ال�شلطة.  يف  ك��ان��ت  عندما  افغان�شتان  على  تطلقها  طالبان 

وازيلت الراية والالفتة لحقا.
امكان  حول  تفاوؤله  عن  الثنني  البنتاغون  اع��رب  املقابل،  يف 
اجراء مفاو�شات من اجل التو�شل اىل اتفاق �شالم يتيح بقاء 

قوة امركية يف البالد تتمتع بح�شانة قانونية.
وحركة  الفغانية  واحل��ك��وم��ة  الطل�شي  احللف  ق��ادة  وتعهد 
ت��ب��ذل فيه  ال���ذي  نف�شه  ال��وق��ت  امل��ع��ارك يف  ط��ال��ب��ان موا�شلة 
النار على  وق��ف لط��الق  التو�شل اىل  اج��ل  دولية من  جهود 

امل اطالق احلوار.
وبعد �شاعات فقط على افتتاح مكتب حركة طالبان يف قطر، 
ادى �شاروخ اطلقته احلركة اىل مقتل اربعة امركيني يف اكرب 

قاعدة ع�شكرية يف افغان�شتان.

•• تون�س-يو بي اأي:

ا�شتبعد رئي�س احلكومة التون�شية 
تكرار  ال���ع���ري�������س،  ع���ل���ي  امل���وؤق���ت���ة 
ال�شيناريو امل�شري يف بالده، موؤكداً 
ثقته يف اإمكانية جتاوز التون�شيني 

م�شاكلهم عرب احلوار.
القيادي يف حركة  العري�س،  وقال 
الإ���ش��الم��ي��ة، يف حديث  ال��ن��ه�����ش��ة 
الفرن�شية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ل��ل��ق��ن��اة 
 - الإث��ن��ني  ليلة  بثته   24 فران�س 
اأن  اإمكانية  ي�شتبعد  اإن��ه  الثالثاء، 
ملا  �شبيهاً  �شيناريو  تون�س  ت�شهد 

يح�شل حالياً يف م�شر.
التون�شية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  وب���رر 
موقفه بالإ�شارة اإىل الثقة الكبرة 
ويف  امل��رت��ف��ع،  التون�شيني  وع���ي  يف 
ق��درت��ه��م ال��ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى ق��ي��ا���س ما 
اجلهود  ومعرفة  ال��ب��الد،  تتحمله 
املبذولة يف ظل الإمكانيات املتاحة 
والعراقيل  الإع���اق���ات  ���ش��وء  ع��ل��ى 

املوجودة لالأعمال .
تون�س  املتبع يف  املنهج  ان  واأ���ش��اف 
يت�شم بالتوافق وال�شراكة وبالتايل 
للذهاب  ب��ب��الدن��ا  ي��دف��ع  م���ربر  ل 
يف اإجت��اه اإه���دار ال��وق��ت، اأو تعميق 
ال�شياق  ه��ذا  يف  لفتاً   ، التجاذبات 
لهم  امل�����ش��ري��ني  الأ����ش���ق���اء  ان  اإىل 
جتربتهم اخلا�شة، واأعلم ب�شوؤونهم 
بع�شهم  ب���ني  ب���احل���وار  وق��ب��ول��ه��م 
البع�س �شيمكنهم يف نهاية املطاف 
من جتاوز كل الإ�شكاليات العالقة 

•• الفجر – تون�س - خا�س

اأجرته  ل���ل���راأي  ا���ش��ت��ط��الع  اأظ���ه���ر 
ون�شرت  اأم����رود  موؤ�ش�شة  م��وؤخ��را  
ر حركة  نتائجه اأم�س الثالثاء ت�شدُّ
نداء تون�س ورئي�شها الباجي قايد 
بن�شبة  الت�شويت  لنوايا  ال�شب�شي 
23 فا�شل 6 باملائة، م�شجلة بذلك 
3باملائة مقارنة  باأكرث من  تقدما 
املا�شي.  م����اي  ���ش��ه��ر  ب��ا���ش��ت��ط��الع 
واحتلت حركة النه�شة الإ�شالمية 
فا�شل   19 بن�شبة  الثانية  املرتبة 
تقدما  بدورها  م�شجلة  باملائة   7
احتلت  فيما  5باملائة  م��ن  ب��اأك��رث 
الثالثة  امل��رت��ب��ة  ال�شعبية  اجلبهة 

بن�شبة بلغت 7 باملائة.
و���ش��م��ل ا���ش��ت��ط��الع ال�������راأي ال���ذي 
اأج���ري خ��الل ال��ف��رة امل��م��ت��دة من 
عينة  املا�شي  جوان   26 اإىل   19

متكونة من 1067 �شخ�س.
القت�شادي  الو�شع  خ�شو�س  ويف 
ب���امل���ائ���ة من   47 ح������وايل  اع���ت���رب 
امل�شتجوبني  اأن الو�شع القت�شادي 
خطر  اإىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  ت���راج���ع.  يف 
61 باملائة عن عدم  الإره��اب عرّب 

تخوفهم من الإرهاب.
تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار 

التون�شي  ال�����ش��ارع  ان  اإىل  ُي�����ش��ار   .
ت��ف��اع��ل م��ع الأح�����داث اجل���اري���ة يف 
اأط���ل���ق���ت جمموعة  ح��ي��ث  م�����ش��ر، 
عليها  اأط��ل��ق��وا  حملة  ال�شباب  م��ن 
اإ���ش��م ح��رك��ة مت���رد ت��ون�����س ، وذلك 
بالتزامن مع تظاهرات 30 يونيو 

فى م�شر.
التون�شي  النائب  توقع  جانبه  من 
يكون  اأن  الرحوي  املعار�س منجي 
لتطور الأو�شاع يف م�شر �شدى يف 

تون�س.
وق��������ال ال�������رح�������وي، ال�����ق�����ي�����ادي يف 

على  م�شر  ويف  ت��ون�����س  يف  بثقلها 
حد ال�شواء .

عندما  ان�����ه  ال�����رح�����وي  واأ������ش�����اف 
لها  كان  تون�س  يف  الثورة  اإنطلقت 
وبالتايل  م�شر،  يف  �شريعاً  �شدى 
اأتوقع اأن يكون ملا يح�شل يف م�شر 
�شدى له يف تون�س باإعتبار ان كل 

ال�شروط والظروف جممعة .
التون�شية  احل��ك��وم��ة  اأن  واع���ت���رب 
امل��وؤق��ت��ة اأث��ب��ت��ت ان��ه��ا خ����ارج �شياق 
بتحقيق  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  يف  ال�����ث�����ورة 
املطالب الإقت�شادية والإجتماعية، 

اجلبهة  ال����ي���������ش����اري  الإئ������ت������الف 
اإذاعية  ت�شريحات  يف   ، ال�شعبية 
اإن تون�س قد تتاأثر مبا يح�شل يف 

م�شر.
واأو�شح ان هناك ت�شابهاً كبراً بني 
يح�شل  وم��ا  تون�س  يف  يح�شل  م��ا 
ت��وج��د يف تون�س  م�����ش��ر، ح��ي��ث  يف 
ال���ث���ورة، ويف  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ة ملتفة 
م�����ش��ر ي��وج��د رئ��ي�����س م��ل��ت��ف على 
الت�شابه  ن��ق��ط��ة  ان  ك��م��ا   ، ال���ث���ورة 
ال����ك����ربى ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ه����ي ان 
تنزل  العاملية  الإخ��وان��ي��ة  احل��رك��ة 

قايد  ال��ب��اج��ي  زع��ي��م��ه��ا  اأّن  ت����رى 
ال�������ش���ب�������ش���ي ه�����و امل�������ش���ت���ه���دف من 
ال�شيا�شي  ال��ع��زل  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
امل��ن��ت��ظ��ر ع��ر���ش��ه ل��ل��م�����ش��ادق��ة من 
قبل املجل�س الوطني التاأ�شي�شي يف 

الأيام القادمة.
رف�شها  احل�����رك�����ة  اأك����������دت  وق�������د 

حد قول قيادييها.

نداء تون�س واأحداث م�صر
اآخ������ر، ج����اء يف بيان  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
حلزب حركة نداء تون�س انه يتابع 
م�شر  يف  يجري  ما  بالغ،  باهتمام 
اعت�شامات  و  ث����وري،  ح����راك  م��ن 

الذي  امل�����ش��روع  لهذا  وا�شتهجانها 
من  التون�شيني  من  ج��زء  �شيحرم 
اأب�شط حقوقهم املدنية و ال�شيا�شية 
الوطني  املجل�س  حت��ّول  م�شتنكرة 
�شتحرم  حمكمة  اإىل  التاأ�شي�شي 
هذه  م��ن  التون�شيني  م��ن  العديد 
احل��ق��وق ع��ن غ��ر وج���ه ح��ق على 

تون�س  يف  الو�شع  ان  اأعتقد  ول���ذا 
مر�شح لي�شبح كالو�شع امل�شري .

التون�شي  ال�������ش���ارع  ان  اإىل  ُي�����ش��ار 
ت��ف��اع��ل م��ع الأح�����داث اجل���اري���ة يف 
اأط���ل���ق���ت جمموعة  ح��ي��ث  م�����ش��ر، 
عليها  اأط��ل��ق��وا  حملة  ال�شباب  م��ن 
اإ���ش��م ح��رك��ة مت���رد ت��ون�����س ، وذلك 
بالتزامن مع تظاهرات 30 يونيو 

فى م�شر.
اأع���������ش����اء ح���رك���ة مترد  وت���ظ���اه���ر 
تون�س ، اأمام مقر املجل�س الوطني 
جلمع  بحملة  وقاموا  التاأ�شي�شي، 
املجل�س  لإ�����ش����ق����اط  ال���ت���وق���ي���ع���ات 
م�شروع  و�شد  التاأ�شي�شي  الوطني 

الد�شتور نف�شه.
نا�شطي  اأح���د  ب��ن��ور،  وق���ال حممد 
تون�س  مت���رد  ح��رك��ة  اإن  احل���رك���ة، 
من  ال���ث���ق���ة  ����ش���ح���ب  اإىل  ت����ه����دف 
التاأ�شي�شى،  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 
وت��ع��ي��ني جل��ن��ة م���ن اخل������رباء فى 

القانون الد�شتورى.
تون�س  مترد  حركة  منظمو  واأ�شار 
يف  الآن  ح��ت��ى  جن���ح���وا  ان���ه���م  اإىل 
األف توقيع،   80 جتميع اأكرث من 
ال��ت��وق��ي��ع��ات ما  وان ح��م��ل��ة ج��م��ع 
زالت جارية يف عدد من املحافظات 

التون�شية.
التون�شية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ل��ك��ن 
ا�شتبعد  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي  امل���وؤق���ت���ة 
تكرار ال�شيناريو امل�شري يف بالده، 
اإم��ك��ان��ي��ة جتاوز  ث��ق��ت��ه يف  م���وؤك���داً 
التون�شيني م�شاكلهم عرب احلوار.

وحكم  الرئي�س  باإ�شقاط  مطالبة 
اإىل  اأّدت  وم��ن �شدامات  الإخ���وان، 

عدد من القتلى واجلرحى. 
واأك���د ن���داء تون�س ان��ه ك��ح��زب دعا 
منذ تاأ�شي�شه اإىل احلوار واّلتوافق 
ال����وط����ن����ي ����ش���ب���ي���ال وح�����ي�����دا حل���ّل 
واخلالفات  ال�ّشيا�شية  الق�شايا 
داخ����ل ال���وط���ن ال���واح���د ي��ه��ّم��ه اأن 

يوؤّكد ما يلي:
حايا  اأّول: الرّحم على اأرواح ال�شّ
اّلذين �شقطوا يف الأحداث الأليمة 
وتعزية ال�ّشعب امل�شري اّلذي فقد 
و���ش��ّب��اط جي�شه  �شبانه  م��ن  ع���ددا 

و�شرطته.
ث����ان����ّي����ا: ي���ه���ي���ب ب���ك���ل الأط���������راف 
ال�ّشيا�شّية العودة اإىل احلوار البّناء 
توافقّية  طريق  خ��ارط��ة  ل�شياغة 
الأمني  الن���ه���ي���ار  ال���ب���الد  جت���ّن���ب 

والقت�شادي.
ث����ال����ث����ا: ي����دع����و احل�������زب احل���اك���م 
اإىل الأخ���ذ  امل�����ش��ري��ة  وال�����ش��ل��ط��ات 
ال�شعبّية،  املطالب  العتبار  بعني 
ال�شرعّية  ع��ن��د  ال���ت���وّق���ف  وع�����دم 
الن��ت��خ��اب��ّي��ة امل��ن��ق��و���ش��ة واّل���ت���ي ل 
ميكن العتماد عليها للهيمنة على 
الدولة واملجتمع يف مرحلة انتقال 

دميقراطي.

تون�صيون ي�صمعون �صدى لالأو�صاع امل�صرية يف بالدهم واخرون ي�صتبعدون

حركة مترد تون�س تتحدث عن جمع اأكرث من 80 األف توقيع 

رغم قانون العزل ال�صيا�صي:

ا�صتطالع: نداء تون�س وقايد ال�صب�صي دائما يف ال�صدارة
ال�شب�شي زعيم نداء تون�س
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العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/1179 تنفيذ عمايل
ذ.م.م    الكهروميكانيكية  لالعمال  كونراك  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ امي���ن م��ك��رم عجبان  ان ط��ال��ب  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
دميان وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهري  قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  .بال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )395560(
مبلغ  20215 درهم   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/98   مد كل  - م ر- ب-ع ن

مدعى/ حممد اف�شل خان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: خالد كمال احلكيم 
اجلن�شية: �شوريا مو�شوع الدعوى: ارجاع ال�شيارة مببلغ 43000 درهم- و�شداد 
خالد   / اعالنه  املطلوب  بتعوي�س   ومطالبة  درهم-  مببلغ7900  املخالفات 
كمال املحكيم اجلن�شية: �شوريا  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/7/14 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2011/463   جت كل  - م ر- ب-ع ن

�شركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الرا�شدي  حمد  ثني  حممد  احمد  مدعى/ 
مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  واجلرانيت  الرخام  لعمال  �شرانو 
اجلن�شية:  احلاداد   ممدوح  �شفيق   / اعالنه  املطلوب  �شركة  وت�شفية  حل  الدعوى: 
�شوريا عنوانه: بالن�شر)اعالن بورود تقرير الت�شفية النهائي خالل اجلل�شة امل�شائية 
ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/8 املوافق  الثنني  يوم 
املركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00 ال�شاعة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/6/30

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
   اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/638   مد  جز  - م ر- ب-ع ن

ال�شيارات بوكالة ه�شام ح�شن العربي اجلن�شية:  مدعى/ مكتب لندن لتاأجر 
اجلن�شية:  الحبابي  �شالح  مفلح  �شعيد  معي�س  عليه:  مدعي  المارات 
 / اعالنه  املطلوب  درهم     17700 الدعوى: مطالبة مببلغ  المارات مو�شوع 
معي�س �شعيد مفلح �شالح الحبابي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/9
�شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/2

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/619   مد  جز  - م ر- ب-ع ن

عاي�س  حممد  علي  عنه/  وكيال  القحطاين  علي  عاي�س  حممد  مدعى/ 
�شامل  عثمان  حممد  عو�س  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  القحطاين 
املطلوب  درهم   16000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  ال�شودان  اجلن�شية: 
اعالنه / عو�س حممد عثمان �شامل اجلن�شية: ال�شودان   عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/17
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او  �شباحاً 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/6/26

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/390 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ علي اكرب حممد علي اجلن�شية: ايران  املنفذ �شده :عبداحل�شني مر 
حممد علي اجلن�شية: ايران مطلوب اعالنه:  عبداحل�شني مر حممد علي اجلن�شية: 
ايران   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/28 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - العني الكائنة باملقر 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند  ب�شداد مبلغ 361919.44 درهم 
  + التنفيذ  اتعاب حماماة+ 3000 درهم ر�شوم  الدعوى +500 درهم  +17096 درهم ر�شوم 

200 درهم م�شاريف العالن بالن�شر. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعالن  بالتقرر يف الدعوى  رقم 2012/712 بالن�شر

املدعى : من�شور حمد خمي�س الكتبي  املطلوب اعالنه: احمد 
رفع  املدعي  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  بوجرمي  يون�س  ح�شني 
املوافق 2013/7/8  الثنني  يوم  اعاله وحدد  املذكورة  الدعوى 
ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا 

او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ص املنازعات االيجارية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/809 بالن�شر

املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  الحبابي   م�شعود  �شامل  حمد  عليه:  املدعي  اىل 
2013/6/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�شالح/ حياة حممد عبداهلل النعيمي  . �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/7/2م.
فلهذه ال�شباب:

للمدعية  وت�شليمها  املوؤجرة  العني  عليه من  املدعى  باخالء  اللجنة:  حكمت 
خالية من ال�شغال مع الزامه ب�شداد الجرة امل�شتحقة من 2012/7/1 وحتى 
تاريخ الخالء الفعلي بواقع اجرة �شنوية مقدارها ثالثة و�شتون الف درهما 

مع الزامه بتقدمي براءة املاء والكهرباء وامل�شاريف. 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1667   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  جهان  �شاه  رانا  �شهيل  مدعي/ 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  العامة  للمقاولت  الذهبي  الفريق  موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  
المارات       اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  العامة  للمقاولت  الذهبي  الفريق 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
  اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1011   جت  جز- م ت-ب-اأظ

اجلن�شية:  ذ.م.م  والملنيوم  احلديدية  لالن�شاءات  الن�شر  �شركة  مدعي/ 
المارات    اجلن�شية   واخرون  بريك  ال  عمر  نا�شر  عليه:  مدعي  المارات  
اعالنه/  املطلوب  درهم   62.400 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
المارات    اجلن�شية:  )منكو(  العامة  للمقاولت  الكورية  العربية  املوؤ�ش�شة 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/28 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/30

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1489   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ حممد خالد اهلل بخ�س اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: عرب بي�شيج 
للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية  املطلوب اعالنه/ عرب بي�شيج للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة  املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1623   عم  جز- م ع-ب-اأظ

�شبع  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  حممد  خيال  ر�شيد  حممد  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  �شنابل 
عمالية  املطلوب اعالنه/  �شبع �شنابل للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة    - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/419   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ حممد نظام ليت �شليمان اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: كان�شيم 
للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  كان�شيم  اعالنه/  املطلوب  عمالية  
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  
وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1020 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/�شوخ ديب دهار بابول دهار اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده 
المارات    اجلن�شية   ابوظبي  فرع  ذ.م.م  والفواكه  للخ�شار  اطل�س  �شركة   :
املطلوب اعالنه: �شركة اطل�س للخ�شار والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�شية  
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/320 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
العمالية  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
لتخاذ  تفاديا  اعاله.  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/831 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�شده  املنفذ  الهند   اجلن�شية:  غاناباتي  �شيفاجي  التنفيذ/غاناباتي  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  اللكروميكانيكية  لالعمال  المارات  ا�شر   :
المارات      اجلن�شية:  اللكروميكانيكية  لالعمال  المارات  اعالنه:ا�شر 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/562 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/14 املوافق  الحد  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
لتخاذ  تفاديا  اعاله.  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 

اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1313 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
 : �شده  املنفذ  الهند  اجلن�شية:  باندي  باندي  التنفيذ/ياداجري  طالب 
اعالنه:م�شاريع  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  كوكا�س  م�شاريع 
كوكا�س �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
عم   2013/554 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/14 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2013/1657 كلي جتاري ال�شارقة  
اىل املدعى عليه/موؤ�ش�شة القطوف لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة   حيث ان املدعي: 
الدعوى  املحكمة  اأقام عليك لدى هذه  احمد بن علي فاتك خرمي    بن  ح�شن 
املذكورة اعاله ويطالبكم فيها مببلغ )315.000 درهم( فقط ثالثمائة وخم�شة 
ع�شر الف درهم فقط لغر ( بال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا 
من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد، وكذلك بال�شافة اىل الر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام 
الدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/7/24 يوم  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االبتدائية االحتادية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3    
   اعادة اعالن   مدعى عليه بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2013/2208 مدين جزئي      
اىل املدعى عليه/ويلما ا�شبرا ديلو�س �شنتو�س    حيث ان املدعي: بنك ابوظبي 
الوطني اأقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله يطالبك فيها مببلغ 
وقدره 17.009.86 درهم بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املبلغ بواقع 12% �شهريا من 2012/10/10 وحتى تاريخ رفع  التفاقية على هذا 
الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد.  وعليه يقت�شي ح�شورك 
امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الوىل( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من 
يوم 2013/7/22 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 2013/6/26
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االبتدائية االحتادية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3    
   اعالن مدعى عليه بالن�شر         

يف الدعوى رقم 2013/2115 جتاري جزئي      
ابوظبي  بنك  املدعي:  ان  حيث  رينو�شو   ميدينا  عليه/يولي�شي�س  املدعى  اىل 
املذكورة اعاله ويطالبكم فيها  الدعوى  املحكمة  اأقام عليك لدى هذه  التجاري 
مببلغ )37.798.99 درهم( بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  تاريخ 2012/10/10 ومن  القانونية 12% من 
التام.  وعليه يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الوىل(  يف 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2013/7/14 وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 
عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 

2013/6/25
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االبتدائية االحتادية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/175 تنفيذ ايجارات
جنمة  )�����س.ذ.م.م(2-  الفنية  للخدمات  اليا�س  جنمه  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
اليا�س جودهري حممد اليا�س جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
�شعود نا�شر حم�شن اجلميعي العجمي  ومبوجب القرار ال�شادر من اللجنة 
فانك  دب��ي  ببلدية  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية 
مكلف بالآتي: 1- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره )20215 درهم( اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع��الن.    وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/180 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- �شنجوان م م ح  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جوفيندرام 
كونداندا�س خاتري وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املال   نعلنكم باحلكم يف ال�شتئناف 
رقم 2009/239 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2013/2/13 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- 
املتعلق بالوحدتني رقمي 1404و 1405 الواقعتني مب�شروع  بف�شخ العقد اجلاري بني الطرفني 
�شانتفيو بقرية الثقافه بامارة دبي مو�شوع الدعوى واعادة احلال اىل ماكان قبل التعاقد. 2- 
بالزامكم ب�شدا مبلغ وقدره )315000دره��م( والفائدة القانونية بن�شبة 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية 2009/4/19 حتى ال�شداد التام وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 
التنفيذية  �شتبا�شر الج���راءات  املحكمة  .    وعليه فان  تاريخ ن�شر هذا الع��الن.  15 يوما من 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ص الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2013/70   عقاري كلي                         
اىل املحكوم عليه /1- رويف ووتر فرونت ليمتد  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح  / �شروق يو�شف علي 
املناعي  ا�شتمارة احلجز( املربم بني املدعية /�شروق يو�شف علي  التعاقد  املناعي: اول: بطالن 
واملدعى عليها/ رويف ووتر فرونت ليمتد بتاريخ 2009/11/12 ثانيا: بالزام املدعى عليها/ رويف 
املناعي واملدعى عليها رويف ووتر  ت��وؤدي للمدعية/ �شروق يو�شف علي  ان  ووتر فرونت ليميتد 
فرونت ليمتد بتاريخ 2009/11/12 ثانيا بالزام املدعى عليها رويف ووتر فرونت ليميتد ان توؤدي 
للمدعية �شروق يو�شف على املناعي مبلغ 393.524 ثالثمائة وثالثة وت�شعني الف وخم�شمائة 
واربعة وع�شرين درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شلة يف 2013/1/30 
دره��م مقابل  الف  وامل�شروفات ومبلغ  به  املق�شي  املبلغ  ا�شل  ال جت��اوز  ال�شداد على  حتى متام 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2012/1862  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- عمرو واى �شمكري- ب�شفته مدير ب�شركة ايومنيتال جلوبال كومبو�شايت�س �س ّذ.م.م 
ومدير ل�شركة كول ريت�س خلدمات التربيد املركزي للمناطق ذ.م.م 2- يوه �شينغ �شاي ب�شفته مدير ب�شركة 
ابومنيتال جلوبال كومبو�شايت�س �س .ذ.م.م جمهويل حمل القامة. مبا ان املدعى : ونغ بوولي ب�شفته مدير 
و�شريك ب�شركة ايومنيتال جلوبال كومبو�شايت�س- �س.ذ.م.م وميثله: �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي. مبا 
���س.ذ.م.م  قد  ب��وولي ب�شفته مدير و�شريك ب�شركة ايومنيتال جلوبال كومبو�شايت�س-  ان املدعى/   ونغ 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/25 احلكم التمهيدي التايل: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبر احل�شابي �شاحب الدور باجلدول 
تكون مهمته بعد مطالعة الوراق وما قدم فيها من م�شتندات وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم اليه النتقال 
اىل مقر �شركة ايومنيتال جلوبال كومبو �شايت�س وفروعها وذلك لتنفيذ املامورية وقدرت امانة مقدارها 
10.000 درهم الزمت املدعى ايداعها خزينة املحكمة.  وحددت لها  املحكمة جل�شة يوم الثالثاء املوافق 

ch.1.C.15  2013/7/9. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�شم الق�شايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
 يف الدعوى رقم 2012/1770 جتاري كلي         

العامة  للتجارة  برهان   -1 عليه:  املدعى  املكتوم  فرع  ايران-  �شادرات  بنك  املدعي: 
القرار  على  بناء  احمدي  كرد  ح�شني  علي   -3 تفر�شي  ح�شن  حممود   -2 �س.ذ.م.م 
رقم  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبرا  بندبنا  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�شارد 
اننا  نعلمكم  بان  نود  فاننا  الثالث  عليه  املدعى  انكم  ومبا  كلي  جتاري   2012/1770
قد حددنا يوم الثنني املوافق 2013/7/8 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر ظهرا موعدا 
لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي- ديرة- بور�شعيد- بناية الو�شل 
بزن�س �شنر- مقابل ديرة- �شيتي �شنر بجوار فندق رحاب روتانا- �شارع رقم 27- 
طابق رقم 9 مكتب رقم 902 لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله، 
واح�شار جميع الوراق وامل�شتندات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا، 

هذا ويعترب عدم الرد مبثابة موافقة على احل�شور يف املوعد املحدد اعاله. 

 حتديد موعد اجتماع
    اخلربة امل�شرفية
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•• دبي-وام: 

اأعلن املجل�س العاملي لالأبنية اخل�شراء تعيني الإمارتي عدنان 
اإدارة جمل�س الإم��ارات لالأبنية اخل�شراء  �شريف رئي�س جمل�س 
الأبنية  جمال�س  �شبكة  ميثل  ال��ذي  العاملي  باملجل�س  ع�شوا   ..

اخل�شراء املحلية يف ما يزيد على 90 بلدا.
اختياره  يتم  اإم��ارات��ي  اأول  يعد  ال��ذي   � �شريف  عدنان  و�شيتوىل 
ي�شتمر  ال��ذي  اجلديد  من�شبه  مهام   � الإدارة  جمل�س  لع�شوية 
عامني اعتبارا من الأول من يوليو اجلاري و�شيح�شر اجتماع 
جمل�س اإدارة املجل�س العاملي لالأبنية اخل�شراء املقرر انعقاده يف 

اأكتوبر املقبل يف كيب تاون بجنوب اأفريقيا.
ويوؤكد هذا الختيار جناح جمل�س الإمارات لالأبنية اخل�شراء 
من  البيئة  على  احل��ف��اظ  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  امل�شتقل  املنتدى   �
خالل تعزيز وت�شجيع املمار�شات املتعلقة بالأبنية اخل�شراء � يف 

الرويج لبيئات الأبنية امل�شتدامة يف املنطقة.
واأعرب عدنان �شريف عن اعتزازه وتقديره لختياره لهذا املن�شب 
العاملي .. مقدما ال�شكر للمجل�س العاملي لالأبنية اخل�شراء على 

هذا التقدير.
كما وجه ال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 

رعاه اهلل على اإطالق ا�شراتيجية الإمارات للتنمية اخل�شراء 
دائما  كانت  التي  م�شتدامة  لتنمية  اأخ�شر  اقت�شاد  �شعار  حتت 
الإم��ارات لالأبنية اخل�شراء يف  ل� جمل�س  واإر�شاد  اإلهام  م�شدر 

مبا�شرته وا�شطالعه بن�شاطاته وم�شوؤولياته.
لالأبنية  العاملي  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ع��رب  جانبه  م��ن 
�شريف  عدنان  لن�شمام  �شعادته  عن  فدريتزي  ري��ك  اخل�شراء 
كواحد من اأع�شاء جمل�س اإدارة املجل�س اجلديد .. م�شرا اإىل 
اأنه حتت قيادته لعب جمل�س الإم��ارات لالأبنية اخل�شراء دورا 
دولة  الأبنية يف  بيئات  ال�شتدامة يف  لثقافة  الرويج  فعال يف 

الإمارات. 

االإماراتي عدنان �صريف ع�صوا مبجل�س اإدارة املجل�س العاملي لالأبنية اخل�صراء 
املال والأعمال

بلدية عجمان تعلن عن مبادرة دليل عجمان االقت�صادي االإلكرتوين للمن�صاآت

من الدليل االقت�صادي االإلكرتوين لالإمارة �صت�صتفيد  اقت�صادية  من�صاأة  الف   25
•• عجمان ـ حممد بدير 

ك�شف حممد علي املرزوقي املدير التنفيذي لقطاع الراخي�س 
القت�شادية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن اإطالق 
الدائرة ملبادرة دليل عجمان القت�شادي الإلكروين للمن�شاآت 

القت�شادية بعجمان بالتعاون عن �شركة امل�شمم املحرف.
جاء هذا خالل موؤمتر �شحفي عقد اأم�س يف قاعة الجتماعات 
امل�شمم  ل�شركة  العام  املدير  املحرزي  علي  بح�شور  بالدائرة 
املحرف يف عجمان وعدد من امل�شئولني يف قطاع الراخي�س 
القت�شادية والإعالميني من ممثلي و�شائل الإعالم املحلية 

بالإمارة.
واأ�شار املدير التنفيذي لقطاع الراخي�س القت�شادية اىل انه 
يتوقع اإطالق دليل عجمان القت�شادي الإلكروين للمن�شاآت 
القت�شادية بعجمان عرب ال�شبكة العنكبوتية اإلكرونيا خالل 

اأغ�شط�س 2013 املقبل.
و اأكد املرزوقي على دعم �شمو ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
املدير  اأحمد  اإبراهيم  يحيى  �شعادة  ومتابعة  ال��دائ��رة  رئي�س 
واخلدمات  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  على  وحر�شهما  العام 
قطاع  وخا�شة  القطاعات  كافة  يف  ال��دائ��رة  م��ع  للمتعاملني 
الراخي�س القت�شادية وزيادة الناجت املحلي وتعزيز املقومات 
املزيد  وج��ذب  التجارية  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  القت�شادية 

يف  الإلكروين  القت�شادي  الدليل  هذا  دور  اإىل  لفتا  منهم 
للم�شتثمرين  م�شافة  وقيمة  للم�شتهلكني  ت�شهيالت  تقدمي 
وت�شهم يف ت��وف��ر م��ع��ل��وم��ات ح���ول امل��ن�����ش��اآت الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
عجمان وتعزز مكانتها حمليا واإقليميا ودوليا مبا يخدم روؤية 
ور�شالة واأهداف الدائرة ب�شكل خا�س ويرجم روؤية القيادة 
القيادية بجعل  التوجهات  وف��ق  ع��ام  ب�شكل  اإم��ارة عجمان  يف 

عجمان وجهة وا�شتثمارية ذات �شهرة عاملية.
للمبادرة  ا�شتجابة  املبادرة  هذه  اأطلقت  الدائرة  باأن  اأكد  كما 
التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
بتطبيق اخلدمات احلكومية من خالل الهواتف الذكية وعرب 
�شبكة الإنرنت للت�شريع بتقدمي اخلدمات لكافة املتعاملني 

مبختلف فئاتهم.
واأ�شتعر�س املرزوقي اأهداف اإطالق الدليل والإ�شراتيجيات 
التقني  الأداء  وت��ط��وي��ر  الرت���ق���اء  يف  واملتمثلة  ب��ه  اخل��ا���ش��ة 
للم�شتهلكني واملوؤ�ش�شات وال�شركات القائمة يف اإمارة عجمان 
وم��واك��ب��ة ط��ف��رة الق��ت�����ش��اد امل��ع��ريف م��ن خ��الل التكنولوجيا 
احلديثة وامل�شاهمة يف رفع النمو القت�شادي لإمارة عجمان 
وف��ق معاير  واخل��دم��ات  للمنتجات  الكروين  �شوق  واإق��ام��ة 
التجارية  املقومات  العالقات  وتعزيز  الكرونية  وموا�شفات 
تناف�شية  بيئة  وخلق  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  بني  والقت�شادية 

الالزمة  الت�شهيالت  ت��ق��دمي  يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات  ب��ني 
اأف�شل اخلدمات  العاملية وكذلك  واملقايي�س  مبعاير اجلودة 
التي  الوهمية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من  واحل��د  للمتعاملني 
غر  وبطريقة  اللكرونية  املواقع  عرب  ملنتجاتها  ت��روج  قد 

الأ�شواق  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف  امل�شتهلك  ثقة  وت��ع��زي��ز  �شرعية 
املحلية لإمارة عجمان ودعم ال�شركات يف الرويج والإعالن 
امل�شتهلكني  فئات  جلميع  املقدمة  وخدماتهم  منتجاتهم  عن 
امل�شتهلك  على  واجلهد  الوقت  وتوفر  اإرباحهم  ن�شبة  ورف��ع 

م��ن خ���الل ال��ت�����ش��وي��ق الل���ك���روين وت��ق��دمي ق��ي��م��ة م�شافة 
لل�شركات واملوؤ�ش�شات القائمة يف الإمارة.

وذكر علي املحرزي املدير العام ل�شركة امل�شمم املحرف باأن 
الدليل �شوف ي�شم معلومات حول 25 الف من�شاأة اقت�شادية 
بطريقة  م�شنفا  ي��ك��ون  و���ش��وف  عجمان  اإم����ارة  يف  مرخ�شة 
لكل  تف�شيلية  معلومات  ح��ول  احل�شول  ت�شهل  ديناميكية 
منها واأنها �شيرجم الإ�شراتيجيات ذات العالقة بال�شتثمار 
القيادية ويعك�س  ال��روؤى  يعك�س  وط��رق اجل��ذب لالإمارة مبا 
ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة يف ال��ت��ح��ول الإل����ك����روين ن��ح��و تطبيق 
من  احل��ك��وم��ي��ة  ب��اخل��دم��ات  يتعلق  ف��ي��م��ا  عملية  مم��ار���ش��ات 
الذكية  والهواتف  الإن��رن��ت  عرب  الذكية  التطبيقات  خ��الل 
بكافة اأنواعها ملا هذا من انعكا�س اإيجابي على الناجت املحلي 
موقع  ب���اأن  لف��ت��ا  فيها  ال�شتثمار  ودع���م  وت�شجيع  ب���الإم���ارة 
الدليل القت�شادي الإلكروين عرب �شبكة الإنرنت �شيكون 
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لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اأ���ش��ار  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ت��ام  ويف 
اإطالع  �شيتم  اأن���ه  اإىل  ب��ال��دائ��رة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��راخ��ي�����س 
اأ�شحاب الرخ�س القت�شادية على الدليل ودعوتهم لالإطالع 
على طرق ت�شغيله والت�شجيل فيه وفق توقعات كبرة بنجاحه 
توفرها  التي  اخلدمات  يف  حتول  نقطة  ي�شكل  هام  كم�شروع 

الدائرة للمتعاملني معها.

•• دبي - حممود علياء

اأعمال  ال���ث���الث���اء  اأم�������س  ���ش��ب��اح  ان��ط��ل��ق��ت 
القيادة  لتطوير  وامل����دراء  ال��وك��الء  م��وؤمت��ر 
دو�شيت  ب��ف��ن��دق  احل��ك��وم��ي��ة  الل��ك��رون��ي��ة 
ثاين- بدبى وذلك برعاية كربى املوؤ�ش�شات 
والدولية  الإقليمية  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
، ومن  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�ش�شات  م��ن  وال��ع��دي��د 
املوؤمتر على مدار  اأن ت�شتمر جل�شات  املقرر 
ي��وم��ني ي��ت��ح��دث خ��الل��ه��ا ع���دد م��ن النخبة 

واملثقفني اقليمياً وعاملياً.
يذكر اأن املوؤمتر يهدف اإىل حت�شني اخلدمات 
املهام  القيادة يف ظل زيادة  املقدمة لتطوير 
التي تعتمد ب�شفة اأ�شا�شية على قوة م�شادر 
الآليات  ، ومواكبة  البيانات  املعلومات ودقة 
، وتطوير  الإداري������ة احل��دي��ث��ة  وامل��ن��ه��ج��ي��ات 
م��ع��ريف يف  كنظام  واع��ت��م��اده��ا  امل��ع��رف��ة  اإدارة 

املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية. 
على  ال�شيد  رح���ب  الف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته  ويف 
على  واأك���د  داتاماتك�س  ع��ام  مدير  الكمايل 
م�شتجدات  م���واك���ب���ة  يف  امل���وؤ����ش�������ش���ات  دور 
ال��ع��ومل��ة ال��رق��م��ي��ة احل��دي��ث��ة واأه��م��ي��ة دورها 
الإلكروين  التحول  دعم  يف  الإ�شراتيجي 

ال���وزراء،  على  ل��زام��اً  اأ�شبح  ف��اإن��ه   ، ال�شامل 
ال���وك���الء، وامل������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني، وخ���رباء 
ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات الإ�����ش����ط����الع ب���دوره���م 
التي  امل���ت���غ���رات  ال����ري����ادي يف ���ش��ل��ب ه����ذه 
التحول  م�����ش��اري��ع  اإجن����اح  يف  ت�شاهم  ���ش��وف 
التطورات  اأح���دث  ومناق�شة  الإل���ك���روين. 
والأبعاد الإ�شراتيجية للقيادة الإلكرونية 
م�شاريع  ظ��ل  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
واأليات  الإلكرونية  والتعامالت  احلكومة 
التطورات  من  الق�شوى  الفنية  ال�شتفادة 
التكنولوجية العاملية يف منظومة املوؤ�ش�شات 

احلكومية 
اأول  يف  بيجتواين  ال�شيد حممد  ثم حت��دث 
املعرفة  اإدارة  تطوير  ع��ن  امل��وؤمت��ر  جل�شات 
الب���داع  لتطوير  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
امل��وؤ���ش�����ش��ي م��ن��اق�����ش��اً حت���دي���ات الإب��������داع يف 
اإدارة  ت��اأث��رات  واأه���م  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات  يف  الإب����داع  تطوير  على  املعرفة 
احلكومية م�شتعر�شاً الأليات اإ�شراتيجيات 
ب��ن��اء ث��ق��اف��ة الإب�����داع م��ن خ���الل امل��ع��رف��ة يف 
املعرفة  اإدارة  ودور  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
للموؤ�ش�شات  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ن��اف�����ش��ي  والإب�������داع 
القطاعني  بني  ال�شراكة  واأهمية  احلكومية 

وتطوير  امل��ع��رف��ة  لإدارة  واخل���ا����س  ال���ع���ام 
البداع املوؤ�ش�شي. 

اأح��م��د تهلك - رئي�س  ال��دك��ت��ور  ث��م حت���دث 
جمل�س غدارة �شركة ليفنبرت لالإ�شت�شارات 
يف  امل���ع���رف���ة  اإدارة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ع���ن 

املوؤ�ش�شات احلكومية
ومواكبة ثورة تقنية املعلومات وتفعيل اإدارة 
املعرفة متناوًل بال�شرح مفهوم اإدارة املعرفة 
واأهميتها يف الع�شر احلديث وتاأثرها على 
املوؤ�ش�شات احلكومية واأهم متطلبات تطوير 

اإدارة املعرفة يف املوؤ�ش�شات احلكومية 
الأ�شا�شية  وامل����ب����ادئ  ال��ع��ن��ا���ش��ر  امل�������ش���ادر، 
لتفعيل اإدارة املعرفة يف املوؤ�ش�شات احلكومية 
املعرفة  اإدارة  تطبيق  واآل��ي��ات  ب��رام��ج  واأه���م 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة وم��اه��ي معاير  يف 
وا�شراتيجيات تطوير تناف�شية اإدارة املعرفة 
وغ�شراتيجيات  احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
متكني القيادات الداري��ة من خالل تطوير 

اإدارة املعرفة يف املوؤ�ش�شات احلكومي
ال�شيد  امل���وؤمت���ر حت���دث  ويف خ��ت��ام ج��ل�����ش��ات 
جورج �شبا�شتيو - خبر تقنية املعلومات عن 
العالقة بني اإدارة املعرفة وتقنية املعلومات 
تكنولوجيا  ودور  احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 

امل�شتخدمة  الأل��ي��ات  بحث  حيث  املعلومات 
يف املوؤ�ش�شات احلكومية يف حماية املعلومات 
املعرفة، وحتديات احلماية  اإدارة  كجزء من 
ميكن  التي  الأمنية  احللول  من  وغرها   ،
ت��ع��زز بيئة  ب��ال��ث��ق��ة  ب��ي��ئ��ة ج���دي���رة  ت��ع��زز  اأن 
اخل�����ش��و���ش��ي��ة والأم��������ن امل���ع���ل���وم���ات���ي على 
م�شتوى املوؤ�ش�شات مع الركيز على حقيقة 
م�شوؤوليات  ج��زء من  املعلومات هو  اأم��ن  اأن 

حوكمة املوؤ�ش�شات و ال�شركات. 

من  كثيف  ت��واج��د  �شهد  امل��وؤمت��ر  اأن  ي��ذك��ر 
حيث  والعاملية  الإقليمية  الإع���الم  و�شائل 
ي��ل��ق��ى اه��ت��م��ام��اً ب��ال��غ��اً م���ن ك���اف���ة اأو����ش���اط 
املجتمع وذلك لدوره الكبر يف دعم تطوير 
لتكون  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  م��وؤ���ش�����ش��ات 
ال�شاحة  على  املناف�شة  املوؤ�ش�شات  اأهم  �شمن 
ال��ع��امل��ي��ة وال���ت���ي اأح���دث���ت ت��غ��ي��راً ف��ع��ل��ي��اً يف 
اأروقتها تطوير قائمة متميزة من اخلدمات 

احلديثة يف املنطقة والعامل .

تربيد تزود برج ريزدان�صيز باملركز التجاري 
العاملي يف اأبوظبي بخدمات تربيد املناطق 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  والتي تتخذ من  املركزي تربيد  للتربيد  الوطنية  ال�شركة  ب��داأت 
التجاري  امل��رك��ز  م�شروع  �شمن  ال��واق��ع  ريزدان�شيز  ب��رج  ت��زوي��د  لها  مقرا 

العاملي يف اأبوظبي بخدمات تربيد املناطق.
املناطق  �شتوفر خدمات تربيد  اإنها  ام�س  بيان �شحفي  ال�شركة يف  وقالت 
بقدرة تفوق خم�شة اآلف طن تربيد للربج الذي يعد اأعلى مبنى يف اإمارة 

اأبوظبي والذي يبلغ اإرتفاعه 382 مرا.
املتقدمة  التقنية  ه��ذه  اع��ت��م��اد  خ��الل  وم��ن  �شت�شهم  اأن��ه��ا  ت��ربي��د  واأك����دت 
بتخفي�س ا�شتهالك الطاقة بحوايل ثمانية ماليني كيلو وات �شاعة �شنويا 
يف الربج مقارنة باأنظمة التكييف التقليدية ما يوؤدي اإىل تقليل اإنبعاثات 

غاز ثاين اأك�شيد الكربون مبعدل ثالثة اآلف و 500 طن �شنويا.
�شعادته  التنفيذي ل�شركة تربيد عن  الرئي�س  واأع��رب جا�شم ح�شني ثابت 
بامل�شاهمة يف جناح هذا امل�شروع املتميز والذي �شيعيد ر�شم معامل اأبوظبي 
لربج  خدماتنا  ت��ق��دمي  ي�شرنا  وق���ال  الإم����ارة  يف  الأع��ل��ى  املبنى  ب��اع��ت��ب��اره 
جهوده  ودع��م  باأبوظبي  العاملي  التجاري  املركز  م�شروع  �شمن  ريزدان�شيز 
اخلطط  م��ع  يتما�شى  نحو  على  الكربونية  الب�شمة  م��ن  للحد  ال��رام��ي��ة 

الطموحة لدولة الإمارات يف تعزيز التنمية امل�شتدامة .

•• ابوظبي-الفجر:

ا�شتقبل مطار اأبوظبي الدويل �شباح ام�س رحلة ل�شركة 
الكينية  العا�شمة  الكينية قادمة من  اخلطوط اجلوية 
الكينية  احلكومة  من  رفيع  وف��د  متنها  وعلى  نروبي 
اجلوية  للخطوط  املنتدب  والع�شو  التنفيذي  وامل��دي��ر 
الكينية الدكتور تيتو�س نايكونوي. و�شتطلق اخلطوط 
مطار  تربط  اأ�شبوعية  رح��الت  ث��الث  الكينية  اجل��وي��ة 
يف  ال����دويل  كينياتا  ج��وم��و  مب��ط��ار  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة 
اأو�شع  �شفر  خيارات  يتيح  ما  نروبي  الكينية  العا�شمة 

بني اأبوظبي والقارة الأفريقية.

الكينية  الرحلة الفتتاحية للخطوط اجلوية  وحظيت 
اأبوظبي  م��ط��ار  اإىل  و���ش��ول��ه��ا  حل��ظ��ة  مم��ّي��ز  با�شتقبال 
وتنظيم  الطائرة،  املياه حول  ر�شا�شات  باإطالق  ال��دويل 
فعالية احتفالية لق�س �شريط اإطالق الرحالت اجلوية 
للرحلة،  املرافق  الكيني  الوفد  بح�شور  الوجهتني  بني 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  الهدابي  اأحمد  واملهند�س 
يف �شركة اأبوظبي للمطارات، و�شعادة حممد اأبدي جيلو 

�شفر جمهورية كينيا لدى دولة الإمارات.
التنفيذي  الرئي�س  قال توين دوجال�س  املنا�شبة  وبهذه 
الرحالت  اإط����الق  ُي��ع��زز  ل��ل��م��ط��ارات:  اأب��وظ��ب��ي  ل�شركة 
اجل��وي��ة اجل��دي��دة ب��ني اأب��وظ��ب��ي ون��روب��ي م��ن جمالت 

الدويل،  اأب��وظ��ب��ي  مطار  ي�شهده  ال��ذي  امل�شتدام  النمو 
املطار كمركز  بات يحتلها  التي  املتزايدة  املكانة  وُير�ّشخ 
اأو�شطية  ���ش��رق  ج��وي��ة  ك��ب��واب��ة  ودوره  ل��ل��ط��ران  ع��امل��ي 
ال���رح���الت اجل���دي���دة يف  و�شت�شهم  الأف��ري��ق��ي��ة.  ل��ل��ق��ارة 
اأبوظبي،  اأم��ام عمالئنا يف  املتاحة  ال�شفر  زي��ادة خيارات 
ال�شمراء  القارة  من  القادمني  للم�شافرين  �شتتيح  كما 
املتكاملة  اخل��دم��ات  جمموعة  لتجربة  مم��ي��زة  فر�شة 
واملرافق العاملية ذات اجلودة العالية التي يقدمها مطار 
جمال  اكت�شاف  ف��ر���س  ج��ان��ب  اإىل  اأب��وظ��ب��ي،  العا�شمة 
العوا�شم حيويًة وتطوراً يف  اأكرث  اأحد  اأبوظبي،  وروعة 

منطقة ال�شرق الأو�شط .

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ت��ي��ت��و���س ن��اي��ك��ون��وي، املدير 
الكينية:  اجلوية  للخطوط  املنتدب  والع�شو  التنفيذي 
للمطارات  اأبوظبي  �شركة  مع  بتعاوننا  ف��خ��ورون  نحن 
لإجن����اح اإط����الق اخل���ط اجل����وي اجل��دي��د ب��ني اأبوظبي 
وجهاتنا  ل�شبكة  جديدة  وجهة  ُي�شيف  الذي  ونروبي، 
املتزايدة بال�شراكة مع الحتاد للطران، ويوؤكد جهودنا 
لعمالئنا.  امل��ق��دم��ة  ال�شفر  خ��ي��ارات  لتعزيز  امل�شتمرة 
واليوم اأ�شبح باإمكان امل�شافرين عرب اخلطوط اجلوية 
متابعة  ب�شهولة  التمتع  اأفريقيا  من  القادمني  الكينية 
العا�شمة  ع���رب  ع��امل��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة  ل��وج��ه��ات  رح��الت��ه��م 

الإماراتية اأبوظبي .

ثالث رحالت اأ�صبوعية تربط اأبوظبي بالعا�صمة الكينية نريوبي

مطار اأبوظبي الدويل ي�صتقبل اأول رحلة للخطوط اجلوية الكينية

انطالق فعاليات موؤمتر الوكالء واملديرين لتطوير القيادة االلكرتونية احلكومية

طريان االإمارات تكمل ع�صرين 
عاما يف خدمة �صلطنة عمان

•• دبي-وام:

اأكملت طران الإمارات 20 عاما يف خدمة م�شقط ما يوؤكد التزامها القوي 
نحو �شلطنة عمان وذلك منذ اأن اأطلقت خدمتها للمرة الأوىل يف الأول من 
يوليو عام 1993 اإىل مطار م�شقط الدويل. ونقلت طران الإمارات اإىل ومن 
وت�شغل  راك��ب..  2.4 مليون  ال�شابقة نحو  الع�شرين  ال�شنوات  م�شقط خالل 
اإيربا�س ايه  حاليا رحلتني يوميا اإىل م�شقط با�شتخدام طائرتني من طراز 
330 200- وبوينج 777 بتوزيع الدرجات الثالث. وقال ال�شيخ ماجد املعال 
نائب رئي�س اأول طران الإمارات للعمليات التجارية ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
اإىل م�شقط  الم���ارات  20 عاما لرحالت ط��ران  اإكمال  ان  واإي���ران  واخلليج 
ي�شكل اإجنازا مهما جلميع من �شارك يف خدمة هذه الوجهة احليوية.. وتعترب 
م�شقط وجهة حيوية لالإمارات لل�شحن اجلوي ب�شبب الأطنان ال�شخمة من 
الب�شائع التي مت نقلها من م�شقط اإىل اأ�شواق املحيط الهندي واأوروبا واآ�شيا 

من خالل مبنى طران الإمارات ال�شخم لل�شحن ميغا ترمنال يف دبي.

ت�صرفات  قيمة  درهم  مليار   1.3
العقارات يف دبي ام�س

•• دبي-وام: 

قفزت قيمة ت�شرفات العقارات من اأرا�س و�شقق وفيالت واجراءات بيع ورهن 
و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س اإىل نحو 1.3 مليار درهم منها 451.6 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�س و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حوايل 
عن  ي�شدر  الذي  للت�شرفات  اليومي  التقرير  وذكر  درهم.  مليون   892.8
دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي اأن الدائرة �شجلت ام�س 495 مبايعة منها 
مبايعة ل�شقق بقيمة   221 و  درهم  مليون   116.9 بقيمة  لأرا�س   263

بقيمة 28.1 مليون درهم.  لفيالت  مبايعة   11 و  درهم  مليون   306.6
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العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/849   جتاري  جزئي                                          
اىل املدعى عليهما/1- عبدالعزيز خلف عبداهلل الرفاعي 2- مر�شى ابوال�شعود 
مر�شي �شرور  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شيف را�شد احمد حممد 
اح��م��د ال�شحي ومي��ث��ل��ه: ح�شن ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ع��ب��دويل    ق��د اق���ام عليك 
ال�شركة  م��ن  امل��دع��ي  خ��روج  باثبات  احلكم  الثبوت  بعد  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/7/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2D.19 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 القل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/548   عمايل كلي                                             
جمهول  الب�شائع  وتفريغ  حتميل  خلدمات  النجم  خط  عليه/1-  املدعى  اىل 
امي��ربويل وميثله: عبدالكرمي  بابو  / كريج�س  املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  عيد  عبداهلل  احمد 
ال�شكوى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف.  ب��ال��ر���ش��وم   ) دره����م   258000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة 
)2013/145119(.    وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/10 ال�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch1A.2 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل.   
 ق�شم الق�شايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/434   عمايل كلي                                          
جمهول   ) )������س.ذ.م.م  للهواتف  كونك�شن  الليث  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / حممد نهاد ريا�س جود   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )129.100  ( 
والر�شوم وامل�شاريف. رقم ال�شكوى )2013/144681(. وحددت لها جل�شة 
   ch1A.2 يوم الربعاء املوافق 2013/7/10 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

القل.  
 ق�شم الق�شايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر    

   يف  الدعوى 2013/73   نزاع عقاري                                          
املتنازع �شده/  برج فيو�س ذ.م.م     جمهول حمل القامة مبا ان  اىل 
املدعي / زوي�س اتهانا �شوبول�س وميثله: �شالح ح�شن حممد مبا�شري   
الدعوى  املطالبة بندب اخلبر يف  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد 
اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  املحاماة.   اتعاب  ومقاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
مكلف  فانت  لذا  امل�شلح  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/7/11 املوافق 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
 رئي�ص الق�شم                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/803   عقاري كلي                      
لتجارة  ال�شقر  اجنحة  �شركة   -2 بال�شنداين  بال�شنداين  يوجي�س   -1/ عليهما  امل��ح��ك��وم  اىل 
املنعقدة بتاريخ  الكهربائيات ذ.م.م  جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املحكمة-  ع( بحكمت  م  )���س  للتمويل  ام��الك   / ل�شالح  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  2013/2/27 يف 
مبثابة احل�شوري: بف�شخ اتفاقية الجارة املو�شوفة يف الذمة وملحقاتها مو�شوع الدعوى و�شطب 
القيد العقاري الوارد يف ال�شجل العقاري اخلا�س بالعني حمل التداعي والذي ين�س على خ�شوع 
ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته 
املودع لدى دائرة الرا�شي والمالك بدبي، والزام املدعى عليهما بدفع مبلغ 604.333.33 درهم- 
فل�شا(  وثالثون  وثالثة  درهما  وثالثون  وثالثة  وثالثمائة  الف  واربعة  )�شتمائة  بالت�شامن- 
ذل��ك    حكما مبثابة  املحاماة ورف�س ماعدا  اتعاب  دره��م مقابل  وال��ف  بامل�شاريف  الزامهما  مع 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/405 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- عماد انور نا�شد وا�شف جمهول حمل القامة مبا 
املتويف/ حممد  وال��د  ب�شفته  التنفيذ/ ح�شني حممد حممد  ان طالب 
ح�شني حممد حممد وميثله:  احمد �شيف ماجد بن �شامل املطرو�شي   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )234098( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�شم التنفيذ املدين  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/367 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��رك��ة ج��ي اف ت��ي خل��دم��ات ال��ت��خ��زي��ن الذاتي  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة هايتك اوفي�شي�س 
ذ.م.م  وميثله: احمد �شيف ماجد بن �شامل املطرو�شي    قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )75090.31(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�شم التنفيذ املدين  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر    

   يف  الدعوى 2013/154   تظلم جتاري                                            
اىل املتظلم �شده /1- ديل مراد عزيزوف  جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
قد  ل��وت��اه    عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�شني  نكرا�شوف�شكي  فالدي�شالف   /
ال�شادر يف المر على  القرار  التظلم اعاله ومو�شوعه تظلم من  اقام عليكم 
لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف.     والر�شوم  رق��م 2013/312 جت��اري  عري�شه 
يوم الحد املوافق 2013/7/14 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1B.6 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 القل. ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�ص الق�شم                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعادة اعال ن للح�شور 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  مدعي/ 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  ايران   اجلن�شية:  زماين  عبداهلل 
ايران  اجلن�شية:  زماين  عبداهلل  ا�شغر  اعالنه/  املطلوب  درهم      11200
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/4 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة 
الثانية ب� حمكمة العني  امام الدائرة  مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
البتدائية - الكائنة املركز الداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1040 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
ا�شر   : �شده  املنفذ  الهند  اجلن�شية:  كونون  كومار  التنفيذ/راجي�س  طالب 
اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  الكروميكانيكية  لالعمال  المارات 
ا�شر المارات لالعمال الكروميكانيكية اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/99 عم كل- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
2013/7/15 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 لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/464 بالن�شر

امل��دع��ى : ���ش��رك��ة اب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ل��ل��ع��ق��ارات وك��ي��ال ع��ن��ه��ا امين 
العامة  للمقاولت  الذهبي  املنزل  املطلوب اعالنه:  ابراهيم عبا�س  
ملالكها خليفة مفتاح حممد مفتاح ال�شام�شي   العنوان: بالن�شر مبا 
امل��ذك��ورة اع��اله وح��دد ي��وم الثنني املوافق  ان املدعي رف��ع الدعوى 
ال�شاعة 12  2013/7/15 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�شور 
ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا 

او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات االيجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ص املنازعات االيجارية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعالن ب�شحيفة يف الدعوى  رقم 2013/463 بالن�شر

ل��ل��ع��ق��ارات اجلن�شية: الم�����ارات  ت:  ال��ت��ج��اري  اب��وظ��ب��ي  امل��دع��ى : �شركة 
العيناوية  الم����ة  ���ش��رك��ة   : ع��ل��ي��ه  امل���دع���ى    035740696-0505767483
بالن�شر  العنوان:  الفار�شي  �شيف  علي  طالب  ميثلها  العامة  للمقاولت 
مب��ا ان امل��دع��ي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وح��دد ي��وم الث��ن��ني املوافق 
12 ظهرا  ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  لنظرها  2013/9/9 موعدا 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وعليك ايداع مذكرة للرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى 

ق�شم التح�شر وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم العالن.
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ص املنازعات االيجارية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعالن بالن�شر 

ايجارية   م��ن��ازع��ات   )  2013/1622( رق��م  رق���م   الق�شية  يف  ت��ق��رر 
الثانية(  اللجنة   ( اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  املنظورة 
واملرفوعة من املدعي/ ورثة خلفان خليفه علي املزروعي لعالن 
املدعى عليه/ موؤ�ش�شة فت�شينو كافيه وميثلها مالكها/ �شيف عبيد 
خليفة اخليلي- جلل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/23 يف ال�شاعة 
الدفاع-  ���ش��ارع  اب��وظ��ب��ي-  يف  ال��ك��ائ��ن  اللجنة  مقر  يف  م�شاء   1.00

منطقة مع�شكر اآل نهيان - بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ص املنازعات االيجارية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/87   عقاري كلي                                      
ان  اىل املدعى عليه/1-  كال طباع بن ر�شا طباع  جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  غندور  غندور  ج��وين   / املدعي 
والر�شوم  دره���م   255000 مببلغ  وال��ت�����ش��امم  بالتكافل  عليهم  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة ب��واق��ع 12% م��ن ت��اري��خ ���ش��داد املدعى 
للدفعة الوىل وحتى ال�شداد التام.    وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/8/14 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 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ 2013/7/3     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/1128   عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليهما/1-  كاي �شني 2- ياهوان ياو جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �شعود نا�شر حم�شن 
الدعوى ومو�شوعها بطالن عقد  اقام عليك  قد  ال�شعدي   �شعيد  احمد  العجمي وميثله: حممد  اجلميع 
الوحدة  الثالث والرابع لوقوعه على  املدعى عليهما  املدعى عليهما الوىل والثانية وبني  البيع املربم بني 
العقارية رقم 1807 واململوكة للمدعي ومن ثم �شطب ت�شجيلها واعادة الت�شجيل يف ال�شجل العقاري املهايل 
با�شم املدعى وت�شليمها اليه مع ا�شتعداد املدعي ب�شداد دفعة ال�شتالم. واحتياطيا الزام املدعى عليهما الوىل 
والثانية بالت�شامن والنفراد باعطاء املدعى �شقة بديلة بذات املوا�شفات ومن باب الحتياط الكلي الزام 
املدعى عليهما  بذات ال�شفة بان يردا اىل املدعى املبلغ املودع لهما وقدره 206634درهم ويف كل الحوال الزام 
املدعى عليهما الوىل والثانية بذات ال�شفة بان يوؤديا للمدعي تعوي�شا قدره 390000 درهم عما حلقه من 
�شرر وما فاته من ك�شب كان يحققه لو ت�شلم ال�شقة امل�شار اليها يف املوعد املتفق عليه. الزامهما بذات ال�شفة 
بالر�شوم الق�شائية وامل�شروفات واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 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 القل.  
 ق�شم الدعاوي العقارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    
  اعالن  للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى 2013/716 )عمايل جزئي ( بوا�شطة الن�شر

عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املدعي/حممد  اقام  قانونيا    ذ.م.م ومن ميثلها  البناء  ملقاولت  العمدة 
اجمد ح�شني �شيد احمد جن�شيته: عنوانه: عجمان- الرا�شدية الدعوى 
مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  عجمان-  جزئي  -عمايل   2013/716 برقم 
الحتادية  عجمان  حمكمة  ام���ام  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  دره���م   18800
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 9.00 املوافق 
بو�شفك  الق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  يوليو  �شهر  من   15 ي��وم 

مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/26
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
     اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/538   مد جز- م ر-ب-  ع ن

علي  عامر  خالد  عليه:  مدعي  م�شر  اجلن�شية:  ابراهيم  حممد  ح�شن  هاين  مدعي/ 
والتنازل  املبايعة  عقد  اثبات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ال�شام�شي  �شيف 
عن ال�شيارة والبالغ قيمتها 14500 درهم و�شداد قيمة املخالفات والبالغة 7900 درهم + 
ارجاع ال�شيارة الثانية والبالغ قيمتها19000 درهم و�شداد قيمة املخالفات والبالغة 4570 
درهم املطلوب اعالنه/  خالد عامر علي �شيف ال�شام�شي اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
2013/7/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعالن  احلكم يف الدعوى اجلزئية  رقم 2013/337  العني   

انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان:  النور/�شوريا    جوزيف  رانيا  عليه:  املدعي  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/26م  بتاريخ 
بالرقم اعاله ل�شالح/ �شهيل عمر عي�شاوي /فل�شطني حكمت املحكمة مبثابة 
 2012/12/24 يف  املوؤرخ  الدعوى  �شند  البيع  عقد  ونفاذ  ب�شحة  احل�شوري: 
واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتام نقل ملكية ال�شيارة مو�شوع العقد لدى 
اجلهات املعنية ل�شم املدعى والزمت املدعى عليها مب�شاريف الدعوى.   حكما 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/7/2   
القا�شي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/79   مد  جز  - ب �ص- ب- اأظ

مدعى/ علي احمد همام اجلن�شية: م�شر    مدعي عليه: و�شام جا�شم الفراج 
املطلوب  ملكيتها  ونقل  �شيارة  بيع  اثبات  الدعوى:  مو�شوع  �شوريا  اجلن�شية: 
اعالنه / و�شام جا�شم الفراج اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
 2013/7/7 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س البتدائية - الكائنة بني يا�س �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/7/1
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة بني يا�ص االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
اأظ ر-ب-  م  نف�ص-  ح  رقم   2013/1286    الدعوى  يف  املحكمة    امام  للح�شور  ن  اعال        
مدعى/ عال حممد وا�شل غازي اجلن�شية: �شوريا  مدعي عليه: حم�شن علي 
ح�شني غازي اجلن�شية: م�شر   مو�شوع الدعوى: طالق   املطلوب اعالنه / 
حم�شن علي ح�شني غازي اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املقر الرئي�شي   �شخ�شيا 
موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/7/2
قلم القيد                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1774و2013/1775   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعيان/1- �شيف ال�شالم من�شر �شيخ 2-عبدالبارك ليت نظر الدين مول 
�س.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  فور�س  بينتا  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
اعالنه/   املطلوب  عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
بالن�شر  المارات  عنوانه:  العامة �س.ذ.م.م اجلن�شية:  للمقاولت  بينتا فور�س 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/10
مبدينة  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  مزيد  زايد  بن  حممد 
الدعوى  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/936   عم  جز- م ع-ب-اأظ

جيت  �شتار  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  علي  لياقت  فايز  عابد  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  واملقاولت  للنقليات 
اجلن�شية:  العامة  واملقاولت  للنقليات  جيت  �شتار  اعالنه/  املطلوب  عمالية  
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/9 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
ب� حمكمة ابوظبي  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1480   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ حممد اليا�س مورو�س علي اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: ور�شة 
الدعوى: م�شتحقات  المارات مو�شوع  ال�شيارات اجلن�شية:  لت�شليح  الريف 
عمالية  املطلوب اعالنه/  ور�شة الريف لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية: المارات    
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/9 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة    - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/956   عم  جز- م ع-ب-اأظ

بنغالدي�س      اجلن�شية:  عبدالقادر  حممد  ليت  الدين  وا�شم  حممد  مدعي/ 
مدعي عليه: �شركة ماكرو �شرك�شر للمقاولت اللكروميكانيكية وال�شيانة 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب 
اعالنه/ �شركة ماكرو �شرك�شر للمقاولت اللكروميكانيكية وال�شيانة العامة 
ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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•• دبي-وام: 

الأحوا�س  رئي�س  بوعميم  جمعة  خمي�س  �شعادة  ا�شتعر�س 
اجل��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة وامل��الح��ة ال��ع��امل��ي��ة خ���الل ل��ق��ائ��ه م��اري��ا دي 
ل�شفارة  التجارية  واملفو�شة  امل�شت�شارة  اآريتا  اآجنيلي�س  ل��وز 
ال��دول��ة..امل�����ش��روع��ات واخلدمات  الأرج��ن��ت��ني يف  ج��م��ه��وري��ة 
وا�شعة النطاق التي تقدمها املجموعة . وا�شتعر�س بوعميم 
دبي  مدينة  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي  امل�شتوى  ذات  اخل��دم��ات 
عن  معربا  لل�شركة  اجل��دي��دة  امل�شاريع  عن  ف�شال  املالحية 

امل�شتثمرين  اإىل  العاملي  الطراز  من  من�شاأة  بتقدمي  �شعادته 
على  ال�شوء  و�شلط   . الأرجنتني  دول��ة  فيهم  الدوليني مبن 
املبادرات التي جرى اإطالقها موؤخرا من بينها تنظيم عقد 
قمة منتدى القيادات املالحية 2014 للمرة الأوىل يف اإمارة 
دبي . ووجه بوعميم الدعوة مل�شاركة فريق عمل رفيع امل�شتوى 
من الأرجنتني يف فعاليات هذا احلدث العاملي مرحبا بالزيارة 
وال�شفن  البحرية  ال�شناعات  اأع��م��ال  رج��ال  لبعثة  املرتقبة 
ال�شناعي  التفاعل  تدعم  التي  امل��ب��ادرات  لهذه  دعمه  موؤكدا 
العاملي و�شال�شة الإ�شتثمارات ملا وراء البحار . واأعربت اآريتا 

عن اهتمامها بعمليات ال�شركة واأبدت عزمها دعم مبادراتها 
املتعددة م�شرة اإىل اأن الأرجنتني تتطلع اإىل اقتنا�س فر�س 
بهذه  يتعلق  مبا  الإماراتية  ال�شركات  مع  جديدة  و�شراكات 
طورت  الأرجنتني  اأن  وذك��رت   . وال��ب��ارزة  املتنامية  ال�شناعة 
وناقالت  املختلفة  البحرية  للن�شاطات  خم�ش�شة  مناطق 
ال�شفن  اإر�شاد  وق��وارب  والقاطرات  ال�شيد  و�شفن  وحاويات 
من  وغ��ره��ا  ال��رك��اب  بنقل  املتخ�ش�شة  وال�شفن  وال��ع��ب��ارات 
الأ�شواق  وا���ش��ت��ق��ط��اب  ل�شتك�شاف  وذل���ك  الأخ����رى  ال�شفن 

اجلديدة لل�شناعة . 

االأحوا�س اجلافة العاملية ت�صتعر�س م�صروعاتها اجلديدة ومبادراتها

املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر:

وزير  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  املهند�س  م��ع��ايل  اأك���د 
طموحة  ا�شراتيجية  تنفذ  الإم����ارات  دول��ة  اأن  القت�شاد 
لتعزيز دور قطاع ال�شناعة يف منظومة العمل القت�شادي، 
الإجمايل،  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  يف  م�شاهمته  ل��زي��ادة  وال�����ش��ع��ي 
اأداء  رئ��ي�����ش��ي يف  ال�����ش��ن��اع��ي حم���رك  ال��ق��ط��اع  اأن  واأ����ش���اف 
القت�شاد الوطني، وحمور مهم من حماور التنمية، وتنوع 
املحلي  الناجت  الدخل، حيث تراوحت م�شاهمته يف  م�شادر 
الإجمايل للدولة، خالل عام 2012 بني %11 و15% 
جاء  بال�شناعة.  خا�شاً  اهتماماً  ت��ويل  ال��دول��ة  اأن  معترباً 
ذلك خالل ا�شتقبال معاليه جمموعة من ممثلي ال�شركات 
املحلية والوطنية العاملة يف القطاع ال�شناعي داخل دولة 

الإمارات. 
قانون  م�شروع  اإع���داد  مت  اأن���ه  اللقاء  خ��الل  معاليه  وذك���ر 
تعديل القانون الحتادي رقم )1( ل�شنة 1979، وهو يف 
اإىل  املتقدمة مع اجلهات املخت�شة، لفتاً  مراحل املراجعة 
ال�شناعي  للقطاع  نوعية  نقلة  ميثل  القانون  م�شروع  اأن 
ال�شغرة  امل�شاريع  ق��ان��ون  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  كما  الإم����ارات،  يف 
واملتو�شطة الذي �شيب�شر النور يف امل�شتقبل القريب يركز 

اأ�شا�شي على توجيه ال�شباب اإىل ال�شتثمار يف قطاع  ب�شكل 
ال�شناعة ودعم ال�شناعات الوطنية. 

ولفت معاليه اإىل اأن البتكار والبداع هما حمركا تطوير 
ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي خ��ا���ش��ة يف جم���ال امل�����ش��اري��ع ال�شغرة 
عمل  بيئة  لتوفر  اجل��ه��ود  ت�شافر  اىل  داع��ي��ا  واملتو�شطة 
لتكون  والب��ت��ك��ارات  امل��واه��ب  اأ���ش��ح��اب  ت�شتقطب  مثالية 
امل�شتويات  اأرق��ى  اإىل  القطاع  لتو�شيل هذا  م�شتقبلية  نواة 

العاملية.
وتناول الجتماع اآخر تطورات قطاع ال�شناعات داخل دولة 
اإىل  بالإ�شافة  يواجهها  التي  التحديات  واأب���رز  الإم����ارات، 
وم�شاهمة  دور  تعزيز  يف  ت�شاهم  التي  احللول  ا�شتعرا�س 

هذا القطاع يف دعم عجلة التنمية القت�شادية الدولة.
واأث���ن���ى امل�����ش��ارك��ون يف الج��ت��م��اع ع��ل��ى ال����دور ال���ذي تلعبه 
اأعمالهم،  تواجه  التي  التحديات  مع  التعامل  يف  ال���وزارة 
تن�شيق  ���ش��رورة  امل��الئ��م��ة، م�شددين على  واإي��ج��اد احل��ل��ول 
اجلهود واملتابعة امل�شتمرة للو�شول باأداء القطاع ال�شناعي 
على  املجتمعون  ال��ك��ف��اءة.واأك��د  م��ن  عالية  م�شتوياٍت  اإىل 
جمموعة من اأهم التحديات التي يواجهها قطاع ال�شناعة 
اإىل  داع��ني  وال��ت��وط��ني  الطاقة  واملتمثلة يف  ال��دول��ة  داخ��ل 
�شرورة توحيد اجلهود وت�شافرها لإيجاد احللول الأكرث 

حتقيق  يف  دوره  وتعزيز  القطاع  بهذه  للنهو�س  م��الءم��ة 
روؤية الإمارات 2021. 

وجددت وزارة القت�شاد التزامها بتقدمي كل الدعم لقطاع 
كل  وتوفر  والإزده����ار،  النمو  على  وم�شاعدته  ال�شناعة، 
الت�شهيالت التي حتتاجها �شركات ال�شناعات املختلفة داخل 
اخلارجية  التحديات  معاجلة  على  وم�شاعدتها  ال��دول��ة، 

ونقل هواج�شها اإىل اجلهات الدولية املخت�شىة.
وكيل  ال�شام�شي  ال��ف��ن  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  و���ش��ف  م��ن جانبه 
باأن  القت�شاد  وزارة  يف  ال�شناعة  ل�شوؤون  امل�شاعد  ال���وزارة 
قطاع ال�شناعة باأنه بات داعما رئي�شياً للتنمية القت�شادية 
يف دول الإم��ارات العربية املتحدة. موؤكداً �شرورة التكاتف 
باأداء  الرتقاء  �شبيل  اخل��ربات يف  وتبادل  وتوحيد اجلهود 
اأ�شا�شيا ملتانة القت�شاد  القطاع احليوي ليكون داعماً  هذا 

الوطني يف ظل ما ي�شهده العامل من متغرات اقت�شادية.
ممثلي  مع  الدورية  الجتماعات  هذه  اأن  �شعادته  واأ�شاف 
ال���وزارة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  توطيد  يف  ت�شهم  ال�شناعة  ق��ط��اع 
و�شركائها الإ�شراتيجيني مبا ين�شجم مع اأهداف وتطلعات 
ميثل  م�شتدام  معريف  اقت�شاد  بناء  يف  امل�شتقبلية  ال���وزارة 
اأهم مرتكزاته، موؤكداً يف هذا الإطار  اأحد  ال�شناعة  قطاع 
فرق  بتخ�شي�س  ال��ع��اج��ل  ال��ق��ري��ب  يف  �شتقوم  ال����وزارة  اأن 

وال�شركات  ال�شناعيني  مع  املبا�شر  التوا�شل  تتوىل  عمل 
ال�شناعيني بهدف الوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم 

اإي��ج��اد احل��ل��ول ال��داع��م��ة لهم مقابل م��ا قد  وال��ع��م��ل على 
يواجهونه من حتديات وعقبات. 

وزير االقت�صاد يلتقى �صركاء الوزارة االإ�صرتاتيجيني من ممثلي قطاع ال�صركات ال�صناعية يف الدولة 

املن�صوري: م�صاهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي خالل 2012 تراوحت بني 11 % و15 % 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأطلقت دائرة التنمية القت�شادية براأ�س اخليمة 
م�شروع جائزة ال�شيخ حممد بن �شعود للمن�شات 
ال�شغرة واملتو�شطة يف المارة وتركت الأبواب 
مفتوحة للم�شاركة فيها وفق ال�شروط املحددة 

لذلك .
و تعد جائزة ال�شيخ حممد بن �شعود للمن�شات 
ال�شغرة واملتو�شطة التي تنظمها دائرة التنمية 
القت�شادية مبادرة تكت�شب اأهميتها من كونها 
تهدف لت�شليط ال�شوء على القطاعات الواعدة 
واأي�������ش���ا ح��ف��زه��ا ع��ل��ى ب����ذل ق�����ش��ارى جهدها 
لتطوير قدراتها وامل�شي بخطى طموحة نحو 
الب�شري  امل��زي��د م��ن الب��ت��ك��ار والب����داع  حتقيق 

واملهني .
وقال اأحمد علي البلو�شي رئي�س اللجنة املنظمة 
املن�شات التي  امل�شاركة تقت�شر على  للجائزة ان 
راأ���س مالها عن مليون واح��د ول يزيد  ل يقل 

املناف�شة  ان  درهم مبينا  املاليني  على اخلم�شة 
�شت�شمل خم�س فئات هي : ال�شناعية واخلدمية 

والتقنية وبرنامج ال�شيخ �شعود ورخ�س الغد .

امل��ت��وف��رة ت�شر  ال���دلئ���ل  ال��ب��ل��و���ش��ي ان  وت���اب���ع 
فعاليات  يف  �شركة   500 م�شاركة  امكانية  اىل 
مقارا  تتخذ  التي  املن�شات  ان  مو�شحا  اجلائزة 

يف  امل�شاركة  بفر�شة  تتمتع  الم���ارة  خ���ارج  لها 
ح���ال ان ل��دي��ه��ا ف��رع��ا يف راأ�����س اخل��ي��م��ة يكون 
بالن�شبة  احل����ال  وك��ذل��ك  امل�����ش��اب��ق��ة  م�شتوفيا 

لل�شركات املدرجة �شمن املناطق احلرة .
ال�شيخ حممد  املنظمة جلائزة  اللجنة  وح��ددت 
بن �شعود للمن�شات ال�شغرة واملتو�شطة الفرة 
القادم  اكتوبر  نهاية  وحتى  اأم�����س  م��ن  املمتدة 
امل�شاركة  ال��راغ��ب��ة يف  امل��ن�����ش��ات  ل��ق��ب��ول ط��ل��ب��ات 
حيث �شيتم العالن عن الفائزين باجلوائز يف 
حفل �شيقام يف 24 دي�شمرب من العام اجلاري 

تقريبا.
وقال البلو�شي قبل الو�شول اىل من�شة التويج 
املن�شات  بزيارة  �شتقوم جلنة من جهة حمايدة 
امل�����ش��ارك��ة يف اجل���ائ���زة ل��ل��وق��وف م��ي��دان��ي��ا على 
الب�شرية  امل��وارد  مبادراتها واجنازتها يف جمال 
تقييم  �شمن  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  املهنية  والجن����ازات 
اجلائزة مو�شحا �شترك الباب مفتوحا لتقدمي 

ال�شت�شارات والجابة على ال�شتف�شارات .

م�صاركتها تتوقع  من�صاأة   500

اقت�صادية راأ�س اخليمة تطلق جائزة ال�صيخ حممد بن �صعود للمن�صاآت 

•• اأبوظبي-وام:

والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  م�����ش��در  معهد  اأع��ل��ن 
العليا  للدرا�شات  امل�شتقلة  البحثية  اجلامعة 
والتقنيات  املتقدمة  الطاقة  على  تركز  التي 
علمية  ورق���ة  باأف�شل  ف���وزه  ام�����س  امل�شتدامة 
العاملي  امل���وؤمت���ر  م���ن   13 ال����  ال������دورة  خ���الل 
لله�شم الالهوائي يف اإ�شبانيا والتي �شارك يف 
اإعدادها اأحد اأع�شاء هيئة التدري�س يف املعهد. 
وقد �شهدت الورقة التي مت تقدميها من قبل 
ب��ني ديناميكية  ال��رب��ط  ع��ن��وان  امل��ع��ه��د حت��ت 
احلرارة واحلركة لتقييم عك�س امل�شار يف عملية 
وا�شتعرا�س  م��راج��ع��ة  ال��اله��وائ��ي  التخمر 
املائة  يف   87 تفوق  بن�شبة  العلمية  الأو���ش��اط 
اأعلى ورقة تقييما من بني اأكرث  مما يجعلها 
ورقة   200 ت��ق��دمي��ه��ا  مت  ورق����ة   700 م���ن 
�شفوية و 500 مكتوبة يف املوؤمتر. و�شارك يف 
اإعداد الورقة ربيكا غونزالي�س طالبة دكتوراة 
زائ������رة يف م��ع��ه��د م�����ش��در وج������وان ل��ي��م��ا من 
والدكتور  كومبو�شتيال  دي  �شانتياغو  جامعة 
املياه  تقنيات  مركز  م��ن  رودري��ج��ي��ز  خ��ورخ��ي 
واتر يف معهد  اي  البيئية  والبحوث  املتقدمة 
دلفت  وروب��رت كلربيزام من جامعة  م�شدر 

للتكنولوجيا.
واأقيم املوؤمتر وهو من تنظيم الحتاد الدويل 
لله�شم  العاملي  امل��وؤمت��ر  ع��ن��وان  حت��ت  للمياه 
الالهوائي ا�شتعادة املوارد البيولوجية للعامل 
يف الفرة من 25 اإىل 28 يونيو يف �شانتياغو 

دي كومبو�شتيال يف اأ�شبانيا.
علمي  ع��ر���س   700 م���ن  اأك����رث  ت��ق��دمي  ومت 
ل��ل��وف��ود امل�����ش��ارك��ة ح��ول الب��ت��ك��ارات اجلديدة 

وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط��ورة يف ه���ذا احل����دث الذي 
الأكادمييني  م���ن  ك��ب��رة  اأع������دادا  ا���ش��ت��ق��ط��ب 
القطاع.  ه����ذا  يف  الخ��ت�����ش��ا���س  واأ����ش���ح���اب 
وي��ن��ع��ق��د امل���وؤمت���ر م���رة واح����دة ك��ل 3 �شنوات 
م�����وؤمت�����رات جمموعة  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م����ن  ك���ج���زء 
التابعة الحتاد  اأخ�شائيي اله�شم الالهوائي 
دويل  منتدى  مبثابة  ويعترب  للمياه  ال��دويل 
ملناق�شة اأحدث العمليات احليوية الالهوائية. 
و�شارك الدكتور خورخي رودريجيز يف املوؤمتر 
العلمية  للجنة  امل�����ش��ارك  ال��رئ��ي�����س  مبن�شب 
اأ�شتاذ  ���ش��م��ي��دت  جينيز  ال��دك��ت��ور  ج��ان��ب  اإىل 
الهند�شة  الوقود احليوي  اأ�شتاذ  املياه  هند�شة 
كل  ق���ام  وق���د  ال��ل��ج��ن��ة  يف  كع�شو  الكيميائية 

منهما باإدارة حلقات نقا�س يف املوؤمتر.
ما  عر�س  املوؤمتر  �شهد  ذل��ك  اإىل  وبالإ�شافة 
جمموعه 12 ورقة علمية من قبل عدد من 
واأع�شاء  ال��دك��ت��وراة  بعد  م��ا  وباحثي  الطلبة 

هيئة التدري�س مبعهد م�شدر.
الطنيجي  علياء  الإماراتية  الطالبة  وقدمت 
بحثا حول تقييم قدرات حتلل الكتلة احليوية 
ل��ل��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة يف امل��ع��دة الأوىل 
لالإبل لإنتاج الطاقة احليوية التي �شارك يف 
تاأليفها الدكتور هيكتور هرنانديز والدكتور 

خورخي رودريجيز.
تقدميها  مت  ال��ت��ي  الأخ����رى  الأوراق  وت�شمل 
اإمكانات امليثان احليوي للنفايات احليوية من 
نباتات مياه البحر التي �شارك يف تاأليفها كل 
بابا�شتيدا�س- اآر  وج��ي  اأورات���اين  اإم  جيه  من 

اأوي���ان���دي���ل وال��دك��ت��ور خ��ورخ��ي رودري��ج��ي��ز و 
الكتلة  تقييم ظروف ما قبل معاجلة نفايات 
احليوية لنباتات مياه البحر التي قام بتاأليفها 

ك��ل م��ن ت��ي ���ش��ات��ورف��ي��دي وج��ي��ه اإم اأورات����اين 
والدكتور ميتي هيديجارد توم�شن والدكتور 
خ���ورخ���ي رودري���ج���ي���ز. وق����ال ال��دك��ت��ور فريد 
الأوراق  اإن  م�����ش��در  معهد  رئ��ي�����س  م��وف��ن��زاده 
خالل  عر�شها  مت  ال��ت��ي  والأب���ح���اث  العلمية 
املوؤمتر العاملي لله�شم الالهوائي تعك�س بقوة 
طبيعة الأبحاث التي جترى يف معهد م�شدر 
ومقدرات باحثي املعهد امل�شرفني على الطالب 
. واأ�شاد موفنزاده بالدعم امل�شتمر من القيادة 
الإم���ارات���ي���ة ال��ر���ش��ي��دة وال�����ذي ���ش��ك��ل حافزا 
نحو  م�شاعيه  م��وا���ش��ل��ة  يف  للمعهد  اأ���ش��ا���ش��ي��ا 
تعزيز ح�شوره يف املحافل العاملية وجناحه يف 
قيادة جهود البتكار يف التكنولوجيا املتقدمة. 
دولية  حمافل  يف  امل�شاركة  اأن  نعتقد  واأ�شاف 
كهذه �شيوفر دعما كبرا جلهود بناء املعرفة 
اأبوظبي  لإم���ارة  الب�شري  امل���ال  راأ����س  وتنمية 

ودولة الإمارات العربية املتحدة . 
وق�����ال ال���دك���ت���ور خ���ورخ���ي رودري���ج���ي���ز يوفر 
منا�شبة  ال��اله��وائ��ي  لله�شم  العاملي  امل��وؤمت��ر 
والآفاق  امل�شتجدات  اأح��دث  ل�شتك�شاف  مثلى 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ي ت�����ش��اع��دن��ا ع��ل��ى حتقيق 
اأن ح�شور  ك��م��ا  الأر�������س..  ك��وك��ب  ا���ش��ت��دام��ة 
ه����ذا اجل���م���ه���ور ال���ع���امل���ي م���ن اخل������رباء ذوي 
بحد  ي�شكل  امل��وؤمت��ر  يف  املتعددة  التخ�ش�شات 
ذاته دافعا قويا للم�شاركة ورفع مكانة معهد 
من  ال��ك��ث��ر  ه���ن���اك  اأن  ح���ني  ويف  م�������ش���در.. 
يدركون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن  العامليني  الأك��ادمي��ي��ني 
يف  يجري  التي  البحوث  ونوعية  عمق  م��دى 
�شي�شاعدنا يف  املوؤمتر  ف��اإن هذا  معهد م�شدر 
ال��و���ش��ول اإىل امل��زي��د م��ن ال��ط��الب املحتملني 

وال�شركاء ذوي الهتمام يف القطاع .
املعهد  �شيقدمها  التي  الأخ��رى  الأوراق  ومن 

امل�����ش��ب��ق��ة لأنزميات  امل��ع��اجل��ة  امل���وؤمت���ر  خ���الل 
البلدية  ال��ن��ف��اي��ات  يف  ال��ع�����ش��وي��ة  امل���ك���ون���ات 
نوبي  اأ  الباحثني  من  كل  تاأليف  من  ال�شلبة 
رودريجيز  خ��ورخ��ي  وال��دك��ت��ور  و�شيبول�شكا 
ت����ق����دمي ورق����ة  ت���وم�������ش���ن. و مت  وال����دك����ت����ور 
تكرير  رئي�شية يف  كعملية  الالهوائي  اله�شم 
درا�شة  �شاليكورنيا:  لنبات  احل��ي��وي��ة  الكتلة 
ديزاير  ب��رو  �شوبر  نظام  با�شتخدام  حماكاة 
م��ن تاأليف اإي��ه األ���ش��ايل ت��ي اأوي��ت��ون��دي وكيه 
را���ش��د وال��دك��ت��ور روب���رت ب��ال��دوي��ن والدكتور 
ا�شتقرار وبنية  و  والدكتور رودريجز  توم�شن 
التخمر  اأثناء  ميكروبية خمتلفة  جمتمعات 
املظلم للجلوكوز من تاأليف جيه با�شتيدا�س-
والدكتور  اآر.ك����وم����ارا�����ش����واين  و  اأوي���ان���دي���ل 
املعر�س  يحظى  اأن  املتوقع  وم��ن  رودري��ج��ي��ز. 
ال��ت��ج��اري ال���ذي ي��ق��ام خ���الل امل��وؤمت��ر باإقبال 
ال��ع��امل��ي��ة وممثلي  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  ك��ث��ي��ف م���ن 

القطاعني العام واخلا�س.
لالبتكار  الأ�شا�شية  الركائز  اأح��د  وباعتباره 
واإعداد الكوادر الب�شرية يوا�شل معهد م�شدر 
القيام ب��دوره اجلوهري يف دعم روؤي��ة م�شدر 
وحتقيق اأهدافها ب�شاأن م�شاعدة اأبوظبي على 
املعرفة  على  ال��ق��ائ��م  الق��ت�����ش��اد  اإىل  ال��ت��ح��ول 
لأ�شعب  فعالة  ح��ل��ول  اإىل  التو�شل  وك��ذل��ك 
�شيما  ول  الب�شرية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
م��ن��ه��ا ت��غ��ر امل���ن���اخ. وي���وف���ر امل��ع��ه��د ال����ذي مت 
ما�شات�شو�شت�س  معهد  مع  بالتعاون  تاأ�شي�شه 
�شتى  يف  مميزة  فر�شا  لطالبه  للتكنولوجيا 
بالبحوث  ب����دءا  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��وث  م��ي��ادي��ن 
مبرحلة  وان��ت��ه��اء  التطبيقية  ث���م  ال��ن��ظ��ري��ة 

الت�شويق التجاري.

معهد م�صدر يفوز بجائزة اأف�صل ورقة علمية يف املوؤمتر العاملي لله�صم الالهوائي باإ�صبانيا

جمارك دبي ترعى فعاليات امللتقى الرم�صاين 
الذى تنظمه دائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري

•• دبي-وام:

خالل  بدبي  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  دائ��رة  تنظمها  ال��ذي  ع�شر  الثاين  الرم�شاين  امللتقى  فعاليات  حتظى 
جمارك  من  برونزية  برعاية  العاملي  التجاري  دبي  مبركز  زعبيل  بقاعة  احل��ايل  رم�شان   15 اإىل   4 من  الفرة 
دبي. وحتر�س الدائرة على رعاية هذا احلدث ال�شنوي اإميانا منها بامل�شاهمة يف ن�شر تعاليم الدين ال�شمحة بني 
اأفراد املجتمع وتر�شيخ مفاهيم الثقافة الإ�شالمية لدى اجلميع اإ�شافة اإىل احلر�س على توطيد اأوا�شر ال�شراكة 
والتعاون مع خمتلف القطاعات يف الدولة ويف اإطار تعزيز برامج امل�شوؤولية املجتمعية والأعمال اخلرية التي ت�شعى 
جمارك دبي لر�شيخها لدى املجتمع . و اأعرب خليل �شقر مدير اإدارة الت�شال املوؤ�ش�شي يف جمارك عن �شعادته 
بهذا التعاون مع دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري والذي بات حدثا �شنويا يف �شهر رم�شان من كل عام تنتظره 
واملو�شوعات  امل�شلمني  علماء  من  كوكبة  اإلقائها  يف  ي�شارك  التي  القيمة  للمحا�شرات  نظرا  العائالت  من  الكثر 
الجتماعية والأ�شرية والدينية التي يتم طرحها فيه مبا يعود بالنفع على املجتمع واأفراده .. موؤكدا اأن الدائرة 
تعمل منذ زمن على دعم الفعاليات واملبادرات التي ت�شعى اإىل رفع م�شتوى الوعي بالثقافة واحل�شارة الإ�شالمية 

وح�شن تربية الن�سء . 
واأ�شاد �شقر باجلهود الكبرة التي تبذلها دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري لإجناح امللتقى عاما بعد عام مثنيا 
دائم ويزيد عوامل اجلاذبية جتاه  امللتقى ما يجعله يف تطور  اأي��ام  التي تتخلل  واملتعددة  املتنوعة  الفعاليات  على 
اأهدافها  اأهمية كربى �شمن  التنمية املجتمعية  اأن جمارك دبي تويل ق�شية  . وذكر  رواده من جميع دول العامل 
الق�شايا الجتماعية  بها وتعمل على دمج  املنوطة  املهام القت�شادية والأمنية  اإىل جنب مع  ال�شراتيجية جنبا 

والبيئية يف عملها وكان لإ�شهاماتها املجتمعية على مدى ال�شنوات املا�شية
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تنامي املعامالت العقارية 
بال�صارقة بن�صبة 41 باملائة 

•• ال�صارقة-وام:

العقارية  املعامالت  تنامي  عن  بال�شارقة  العقاري  الت�شجيل  دائ��رة  ك�شفت 
بن�شبة 41 باملائة يف الن�شف الول من العام اجلاري مقارنة بالفرة نف�شها 
اإن احلركة  الدائرة  امل��زروع مدير عام  املا�شي. وقال حمد �شامل  العام  من 
ارتفاعا  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  الأول  الن�شف  يف  �شهدت  العقارية  ال�شتثمارية 
املعامالت يف قطاع  ع��دد  اإرت��ف��ع  ال��دائ��رة حيث  اإح�����ش��اءات  ملحوظا ح�شب 
لتنجز  التجارية  باملناطق  املتزايد  الهتمام  اإىل  ا�شافة  ال�شكنية  العقارات 

الدائرة 9126 معاملة مقابل 6475 معاملة العام املا�شي 
اأكرب يف  ال�شارقة �شهدت كثافة  التطويرية يف  امل�شاريع  واأ�شاف ان مناطق 
عمليات التداول حيث ت�شدرت منطقة اخلان عدد التداولت بواقع 437 
380 عملية تداول تليها النهدة  عملية تداول وبلغت يف منطقة املجاز3 
اأن ذلك يعد موؤ�شرا حيويا على تنامي  ت��داول. وذك��ر  180 عملية  بواقع 
معدلت الأداء يف ال�شوق العقاري يف الإمارة وعودة الثقة اإىل امل�شتثمرين 

بجدوى ال�شتثمار العقاري يف ال�شارقة التي �شهدت رواجا اقت�شاديا.
واأ�شار املزروع اإىل تنامي املعامالت التي �شجلتها الدائرة يف الن�شف الول 
يف املناطق ال�شكنية حيث بلغ عدد التداول يف �شاحية البديع 250 عملية 
ويف �شاحية الرقة 121 ويف �شاحية احلرة 62 عملية تداول.. واأو�شح 
اأن معامالت الإفادة عن الأمالك يف الن�شف الول بلغت 21160 �شهادة. 
يف  بلغت  والتي  التجارية  املناطق  التداولت يف  التقرير عن حجم  وك�شف 
ويف  ت���داول  عملية   64 ج��وي��زع  ويف  ت���داول  عملية   113 مويلح  منطقة 
37 عملية تداول. ويف قطاع املناطق ال�شناعية �شهدت مناطق  البوطينة 
ال�شجعة وعرقوب وال�شجعة اأ�س كثافة يف عمليات التداول مقارنة ببقية 
املناطق. اأما يف املنطقة ال�شرقية فقد ت�شدرت املناطق التجارية يف مدينة 
ال�شناعية يف مدينة  املناطق  املناطق تداول يف حني ت�شدرت  كلباء كاأكرث 

خورفكان.
وتوقع املزروع اأن ي�شتمر انتعا�س ال�شوق العقاري خالل الفرة القادمة مع 
جاهزية عدد من امل�شروعات النوعية يف الإمارة و التي �شتطرح للتداول يف 

الأ�شهر القادمة.
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رقم امللف اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1664 )مدين(
8268 

اىل املنفذ �شده: م�شبح علي عبداهلل الغفلي - المارات   عنوانه : بالن�شر  حيث اإنه 
بتاريخ : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر اأداء رقم 2011/483 
ل�شالح املنفذ له:موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت له قد تقدم بتنفيذ احلكم املذكور ، 

ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )7618.58( 
درهم + ر�شوم الدعوى 465 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1665 )مدين(
8270

اىل املنفذ �شده: م�شلم ق�شام �شعيد ال�شغر املحرمي - المارات   عنوانه : بالن�شر  
رقم  اأداء  اأم��ر  الدعوى  : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف  بتاريخ  اإن��ه  حيث 
2011/483 ل�شالح املنفذ له:موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت له قد تقدم بتنفيذ احلكم 

املذكور ، ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )6353.49( 
درهم + ر�شوم الدعوى 415 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1666 )مدين(
8269

اىل املنفذ �شده: م�شلم كميد �شعيد الذويب العامري - المارات   عنوانه : بالن�شر  
رقم  اأداء  اأم��ر  الدعوى  : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف  بتاريخ  اإن��ه  حيث 
2011/471 ل�شالح املنفذ له:موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت له قد تقدم بتنفيذ احلكم 

املذكور ، ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )1854.39( 
درهم + ر�شوم الدعوى 260 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1179 )مدين(
8130

اىل املنفذ �شده: هومرا اوبيدوزا اباد - الفلبني   عنوانه : بالن�شر  حيث اإنه بتاريخ 
: 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر اأداء رقم 2010/1051 ل�شالح 
، ودفعا  املذكور  بتنفيذ احلكم  الإم��ارات لالت�شالت له قد تقدم  املنفذ له:موؤ�ش�شة 

الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )1562.47( 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1180 )مدين(
8134

اىل املنفذ �شده: �شاه جيهان حممود جاموت - باك�شتاين   عنوانه : بالن�شر  حيث اإنه 
بتاريخ : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر اأداء رقم 2010/1055 
ل�شالح املنفذ له:موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت له قد تقدم بتنفيذ احلكم املذكور ، 

ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
اأم��ام قا�شي التنفيذ لإل��زام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وق��دره )1535.5(  1- احل�شور 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1181 )مدين(
8135

بالن�شر    : عنوانه  �شرلنكا   - وارنكول�شورينا  �شامبات  ا���ش��ري  ���ش��ده:  املنفذ  اىل 
رقم  اأداء  اأم��ر  الدعوى  : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف  بتاريخ  اإن��ه  حيث 
بتنفيذ  تقدم  قد  له  لالت�شالت  الإم���ارات  له:موؤ�ش�شة  املنفذ  ل�شالح   2010/1056

احلكم املذكور ، ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
اأم��ام قا�شي التنفيذ لإل��زام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وق��دره )1713.4(  1- احل�شور 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1182 )مدين(
8136

اىل املنفذ �شده: روهيتا كومارا ابيكون - �شرلنكا عنوانه : بالن�شر  حيث اإنه بتاريخ 
: 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر اأداء رقم 2010/1057 ل�شالح 
، ودفعا  املذكور  بتنفيذ احلكم  الإم��ارات لالت�شالت له قد تقدم  املنفذ له:موؤ�ش�شة 

الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )1826.88( 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 100 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1183 )مدين(
8137

اىل املنفذ �شده: اآمنه اأحمد حممد عبدالرحمن - الإمارات عنوانه : بالن�شر  حيث اإنه 
بتاريخ : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر اأداء رقم 2010/1058 
ل�شالح املنفذ له:موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت له قد تقدم بتنفيذ احلكم املذكور ، 

ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )5431.33( 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 218 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1184 )مدين(
8138

اىل املنفذ �شده: عمر �شابال جاجي - الفلبني عنوانه : بالن�شر  حيث اإنه بتاريخ : 
اأداء رقم 2010/1059 ل�شالح  2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر 
، ودفعا  املذكور  بتنفيذ احلكم  الإم��ارات لالت�شالت له قد تقدم  املنفذ له:موؤ�ش�شة 

الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
اأم��ام قا�شي التنفيذ لإل��زام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وق��دره )1567.1(  1- احل�شور 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1185 )مدين(
8140

اىل املنفذ �شده: موؤ�ش�شة نبع اخلر للمقاولت وال�شيانة العامة عنوانه : بالن�شر  
رقم  اأداء  اأم��ر  الدعوى  : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف  بتاريخ  اإن��ه  حيث 
بتنفيذ  تقدم  قد  له  لالت�شالت  الإم���ارات  له:موؤ�ش�شة  املنفذ  ل�شالح   2010/1061

احلكم املذكور ، ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )1818.42( 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1186 )مدين(
8141

اىل املنفذ �شده: موؤ�ش�شة خياط ممتاز ميهندي للرجال عنوانه : بالن�شر  حيث اإنه 
بتاريخ : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر اأداء رقم 2010/1062 
ل�شالح املنفذ له:موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت له قد تقدم بتنفيذ احلكم املذكور ، 

ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
اأم��ام قا�شي التنفيذ لإل��زام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وق��دره )4703.6(  1- احل�شور 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1188 )مدين(
8143

اإنه  اىل املنفذ �شده: مهند هيثم حممد �شالح - الم��ارات عنوانه : بالن�شر  حيث 
بتاريخ : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر اأداء رقم 2010/1064 
ل�شالح املنفذ له:موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت له قد تقدم بتنفيذ احلكم املذكور ، 

ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )1702.61( 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1189 )مدين(
8144

اىل املنفذ �شده: ثامر حممد ن�شيب عبداهلل النعيمي - المارات عنوانه : بالن�شر  
رقم  اأداء  اأم��ر  الدعوى  : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف  بتاريخ  اإن��ه  حيث 
بتنفيذ  تقدم  قد  له  لالت�شالت  الإم���ارات  له:موؤ�ش�شة  املنفذ  ل�شالح   2010/1058

احلكم املذكور ، ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )8829.17( 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 354 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1190 )مدين(
8145

اإنه  بالن�شر  حيث   : العاملية للمقاولت عنوانه  املنفذ �شده: موؤ�ش�شة وترمارك  اىل 
بتاريخ : 2010/3/23م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر اأداء رقم 2010/1066 
ل�شالح املنفذ له:موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت له قد تقدم بتنفيذ احلكم املذكور ، 

ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
1- احل�شور اأمام قا�شي التنفيذ لإلزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وقدره )8273.81( 
درهم + ر�شوم الدعوى 331 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

رقم امللف  اإعالن بال�صند التنفيذي يف الدعوى التنفيذية رقم 2011/1191 )مدين(
8261

اىل املنفذ �شده: حممد يو�شف علي ابيار حممد - بنغايل عنوانه : بالن�شر  حيث اإنه 
بتاريخ : 2010/12/28م قد �شدر حكم �شدكم يف الدعوى اأمر اأداء رقم 2010/469 
ل�شالح املنفذ له:موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت له قد تقدم بتنفيذ احلكم املذكور ، 

ودفعا الر�شوم لذلك ، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالأتي:
اأم��ام قا�شي التنفيذ لإل��زام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ وق��دره )4840.9(  1- احل�شور 
درهم + ر�شوم الدعوى 100 درهم + ر�شوم التنفيذ 200 درهم + م�شاريف الن�شر 200 
درهم . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأمام هذه املحكمة للجل�شة املحدده يف ال�شاعة 9:30 
من �شباح يوم الثنني املوافق 2013/7/22 م لتنفيذ ما ذكر اأعاله ، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/1م.
 �شعيد �شامل الهنائي
رئي�ص ق�شم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�شـــاء 

 ادارة التنفيذ

 الأربعاء 3 يوليو 2013 العدد  10834     

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/699   جت  جز- م ت-ب-اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  والعالن  للدعاية  الدليل  مدعي/�شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  للعقارات  ال�شالم  موؤ�ش�شة 
اخلويل  احمد  جالل   وليد  اعالنه/   املطلوب  درهم   55692 مالية  مطالبة 
اجلن�شية: م�شر عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/9 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  الكائنة  �شخ�شيا   - البتدائية  ابوظبي 
الدعوى  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/346   جت  كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
معر�س  �شركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الوطني  الحتاد  بنك  مدعي/ 
ال�شم�س التجاري ذ.م.م وميثلها ال�شريك/ابراهيم حممد عبداهلل ال�شام�شي واخرون 
التحفظي  احلجز  و�شحة  احلق  ثبوت  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية: 
املطلوب اعالنه/ ح�شني علي ابراهيم بايدار اجلن�شية: ايران عنوانه: بالن�شر)بورود 
التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/9 املوافق 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  اآل نهيان �شخ�شيا  مبع�شكر 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/346   جت  كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
معر�س  �شركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الوطني  الحتاد  بنك  مدعي/ 
ال�شم�س التجاري ذ.م.م وميثلها ال�شريك/ابراهيم حممد عبداهلل ال�شام�شي واخرون 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز التحفظي املطلوب 
بالن�شر)بورود  عنوانه:  ايران  اجلن�شية:  �شاحبي  ابراهيم  عبدالغفار  اعالنه/ 
التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/9 املوافق 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  اآل نهيان �شخ�شيا  مبع�شكر 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/346   جت  كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
معر�س  �شركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الوطني  الحتاد  بنك  مدعي/ 
ال�شم�س التجاري ذ.م.م وميثلها ال�شريك/ابراهيم حممد عبداهلل ال�شام�شي واخرون 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز التحفظي املطلوب 
اعالنه/ابراهيم حممد عبداهلل ال�شام�شي ب�شفته كفيل مت�شامن لل�شركة املطلوب 
�شدها الوىل اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر)بورود التقرير( 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 الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/346   جت  كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
مدعي/ بنك الحتاد الوطني اجلن�شية: المارات مدعي عليه: �شركة معر�س ال�شم�س 
التجاري ذ.م.م وميثلها ال�شريك/ابراهيم حممد عبداهلل ال�شام�شي واخرون اجلن�شية: 
اعالنه/  املطلوب  التحفظي  احلجز  و�شحة  احلق  ثبوت  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
عبداهلل  حممد  ال�شريك/ابراهيم  وميثلها  ذ.م.م  التجاري  ال�شم�س  معر�س  �شركة 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�شر)بورود  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ال�شام�شي 
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 الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/133 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
بنغالدي�س      اجلن�شية:  حممد  نور  حممد  رحمن  التنفيذ/�شعيدور  طالب 
املنفذ �شده : طرفاية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: 
ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  طرفاية 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3001
2013/7/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1042 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/عبدالرحيم عارف علي قا�شم اجلن�شية: م�شر املنفذ �شده : 
زو�شر للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: 
زو�شر للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/331 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
2013/7/15 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 لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1006 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ال�شالم  �شراج  ح�شن  التنفيذ/جاكر  طالب 
�شده : حممد ميزان للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   
املطلوب اعالنه: حممد ميزان للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3622 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/16 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
تفاديا  اعاله.  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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تنطلق يف ال�شاعة ال�شاد�شة من م�شاء اليوم الأربعاء 
)3 يوليو( املباراة النهائية مل�شابقة كرة القدم حتت 
 6 فرجان  ال�شكنية  الأح��ي��اء  دورة  �شمن  �شنة،   18
ال�شاد�س  للعام  الريا�شي  دبي  ينظمها جمل�س  التي 
على التوايل بالتعاون مع بلدية دبي وبرعاية معهد 
لعب  �شعار  حتت  ال�شيارات  قيادة  لتعليم  الإم���ارات 

بطل  فريق  بني  جتمع  والتي   ، اآمنة  وقيادة  نظيف 
على  الرا�شدية  منطقة  بطل  وفريق  القوز  منطقة 

ملعب �شاحة الطوار3.
النهائية  امل���ب���اراة  اإىل  ط��ري��ق��ه��م��ا  ال��ف��ري��ق��ان  و���ش��ق 
التمهيدية  امل��ب��اري��ات  يف  وال��ف��وز  مميز  م�شوار  بعد 
القوز  بطل  فريق  ف��از  حيث  املناطق،  م�شتوى  على 

�شمن  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  اجلافلية  بطل  فريق  على 
�شاحة  ملعب  على   0-2 بنتيجة  ال�شوبر  مناف�شات 
القوز، وفاز فريق بطل الرا�شدية على فريق بطل ند 

احلمر بالنتيجة ذاتها على ملعب �شاحة الطوار3.
ملناف�شات  النهائية  امل��ب��اراة  ت��ق��ام  اآخ���ر  ج��ان��ب  وع��ل��ى 
ي��وم اجلمعة )5 يوليو(  �شنة   22 القدم حتت  ك��رة 
يف ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاءاً بني فريق بطل اأم �شقيم 
وفريق بطل الطوار على �شاحة القوز، وتاأهل فريق 
ال�شفا  بطل  ف��ري��ق  على  ف���وزه  بعد  �شقيم  اأم  بطل 
بنتيجة 3-2 يف املباراة احلما�شية التي اأقيمت على 
تاأهل فريق بطل الطوار  ملعب �شاحة القوز، بينما 
2-1 يف  ب��ع��د ف���وزه ع��ل��ى ف��ري��ق ب��ط��ل ح��ت��ا بنتيجة 
املباراة التي جمعت بينهما يوم الثنني املا�شي على 

ملعب �شاحة الطوار3.
باإجمايل  64 فريق  ال��ق��دم  ك��رة  و���ش��ارك يف بطولة 
من  الأوىل  فئتني  اإىل  تق�شميهم  مت  لع��ب   768
13 اإىل  21 �شنة، والثانية من عمر  18 اإىل  عمر 
17 �شنة، و�شمت دورة الأحياء ال�شكنية بطولة كرة 
وانتهت  املا�شي  م��اي��و   25 انطلقت  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة 
16 فريقا من  10 يونيو املا�شي و�شهدت م�شاركة 
بردبي  منطقتي  م��ن  ال�شكنية  ال�شواحي  خمتلف 
ال�شلة  كرة  بطولة  اأي�شاً  ال��دورة  كما �شمت  ودي��رة، 

يونيو   21 وانتهت  املا�شي  مايو   31 انطلقت  التي 
 192 مبجموع  ف��ري��ق   16 فيها  و���ش��ارك  امل��ا���ش��ي، 

لعباً.
وت�شهد الدورة الريا�شية عموما وم�شابقة كرة القدم 
م�شاركة واإقبال وا�شعا من اأبناء املناطق ال�شكنية من 
واملجتمعية  العمرية  وال��ف��ئ��ات  اجلن�شيات  خمتلف 
الريا�شية  ال����دورة  ه���ذه  يف  �شنويا  ي��ج��دون  ال��ذي��ن 
املف�شلة وا�شتغالل  متنف�شا لهم ملمار�شة ريا�شاتهم 
العطلة ال�شيفية مبا يعود عليهم بالفائدة البدنية 
وال�شحية، اإىل جانب نيل فر�شة التالقي والتعاون 
قاعدة  واإيجاد  وتاأهيل  ال�شكنية،  املناطق  اأبناء  بني 
وا�شعة من ع�شرات ال�شباب املتطوعني لتويل مهمة 
جمل�س  ق��ام  اأن  بعد  الأر����س  على  البطولة  تنظيم 
لهم  ع��م��ل  وور�����س  دورات  بتنظيم  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
ت�شمنت تدريبهم على كيفية اإجراء قرعة املناف�شات 
واأي�شا يف كيفية  النتائج  البيانات وتوثيق  وت�شجيل 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع الإ����ش���اب���ات ال��ت��ي حت���دث يف املالعب 
حتفيزهم  مت  كما  املتفرجني،  جموع  مع  والتعامل 
ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز م��ن خ���الل اخ��ت��ي��ار اأف�����ش��ل تنظيم يف 
املنطقة  النهائية يف  املباراة  الثماين واقامة  املناطق 
التي تتميز يف التنظيم، فتم على مدى عمر �شنوات 
ال�شابة  الإداري����ة  ال��ك��وادر  ع�شرات  تكوين  البطولة 

املوؤهلة لتنظيم البطولت الريا�شية.
ي���ذك���ر اأن جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���ش��ي ي��ن��ظ��م ال�����دورة 
وبالتعاون  ال�شكنية  املناطق  اأب��ن��اء  بوا�شطة  �شنوياً 
مع موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة بهدف رفع م�شتوى 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  وت�شجيع  املجتمعي  ال��وع��ي 
ب��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ممار�شة 

بناء  يف  املتمثلة  املجل�س  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  الريا�شة 
جم��ت��م��ع ري���ا����ش���ي م��ت��م��ي��ز، وت��ل��ق��ى ال�������دروة دعماً 
دبي  بلدية  مقدمتها  ويف  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
و�شرطة دبي وقناة دبي الريا�شية وموؤ�ش�شة خدمات 
الإ�شعاف، اإىل جانب هيئة تنمية املجتمع التي تقدم 

حما�شرات توعوية لل�شباب امل�شاركني يف الدورة.

•• اأبوظبي – الفجر:

اأك���د ال��ل��واء اأح��م��د ن��ا���ش��ر ال��ري�����ش��ي رئ��ي�����س احتاد 
يا�س  ب��ن��ي  ن����ادي  ادارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��رم��اي��ة 
الرم�شاين  الأومل��ب��ي��اد  ا���ش��ت��م��راري��ة  اأن  ال��ري��ا���ش��ي 
ل��ل��ع��ام ال�شابع  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ل���ن���ادي ���ش��ب��اط 

التظاهرة  ه��ذه  يوؤكد جن��اح   ، التوايل  على  ع�شرة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة ال��ت��ي م��ن خ��الل��ه��ا يتجمع 
بروح  ويتناف�شون  اللعاب  خمتلف  يف  الريا�شني 
رم�شان  �شهر  نفحات  مع  تتما�شي  رائعة  ريا�شية 
ال��ت�����ش��ام��ح والتاآخي  ع��ل��ى  ي��ح�����س  ال����ذي  ال���ك���رمي 
العالقات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  ،اإىل  وامل��ح��ب��ة 

بني  الجتماعي  التوا�شل  وخ��ل��ق  امل�شاركني  ب��ني 
الريا�شية  املواهب  واإظ��ه��ار   ، املجتمع  �شرائح  كل 
ال�����ش��اع��دة ، ك��م��ا اأن ه���ذا الأومل���ب���ي���اد ك���ان ل��ه دور 
املواطنني  للريا�شيني  الفر�شة  اإتاحة  يف  اإيجابي 
يف خمتلف الألعاب لالحتكاك مع ابرز النجوم من 
املختلفة  الريا�شية  اللعاب  العامل يف  جميع دول 
التي ي�شملها الأوملبياد مما ا�شهم ذلك يف اإك�شابهم 
خربات جديدة كان لها الدور الإيجابي يف الرتقاء 
مب�شتوياتهم لتمثيل املنتخبات الوطنية يف املحافل 
الدولية مب�شتوى م�شرف اأعطى النطباع الرائع 
الريا�شة  تعي�شها  ال��ت��ي  الريا�شية  ال��ط��ف��رة  ع��ن 
الإماراتية يف ظل الدعم الالحمدود الذي جتده 
ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  الر�شيدة  القيادة  من 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
حفظه اهلل واخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
دب���ي رع����اه اهلل ووا����ش���ل الري�شي  ال�����وزراء ح��اك��م 
الن�شخ  التي حتققت يف  ان كل الإجن���ازات  م��وؤك��دا 
بف�شل  كانت  الرم�شاين  الأومل��ب��ي��اد  م��ن  ال�شابقة 
الدعم والهتمام الكبرين من الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي 
يوليه  مبا  امل�شلحة،  للقوات  العلى  القائد  نائب 
من اهتمام للريا�شة والريا�شيني ، و�شول لأعلى 
والقارية  املحلية  امل�����ش��ارك��ات  يف  ال��ت��اأه��ي��ل  درج���ات 

والعاملية ، واي�شا الدعم الالحمدود الذي يقدمه 
ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س 
واكد   ، املجل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان 
نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ من�شور بن  �شمو  اأن رعاية 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
وتاأكيد  دف��ع  ق��وة  اأع��ط��اه  ال�شنوي  الأومل��ب��ي��اد  لهذا 
املجتمع  خدمة  يف  الإيجابي  ودوره  اأهميته  على 
اأه����داف����ه ال�����ش��ام��ي��ة يف دعم  وجن���اح���ه يف حت��ق��ي��ق 
وحتفيز الريا�شيني من خمتلف ال�شرائح، متا�شيا 
ليتخطى  للدولة  احلكيمة  القيادة  توجهات  م��ع 
�شمعة  ويكت�شب  امل��ح��ل��ي  جم��ال��ه  الأومل��ب��ي��اد  ذل���ك 
الريا�شيني من  النجوم  عاملية من خالل حر�س 
خمتلف دول العامل على امل�شاركة يف مناف�شاتها يف 

خمتلف اللعاب التي ي�شملها.
واك���د رئ��ي�����س اأحت����اد ال��رم��اي��ة اأن ح��ر���س الحتاد 
فئتي  يف  الرماية  مناف�شات  دعم  يف  امل�شاركة  على 
للرماة  الفر�شة  اإتاحة  بهدف  وال�شيدات  الرجال 
وال���رام���ي���ات ل��الح��ت��ك��اك م��ع م�����ش��ت��وي��ات خمتلفة 
مب�شتوياتهم  والرت��ق��اء  جديدة  خ��ربات  لكت�شاب 
حتققت  ال��ت��ي  العاملية  الإجن�����ازات  على  للحفاظ 
يف ه����ذا امل���ج���ال م���ن خ����الل امل��ن��اف�����ش��ة ال��ق��وي��ة يف 
اأن  كما   ، والعاملية  والقارية  الإقليمية  البطولت 
يف  اإيجابي  دور  له  كان  الأوملبياد  هذا  يف  امل�شاركة 
الوطنية  املنتخبات  واعدة لدعم  اكت�شاف مواهب 

لذلك كان احلر�س على ال�شتمرارية يف امل�شاركة 
فيه �شنويا.

احتاد  رئي�س  الري�شي  نا�شر  احمد  اللواء  واختتم 
الرماية م�شيدا بالدور الكبر الذي يقوم به نادي 
املنظمة  العليا  واللجنة  امل�شلحة،  القوات  �شباط 
للبطولة، برئا�شة الفريق الركن )م( حممد هالل 

الكعبي يف تنظيم احلدث ب�شورة مميزة مع توفر 
عام  م��ن  لالأوملبياد  وال��ت��ط��ور  النجاح  ع��وام��ل  ك��ل 
الذي  النجاح  يتوا�شل  اأن  امله  عن  معربا  لآخ��ر، 
واج��ه��ة ح�شارية  ا���ش��ب��ح  ال���ذي  الأومل��ب��ي��اد  حققه 
للعا�شمة ابوظبي ، ومتنى التوفيق جلميع الفرق 

وامل�شاركني يف املونديال الرم�شاين.

للملتقي  اجل����اري����ة  ال����ش���ت���ع���دادات  اط�����ار  يف 
الرم�شاين الريا�شي اخلام�س واملقرر اقامتها 
ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  ف��از   ، �شهر رم�شان  يف 
ال�شارقة  ف��ري��ق م�����ش��رف  ع��ل��ى  ال�����ش��ل��ة  ل��ك��رة 

الأ�شالمي بنتيجة 21-65.
�شيدات  ن��ادي  ملعب  على  امل��ب��ارة  اقيمت  وق��د 
ال�شلة.. ك��رة  فريق  اإداري���ة  بح�شور  ال�شارقة 
حيث بداأت املباراة وكانت على مدى 2 �شاعات 
مليئة  وك��ان��ت  ال��ف��ري��ق��ني  ك��ال  م��ن  متوا�شلة 

ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  فريق  ب��ني  باحلما�س 
وف��ري��ق م�����ش��رف ال�����ش��ارق��ة الأ���ش��الم��ي وكان 
م��ن فريق  ع��ال��ي��ا  وامل��ن��اف�����ش��ة  ال��ل��ع��ب  م�شتوى 
اإىل حلظات  اأدى  وال���ذي   ، ال�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��دات 
املباراة ل�شالح �شيدات  مليئة بالإثارة وانتهاء 

ال�شارقة.
بدورها اأكدت مديرة اإدارة ريا�شة املراأة بنادي 
�شيدات ال�شارقة ندى النقبي، م�شاركة فتيات 
ال��رم�����ش��ان��ى وه���ي كرة  امللتقي  ف��ى  األ��ع��اب  يف 

الطاولة، كرة ال�شلة، كرة الطائرة، الرماية ، 
املبارزة والكاراتية.

واأ�شادت مب�شتوى الفرق التي ت�شتعد للم�شاركة 
التدريبات،  توا�شل  مع  كبراً  تقدماً  وت�شهد 
الريا�شي  الرم�شانى  امللتقي  اأن  اإىل  م�شرة 
اخلام�س �شي�شهد مناف�شات قوية يف ظل تزايد 
�شي�شب  م��ا  الن�شائية،  ب��ال��ري��ا���ش��ة  اله��ت��م��ام 
حتماً يف �شالح تقدم الريا�شة الن�شائية بدولة 
اأن  الإم��ارات، خا�شة ودول اخلليج، واأو�شحت 

امل��ب��اري��ات ال��ودي��ة م��ع ال��ف��رق الأخ����رى جاءت 
التي  للملتقي  للتح�شر  ال�شتعدادات  �شمن 
نتائج  لتحقيق  امل�شاركة  الفرق  جميع  ت�شعى 
الالعبات،  ق��وي من  لبناء جيل  ح��اف��زاً  تكون 
الن�شائية  للريا�شة  مهمة  دع��ام��ة  لي�شبحن 
الإيجابي  ال���ت���اأث���ر  اإىل  م�����ش��رة  ب��اخل��ل��ي��ج، 
ال�شحة  على  البدنية  والن�شاطات  للريا�شة 
حول  الجتماعية  املفاهيم  تغير  يف  ودوره 

ممار�شة الفتيات للريا�شة .

ختام مناف�صات الكرة لفئة حتت 18 �صنة يف فرجان 6 اليوم

الري�صي : دور اإيجابي لالأوملبياد الرم�صاين لنادي ال�صباط يف خمتلف املجاالت

امل�صاركة يف مناف�صات الرماية ا�صهم يف االرتقاء مب�صتوى النجوم واأفرز العديد من املواهب الواعدة من اجلن�صني لدعم املنتخبات الوطنية

لقاءات ودية مع م�صرف ال�صارقة االإ�صالمى قبل امللتقي الرم�صانى الريا�صي اخلام�س

لل�شراع احلديث مبملكة  الدويل  البارح  �شباق  على هام�س 
نادي  وف��د  رئي�س  ال�شام�شي  غ��امن  �شامل  التقى  البحرين 
احلمرية رئي�س جلنة الريا�شات البحرية يف النادي التقى 
بال�شيخ خليفة بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س الحتاد العربي 
البحرية  للريا�شات  البحريني  الحت���اد  ورئي�س  لل�شراع 

وهناأه على جناح تنظيم ال�شباق.
رئي�س  ال�شام�شي حتيات  �شامل غامن  نقل  اللقاء  بداية  ويف 
الريا�شي  الثقايف  احلمرية  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 

لرئي�س الحتاد العربي لل�شراع احلديث مقدما له نبذة عن 
احلديث  ال�شراع  وبفريق  املائية  بالن�شطة  النادي  اهتمام 
لفتا اإىل اأن ما حققه النادي من جناح يف م�شرته ال�شابقة 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لدعم  يرجع 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��الحت��اد حاكم 
ال�شارقة _ حفظه اهلل ورعاه _ واهتمام جمل�س ال�شارقة 
احلديث  ال�شراع  لفريق  واإي��الئ��ه  ال��ن��ادي  بفرق  الريا�شي 

الرعاية والهتمام .

كما وبحث تبادل اخلربات وتعزيز العالقات بني النادي و 
والحت��اد ويف نهاية اللقاء قام �شامل غامن ال�شام�شي مبنح 
اأنه  رئي�س الحتاد العربي درع النادي تقدير جلهده يذكر 
جرى اللتقاء برئي�س الوفد العماين عبد العزيز ال�شيدي 
دار اللقاء حول تبادل اخلربات من خالل قيام مع�شكرات و 
م�شاركة يف ال�شباقات املنظمة بني الدولتينكما مت اللتقاء 
ط����ارق ك���رمي رئ��ي�����س ال��وف��د ال��ب��اك�����ش��ت��اين وت���ب���ادل ال����دروع 

التذكارية.

نادي احلمرية يكرم رئي�س االحتاد العربي لل�صراع احلديث 
خالل م�صاركته يف �صباق البارح الدويل بالبحرين

اأبوظبي  ����ش���رك���ة  ف���ري���ق  اح������رز 
ل��ل�����ش��رف ال�����ش��ح��ي ل��ق��ب بطولة 
القدم  لكرة  التن�شيطية  ال���دورة 
اأك����ادمي����ة العني  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
فريق  على  تغلبه  ،اإث���ر  يونايتد 
اجل��ال��ي��ة الأردن����ي����ة 2 ���ش��ف��ر يف 
املباراة النهائية التي اأقيمت على 
للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  م��الع��ب 
والرماية واجلولف ،بف�شل هديف 
خالد جمعة وخالد الكعبي . وتوج 
ال��ع��ني يونايتد  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر 
الفائزة  ،ال��ف��رق  الكتبي  ،م��ب��ارك 
وامليداليات  واجل��وائ��ز  بالكوؤو�س 
امللونة ،اإذ نال الفريق البطل كاأ�س 
املركز الأول وامليداليات الذهبية 

كاأ�س  الأردن��ي��ة  اجلالية  ف��ري��ق  و 
املركز الثاين وامليداليات الف�شية 
اللبنانية  بينا نال فريق اجلالية 
وامليداليات  الثالث  امل��رك��ز  ك��اأ���س 
فايز  تكرمي  كما مت  ال��ربون��زي��ة. 
فريق  البطولة من  را�شد هداف 
ال�������ش���رف ال�����ش��ح��ي ب��ر���ش��ي��د 5 
اأه��داف و�شرمد ع��ادل من فريق 
�شركة اأبوظبي خلدمات ال�شرف 
مرمى  ح��ار���س  كاأف�شل  ال�شحي 
و�شعيد غاب�س اخلمي�شي كاأف�شل 
م�����درب م���ن ف���ري���ق ن�����ادي العني 
ن�����ال جمل�س  ب��ي��ن��م��ا  ل��ل��م��ع��اق��ني 
ال���روح  ك���اأ����س  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
الريا�شية واجلالية امل�شرية كاأ�س 

اللعب النظيف. وكانت مناف�شات 
الدورة انطلقت يف 13 من يونيو 
اجلاري مب�شاركة ع�شرة اأندية مت 
توزيعها على جمموعتني ، حيث 
اجلالية  الأوىل  املجموعة  �شمت 
و�شانتو�س  الأردن���ي���ةوي���ون���اي���ت���د 
للمعاقني  العني  ون���ادي  واليحر 
الثانية  املجموعة  ت��اآل��ف��ت  بينما 
ال�شحي  ال���������ش����رف  ف������رق  م�����ن 
للتعليم  اأب����وظ����ب����ي  وجم���ل�������س 
واجلالية  امل�����ش��ري��ة  واجل���ال���ي���ة 
اليوم  و�شهد  والظاهر.  اللبنانية 
اخلتامي تكرمي الطاقم التحكيم 
ن���ور لل�شاحة  امل��ك��ون م��ن ت��وف��ي��ق 
اإ�شماعيل  ت���ام���ر  وم�������ش���اع���دي���ه 

ب����ول����ه. وثمن  ب��ي��ك��ي��ه  وال���ك���ي���ن���ي 
ال��ك��ت��ب��ي اجل����ه����ود ال���ك���ب���رة من 
اللجنة املنظمة التي �شمت اأحمد 
دروي���������س م���دي���ر ال�������دورة وع���الء 
والإداري  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ج��م��ال 
اأن  اإىل  ،م�����ش��را  ال��ن��ع��م��ان  ي��ا���ش��ر 
بطولة  لتنظيم  ي��ج��ري  ال��ع��م��ل 
رم�شان  ���ش��ه��ر  يف  اأخ�����رى  ودي�����ة 
،يجرى التن�شيق لها حتى تخرج 
وفق التقديرات املقررة ،خ�شو�شا 
اأندية  م��ن  قوية  رغبة  هناك  اأن 
عدة للم�شاركة يف البطولة ،حيث 
 7 يوم  للم�شاركة  الت�شجيل  يبداأ 
يوليو اجلاري يف مقر الأكادميية 

خلف العني مول .

الكتبي يثمن جهود اللجنة املنظمة ويك�صف عن بطولة رم�صانية 

اأبوظبي لل�صرف ال�صحي يتغلب على االأردنية ويحرز بطولة العني يونايتد الودية 
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•• ال�صارقة _ الفجر:

و�شمن  الأول  اأم�س  م�شاء  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اختتم 
فعاليات للن�شاط ال�شيفي اخلام�س بحكومة ال�شارقة مهرجان 
يف  الريا�شي  الثقايف  مليحة  ن��ادي  ا�شت�شافه  وال���ذي  الب���داع 
وحظيت  ال�شارقة.   اإم��ارة  اأندية  على  املجمعة  الأن�شطة  اإط��ار 
نادي  اأندية هي  اأربعني مت�شابقا من ثمانية  امل�شاركة بح�شور 
الريا�شي  الثقايف  ال�شارقة  ون���ادي  الريا�شي  الثقايف  مليحة 
الثقايف  كلباء  احت��اد  ن��ادي  و  الريا�شي  الثقايف  اخلليج  ون��ادي 
ال��ري��ا���ش��ي ون���ادي احل��م��ري��ة ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي و ن���ادي الذيد 
دبا  ونادي  الريا�شي  الثقايف  البطائح  ونادي  الريا�شي  الثقايف 

بالعجيد  م�شبح  املهرجان  ح�شر  الريا�شي.  الثقايف  احل�شن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ع�شو  الكتبي 
والدكتور  ال��دوخ��ي  وي��ا���ش��ر  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ث��ق��ايف  مليحة  ن���ادي 
اللجنة  اأع�شاء  عبدالعظيم  حممد  وال��دك��ت��ور  العنزي  حمود 
ال�شارقة  ال�شيفي يف جمل�س  الن�شاط  املنظمة لفعاليات  العليا 
الريا�شي وحممد �شلطان اخلا�شوين اأمني ال�شر العام لنادي 
مليحة وخليفة م�شبح اخلا�شوين رئي�س اللجنة الثقافية عن 
اإدارة نادي مليحة الثقايف الريا�شي و�شملت م�شابقات  جمل�س 
م��ه��رج��ان الإب������داع خ��م�����س ف��ئ��ات وه���ي م�����ش��اب��ق��ات تقي�س دقة 
املالحظة و�شرعة ال�شتجابة ودرجة الإبداع من خالل مراحل 
اللجنة  خ��الل  م��ن  وتقدميها  لها  الع���داد  مت  التي  امل�شابقات 

املنظمة التي اأ�شر اإىل جناح كبر حققته اإدارة نادي مليحه 
يف تنظيم ال�شباق .  وح�شد نادي مليحة املركز الأول وكاأ�س 
احلمرية  ن���ادي  يليه  نقطة   37 ن��ق��اط  مبجموع  امل��ه��رج��ان 
 24 بر�شيد  ال�شارقة  ن��ادي  ثالثاُ  وح��ل  نقطة   25 بر�شيد 
املجل�س  ع�شو  الكتبي  بالعجيد  م�شبح  اأ���ش��اد  ب��دوره  نقطة. 
الثقايف  نادي مليحة  اإدارة  الوطني الحت��ادي رئي�س جمل�س 
الريا�شي على جناح نادي مليحه يف تنظيم املهرجان �شمن 
تاأهيل  اإىل  وال��رام��ي��ة  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  فعاليات 
بينها  فيما  الب���داع  روح  واإذك���اء  املناف�شات  كافة  يف  الأن��دي��ة 
الطالب  مواهب  �شقل  يف  الفعاليات  هذه  اأهمية  اإىل  واأ�شار 
الفراغ مبا يعود عليهم  الأمثل لأوق��ات  ال�شتغالل  وحتقيق 

ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة ه�����ش��ام ال��ط��اه��ر الأم�����ني العام 
مدينة  يف  اإنطلقت  لل�شطرجن  الأ�شيوي  لالحتاد 
اإن�����ش��ون ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة ، م��ن��اف�����ش��ات ال���دورة 
والألعاب  امل��غ��ل��ق��ة  ال�����ش��الت  لأل���ع���اب  ال���ش��ي��وي��ة 
ال�شاد�س  حتى  مناف�شاتها  ت�شتمر  التي  القتالية 
م����ن ���ش��ه��ر ي���ول���ي���و مت�����وز اجل����اري..ي���������ش����ارك يف 
مناف�شات ال�شطرجن 118 لعب ولعبة ميثلون 
25 دولة يتناف�شون يف اربعة فئات هي ال�شطرجن 
الكال�شيكي )فردي ذكور( وال�شطرجن الكال�شيكي 
)ف����ردي ان����اث( وال�����ش��ط��رجن ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي )فرق 
خمتلط(  )ف��رق  اخل��اط��ف  وال�شطرجن  خمتلط( 
الريا�شية  الل���ع���اب  ���ش��ال��ة  امل��ن��اف�����ش��ات يف  وت��ق��ام 
احدى  دو(  )���ش��ون��غ  ج��زي��رة  يف  يون�شي  جل��ام��ع��ة 
نحو  تبعد  والتي  ان�شون  ملدينة  احلديثة  املناطق 
خ�ش�شت  وق��د  ���ش��ي��وؤول  العا�شمة  ع��ن  كيلو   65
جامعة  لطالب  الداخلي  ال�شكن  املنظمة  اللجنة 

يون�شي وال�شكن الداخلي لطالب جامعة نيويورك 
فرع كوريا لقامة جميع الوفود وكليهما بالقرب 

من �شالة مناف�شات ال�شطرجن.
احد  هى  ال�شطرجن  م�شابقة  ان  بالذكر  اجلدير 
للعاب  ال���ش��ي��وي��ة  ال����دورة  يف  معتمدة  لعبة   12
القدم  ك��رة  اب��رزه��ا  القتالية  والل��ع��اب  ال�����ش��الت 
للم�شافات  وال�����ش��ب��اح��ة  )ف���وت�������ش���ل(  ل��ل�����ش��الت 
الق�شرة والبولينغ والبلياردو والكيك بوك�شينغ 
وت�شر الرقام اىل م�شاركة 1712 لعب ولعبة 
 42 مي��ث��ل��ون  ان����اث(   571( و  ذك����ور(   1141(
دولة من ا�شل 45 دولة ع�شوا باملجل�س الوملبي 
ال�شيوي بعد اعتذار كوريا ال�شمالية وافغان�شتان 
الرقام  وبح�شب  امل�شاركة  عن  ال�شرقية  وتيمور 
الوفود  اك��رب  ف��اإن  املنظمة  اللجنة  اعلنتها  التي 
الريا�شيني هي  امل�شاركة باحلدث من حيث عدد 
كوريا اجلنوبية 121 فردا ثم تايلند 116 فردا 

ثم ال�شني 105 فردا اما الدول العربية امل�شاركة 
فاإن الوفد الكويتي هو الكرب مب�شاركة 45 فردا 
الأ�شيوي  التجمع  هذا  اأهمية  على  الطاهر  واأك��د 
وتبادل  امل���ع���ارف  ت��ن��م��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي احل��ا���ش��د يف 
اخلربات والثقافات واملناف�شة الريا�شية للو�شول 
اإىل من�شات التتويج ، وك�شف عن اإهتمام ومتابعة 
نهيان  اآل  �شخبوط  بن  بن خليفة  �شلطان  ال�شيخ 
الأ�شيوي  احل��دث  لهذا  الأ���ش��ي��وي  الحت���اد  رئي�س 
الكبر وتوجيهات �شموه لالأمانة العامة وللجنة 
املنظمة ب�شرورة الهتمام بالتفا�شيل التنظيمية 

والفنية لإخراج البطولة يف اأف�شل �شورة 
واأ����ش���اف اأم���ني ع���ام الحت����اد الأ���ش��ي��وي للعبة اأن 
بالتعاون مع املجل�س الوملبي  الكوريني  املنظمني 
احلدث  لإجن��اح  كبرة  جهودا  يبذلون  ال�شيوي 
من خالل توفر كافة العنا�شر التي تكفل جناح 

البطولة.

•• العني - الفجر

ت��وا���ش��ل جل��ن��ة ال��ع��ني ال��ت��ي �شوف 
املجموعة  م���ب���اري���ات  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
العامل  ك���اأ����س  ل��ب��ط��ول��ة  ال���راب���ع���ة 
للنا�شئني حتت 17 �شنة، الإمارات 
بقاعة  اجتماعاتها  عقد   ،2013
الجتماعات بنادي العني الريا�شي 
ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��د ع���ب���داهلل هزام   ،
م��دي��ر امل��ج��م��وع��ة ال���ذي اأك���د على 
الأع�شاء  جميع  ت��ك��ات��ف  ���ش��رورة 

الفرة  خالل  اجلهود  وم�شاعفة 
التي  للبطولة  ل���الإع���داد  امل��ق��ب��ل��ة، 
تنظمها  عاملية  بطولة  اأه��م  تعترب 
املاليني  وي�����ش��اه��ده��ا  الإم���������ارات، 
م�شيداً  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
يبذلها  ال��ت��ي  احل��ث��ي��ث��ة  ب��اجل��ه��ود 
ال��ع��ام��ري رئي�س  ن���خ���رات  ح��م��د 
وحر�شه  ال����راب����ع����ة  امل���ج���م���وع���ة 
لإب���راز  امل�شتمر  ودع��م��ه  ال�����دوؤوب 

احلدث بال�شورة املطلوبة. 
الجتماع  عقب  هزام  ابن  واأ�شاف 

اأن ت�شاهم  ال�����ش��رورة  ق��ائ��اًل: م��ن 
امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة يف 
امل�شرفة  ب��ال�����ش��ورة  امل��ه��م��ة  اإخ����راج 
الطيبة  ال�����ش��م��ع��ة  ت��ع��ك�����س  ال���ت���ي 
الإم�����ارات  ب��ه��ا دول����ة  ال��ت��ي تتمتع 
تنظيم  يف  ال���دويل  املجتمع  و�شط 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة م���وؤك���داً على 
املتطلبات  ك���اف���ة  ت���وف���ر  اأه���م���ي���ة 
جلميع اللجان امل�شاركة با�شت�شافة 
البطولة بح�شب تخ�ش�شاتها حتى 
تتنا�شب  م�شرفة  �شورة  يف  تخرج 

ال��ت��ي تتمتع  امل��ت��م��ي��زة  وال�����ش��م��ع��ة 
الأحداث  تنظيم  يف  الإم���ارات  بها 
املجموعة  اأن  اإىل  لف��ت��اً   ، العاملية 
الرابعة يف العني تعمل على ت�شافر 
اجل����ه����ود م����ع ال���ل���ج���ان الخ������رى 
ال��ب��ط��ول��ة ورفعة  اإط����ار اجن����اح  يف 
الإم���ارات.  وقال اإنه قد مت خالل 
ا�شتعرا�س  املتوا�شلة  الجتماعات 
كافة التح�شرات واأعمال اللجان 
املجموعة  مظلة  حتت  تعمل  التي 
اإىل اأن  ال��راب��ع��ة يف ال��ع��ني م�����ش��راً 

التخطيط  الإج���راءات ت�شر وفق 
م�شيداً   ، اللجنة  اإعتمدته  ال���ذي 
املن�شوية  ال��ل��ج��ان  روؤ����ش���اء  ب�����اأداء 
حت��ت ع��ن��وان جم��م��وع��ة ال��ع��ني اأو 
املجموعة الرابعة .  جتدر الإ�شارة 
ت�شت�شيف  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل 
اأك��ت��وب��ر ن��وف��م��رب 2013  خ���الل 
للنا�شئني  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة 
و�شتلعب  دول������ة   24 مب�������ش���ارك���ة 
املجموعة الرابعة التي ت�شم اأربع 
دول، مبارياتها على مالعب نادي 

، وتاأتي ا�شت�شافة الإمارات  العني 
اأهمية  ل��ت�����ش��ك��ل  ال��ب��ط��ول��ة  ل���ه���ذه 

حققت  اأن  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة  ك���ب���رة 
الدولة جناحاً كبراً يف ا�شت�شافة 

ريا�شية  وف���ع���ال���ي���ات  ت�����ش��ف��ي��ات 
متعددة

•• العني – الفجر

مدير  النعيمي  حممد  مطر  الدكتور  ا�شتقبل 
، لعبي  ع����ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال���ع���ني م����وؤخ����راً 
واأع�شاء اجلهازين الفني والإداري بفريق نادي 
ات�شالت  دوري  بطل  الثقايف  الريا�شي  العني 
ل��ل��م��ح��رف��ني ، و ك���اأ����س ال�����ش��وب��ر. وي���اأت���ي هذا 
ال�شتقبال �شمن حر�س البلدية على امل�شاركة 
مدينة  يف  الريا�شية  الفعاليات  و  الأح���داث  يف 
العني و الدولة عموما ، وم�شاركة نادي العني 
ال���دوري  بطولتي  يف  ال��ف��وز  مبنا�شبة  ف��رح��ت��ه 
وكاأ�س ال�شوبر.  واأكد النعيمي خالل ا�شتقباله 
حممد �شامل بن عمر ال�شام�شي، ع�شو جمل�س 
اإدارة نادي العني يف املبنى الرئي�س للبلدية على 
اأهمية التوا�شل امل�شرك يف الأحداث املجتمعية 

الأن�شطة  م��ن  للكثر  اأ�شا�شيا  داع��م��ا  كونها   ،
امل�شوؤولية  الريا�شية والثقافية وغرها، وكون 
امل�شاركة  ع��ل��ى  احل��ر���س  تتطلب  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الدائمة والفاعلة بني الأفراد واملوؤ�ش�شات.
واأ�����ش����اف ال��ن��ع��ي��م��ي اإن���ن���ا ن��ح��ر���س م���ن خالل 
ر�شالة  اإي�شال  على  ال���دوري  اأب��ط��ال  ا�شتقبالنا 
بت�شافر  اإل  تتحقق  ل  الجن����ازات  اأن  مفادها 
ج��ه��ود اجل��م��ي��ع، واأن ال��ن��ج��اح وح���ده ل يكفي ، 
واإمن����ا الم��ت��ي��از ه��و م��ا ت��ع��ودن��ا اأن ن��ك��ون عليه 
على  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  ح��ر���س  اىل  م�شرا 
م�شاركة  و  املجتمعية  امل�شوؤولية  م��ب��داأ  تعزيز 
اف�����راد امل��ج��ت��م��ع و م��وؤ���ش�����ش��ات��ه يف الن�����ش��ط��ة و 

الحداث التي ت�شهدها الدولة.
واع��ت��رب م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني، اأن 
ال���دوري ل  بالفوز ببطولة  العني  ن��ادي  اجن��از 

يعد اجن��ازا للفريق وح��ده، واإمن��ا ي�شهم ب�شكل 
كبر يف رفعة كرة القدم الإماراتية ب�شكل عام 
ت�شهدها  التي  احلالية  الطفرة  م��ع  خ�شو�شا 
كرة الإم��ارات. كما عرب عن امتنانه لالهتمام 
ال�شيخ  �شمو  اول  الفريق  يوليه  ال��ذي  الكبر 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

بالريا�شة الإماراتية. 
 ويف ختام الزيارة مت التقاط �شور تذكارية مع 
مدير بلدية مدينة العني واملديرين التنفيذيني 
عامة.وتعترب  وامل��وظ��ف��ني  الإدارات  وم��دي��ري 
زي����ارة ن���ادي ال��ع��ني ال��ري��ا���ش��ي ال��ث��ق��ايف لبلدية 
النادي  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ع��ني �شمن ج��ول��ة  م��دي��ن��ة 
لبع�س املوؤ�ش�شات والدوائر والهيئات احلكومية 
وكاأ�س  ال��دوري  بلقبي  الظفر  فرحة  لإ�شراكها 

ات�شالت.

نادي مليحة يتوج بكاأ�س مهرجان االإبداع للن�صاط ال�صيفي 

ه�صام الطاهر يح�صر اإفتتاح اآ�صيوية األعاب ال�صاالت 
واالألعاب القتالية يف كوريا

جلنة العني توا�صل اجتماعاتها

التح�صريات على قدم و�صاق ال�صت�صافة مونديال النا�صئني 2013

بلدية مدينة العني ت�صارك نادي العني الريا�صي فرحة الفوز ببطولتي الدوري وكاأ�س ال�صوبر

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�س.ق�شر كرل لتجارة البهارات ذ.م.م
BB Brand:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 158851       بتاريخ:2011/6/20 م
با�ش��م:�س.ق�شر كرل لتجارة البهارات ذ.م.م

وعنوانه:ال�شارقة ، �س.ب: 19947 ، هاتف : 5440086 ، فاك�س: 5440086 ، المارات العربية املتحدة .
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية الرز  بالفئة :30  الواقعة  او اخلدمات  ال�شلع  وذلك لتمييز 
احللويات  واحللويات  والفطائر  اخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو  التابيوكا 
)التوابل(  وال�شل�شات  امللح اخلردل اخلل  ال�شود اخلمرة وم�شحوق اخلبيز  والع�شل  النحل  املثلجة ع�شل 

البهارات الثلج .
BB باللون الخ�شر وال�شكل البي�شاوي حماط  و�شف العالمة:�شكل بي�شاوي باللون الحمر به حرفني 

من ال�شفل باطار باللون الزرق وبه كلمة BRAND بالحرف الالتينية .  
ال�ش��راطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  3  يوليو 2013 العدد 10834

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
 يف الدعوى رقم 2013/47 مدين كلي جتاري         

املدعي: عي�شى نا�شر علي العلوي & املدعى عليه تعمر القاب�شة يدعوكم 
الكائن  مبكتبنا  وذلك  لالجتماع  ر�شميا  ميثلكم  من  او  للح�شور  اخلبر 
ابوظبي �شارع خليفة- بناية ورثة مطر العفاري ع�شيان املن�شوري- الطارق 
يف   2013/7/15 املوافق  الثنني  يوم  عاليا.  برج  امام   1202 رقم  �شقة   12
اخلا�شه  امل�شتندات  جميع  اح�شار  يرجى  ظهرا.  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام 
اح�شار  مع  املوقرة  املحكمة  لعدالة  تعقدميها  مت  والتي  الدعوى  مبو�شوع 
ن�شخ للخ�شم. كما نود ان نحيطكم باأننا �شنقوم باجراء املعاينة على الطبيعة 

بعد النتهاء من الجتماع.
اخلبري الهند�صي املنتدب
مهند�س/ حمدى حممد ح�صنني

اعالن اجتماع خربة ومعاينة 

فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ ب�شارت علي 
حممد اقبال   - باك�شتاين 
اجلن�شية  -  جواز �شفره 
     )1790681( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/5268845

فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ �شو�شيل كومار 
اود وزير �شاند اود  - باك�شتاين 
اجل��ن�����ش��ي��ة-     ج����واز �شفره 
�شادر   )2491711( رق��م 
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان    م���ن يجده 
رقم       بتليفون  الت�شال  عليه 

050/2214394

فقدان جواز �شفرت
حممد  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
����ش���دي���ق ���ش��ي��د اك�����رب خان   
اجلن�شية-      ب��اك�����ش��ت��اين     -
ج�����������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م 
)5469421(   من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/3317537

فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ باد �شله مياه 
حممد �شراج  -بنغالدي�س 
اجلن�شية    جواز �شفره رقم 
يجده  م����ن   )19461(
اقرب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

بنغالدي�س م�شكوراً.

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ع��م��ر غالم  
-باك�شتاين  خ������ان    ا���ش��ل��م 
اجل��ن�����ش��ي��ة    ج�����واز �شفره 
رقم )4106342(   من 
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 

ال�شفارة باك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �شفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ حم���م���د 
ن�������������ور ال������������ش�����������الم حم����م����د 
بنجالدي�س  احل������ق-  ع���زي���ز 
اجلن�شية    ج��واز �شفره رقم 
ممن  ����ش���ادر   )588828(
بنجالدي�س  من يجده عليه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

055/2718137

فقدان جواز �شفرت
�شهيد  امل���������دع���������و/  ف�������ق�������د  
ال������������ش�����������الم حم�������م�������د ن�������ور 
ال����������ش���������الم- ب���ن���ج���الدي�������س 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية-  
ممن  �شادر   )1151208(
بنجالدي�س  من يجده عليه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

050/4442999

اعالن تعديل ا�شم �شخ�صت
�شريف،  ن�������وراهلل  امل����دع����و/  ي��ع��ل��ن 
وال�����د ال��ط��ف��ل��ة ع���م���ارة ن����از هندي 
اجل��ن�����ش��ي��ةي��ح��م��ل ج����واز ���ش��ف��ر رقم 
تعديل  ع�����ن   G4154709

ا�شم  ابنته اىل / امارة ناز 
فعلي من له حق العرا�س مراجعة 
من  اأ�شبوع  خالل  الهندية  ال�شفارة 
�شيتم  فانه  واأل  الإع���الن  ه��ذا  ن�شر 

اإجراءات التعديل وهذا للعلم
ن�شر علي م�شئولية املعلن

     فقـــدان �شيك           
 فقد املدعو/فاروق احمد توقر عبدالعزيز- باك�شتاين 
-1974-2694275-7( رق����م  ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  اجل��ن�����ش��ي��ة 
موؤ�ش�شة  ح�شاب  من  �شادر   )500709( رق��م  �شيك   )784
ال�شيارات  وح��م��ل  ون��ق��ل  ال��ع��ام��ة   للنقليات  اب���اد  في�شل 
 18000( وق���دره  مببلغ  ن��ق��داً  واملوقعة   )0011589196(

درهم( وهذا للعلم.

تياغو �صيلفا رف�س عر�صا لالن�صمام اىل بر�صلونة 
الربازيلي  املنتخب  مدافع  ك�شف 
ت���ي���اغ���و ����ش���ي���ل���ف���ا، امل�����ت�����وج الح�����د 
القارات  ك���اأ����س  ب��ل��ق��ب  ب�����الده  م���ع 
2013، انه رف�س املو�شم املا�شي 
بر�شلونة  اىل  لالن�شمام  عر�شا 
ان���ه �شعيد يف  م���وؤك���دا  ال���ش��ب��اين، 

باري�س �شان جرمان الفرن�شي.
ورغ�����م ان����ه مل مي�����س ح��ت��ى الن 
اك�����رث م����ن م���و����ش���م يف ب������ارك دي 
ب��ران�����س ب��ع��د ان ان��ت��ق��ل ال��ي��ه من 
ميالن اليطايل، ي�شعى بر�شلونة 
ومدربه تيتو فيالنوفا اىل اغراء 
النادي  اىل  و�شمه  �شيلفا  تياغو 
مان�ش�شر  ان  ك��م��ا  ال���ك���ات���ال���وين، 
يونايتد النكليزي مهتم بخدماته 
اي�شا. وحتدثت بع�س التقارير ان 
قلب الدفاع الربازيلي �شرحل عن 
�شان جرمان الذي توج معه املو�شم 
املحلي،  ال�����دوري  ب��ل��ق��ب  امل��ن�����ش��رم 
اليطايل  امل����درب  ان��ت��ق��ال  ب�شبب 

على  ل��ال���ش��راف  ان�شيلوتي  ك��ارل��و 
ري�����ال م���دري���د ال����ش���ب���اين وق����دوم 
مدرب فرن�شا ال�شابق لوران بالن 

اىل بارك دي بران�س .
لكن النادي الباري�شي اكد يف اكرث 
عن  يتخلى  ل��ن  ان���ه  منا�شبة  م��ن 
قائده الربازيلي الذي اعرف انه 
حت���دث م��ع ف��ي��الن��وف��ا ب��ع��د خروج 
دوري  م�شابقة  م��ن  ج��رم��ان  ���ش��ان 
ي��د بر�شلونة  اب��ط��ال اوروب����ا ع��ل��ى 
يف ايار مايو املا�شي، لكنه اكد انه 
العا�شمة  ع��ن  ال��رح��ي��ل  ي��ن��وي  ل 
ميالن  لعب  وا�شاف  الفرن�شية. 
ال�����ش��اب��ق ت��ي��ت��و م����درب مم��ت��از وانا 
اق���دره ك��رج��ل. خ��الل امل��ب��اراة بني 
وبر�شلونة  ج��رم��ان  ���ش��ان  ب��اري�����س 
حتدثت  اوروب�����ا  اب��ط��ال  دوري  يف 
معه لبع�س الوقت ودع��اين للعب 

معهم .
وتابع مل حتدث اي مفاو�شات لكي 

ما  لكل  مطمئن  ان��ا  عنها.  اف�شح 
يدور وكل ما اريده هو ال�شتمتاع 
بعطلتي. ل احد يعلم ما ميكن ان 
يح�شل يف كرة القدم لكني �شعيد 
يف باري�س �شان جرمان، انا مرتاح 
ه��ن��ا. احت����دث م���ع رئ��ي�����س النادي 
كل يوم. ل ارى نف�شي راحال عن 
امل�����ش��األ��ة �شعبة،  وخ��ت��م   . ال���ن���ادي 
المر لي�س م�شابها ملا ح�شل العام 
التخلي  ميالن  اراد  ح��ني  املا�شي 
عني. الو�شع خمتلف جدا الن - 
باري�س �شان جرمان ل يريد بيعي. 
امل ان حت�شم المور يف اقرب وقت 
جميع  م���ن  نتخل�س  ل��ك��ي  مم��ك��ن 

اجلملة  م���ن  وي��ف��ه��م   . ال�����ش��ك��وك 
الخرة التي اطلقها تياغو �شيلفا 
الباري�شي  ال��ن��ادي  م��ع  و���ش��ع��ه  ان 
حم�شوم،  غ���ر  امل��ق��ب��ل  ل��ل��م��و���ش��م 
اىل  انتقاله  احتمال  ان  يعني  م��ا 
ب��ر���ش��ل��ون��ة او اي ن���اد اخ���ر م��ا زال 
النهائي  القرار  اتخاذ  حتى  قائما 
الفرن�شية.  ال��ع��ا���ش��م��ة  ن���ادي  م��ن 
و���ش��ب��ق مل��دي��ر اع���م���ال ال���الع���ب ان 
ن��ف��ى ب���ان الخ����ر ���ش��ي��رك فريق 
ان�شيلوتي،  رح��ي��ل  بعد  العا�شمة 
جمال  ل  تونييتو  ب��اول��و  وا���ش��اف 
لرحيل تياغو �شيلفا هذا ال�شيف. 

النادي ل يريد بيعه اي�شا.
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حققت بعثة منتخبنا الوطني للمبارزة 15 ميدالية متنوعة 
خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا ب��ال��ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل��ج��م��ع��ة والتي 
فعالياتها  وت�شتمر  الدوحة  القطرية  العا�شمة  ت�شت�شيفها 

حتى م�شاء اخلمي�س املقبل.
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ب��داهلل احل���م���ادي  ف��ق��د ح�شد لع��ب��ن��ا 
لعبتنا  ف���ازت  ح��ني  يف   .. لل�شباب  الي��ب��ي��ه  ���ش��الح  مل�شابقة 
ل�شالح  ال�شباب  مل�شابقات  الف�شية  بامليدالية  الكتبي  م��ره 
اليبيه للفتيات فيما حقق كل من نهيان العزعزي وخليفه 
الزرعوين وعلياء مال اهلل وهدى ال�شادات وماجد املن�شوري 
وعلي احلمادي ميداليات برونزية مل�شابقات الفردي ا�شافة 

اإىل األقاب الفرق.
من  كال  بالبطولة  امل�شارك  الإم���ارات  منتخب  بعثة  وت�شم 

للمبارزة  الم���ارات  العام لحت��اد  ال�شر  اأم��ني  الطاهر  قا�شم 
الربعي  وحممد  الوطني  املنتخب  مدير  اجل��اب��ري  و�شيف 
مدرب املنتخبات الوطنية و�شرجي تيخانوف مدرب منتخب 

الفلوريه ونيفني اخلويل م�شاعد املدرب و 13 لعبا.
بلغ  امل�شابقات  من  م�شبوق  غر  ع��ددا  البطولة  �شهدت  كما 
وال�شباب  النا�شئني  ال�شنية  ال��ف��ئ��ات  جلميع  م�شابقة   30
وال��ع��م��وم��ي وم��ن امل��ق��رر ان ت��ب��داأ ال��ي��وم الرب��ع��اء مناف�شات 
اأن يخ�ش�س يوم  الفردي للعمومي للرجال وال�شيدات على 
ختام  ويعقبه   .. العمومي  ال��ف��رق  مل�شابقات  اخلمي�س  غ��د 
ح�شيلة  م�شاعفة  الوطني  منتخبنا  بعثة  وتاأمل  البطولة 
امليداليات. من جانبه عرب خالد اليزيدي اأمني ال�شر العام 
�شعادته  ع��ن  البطولة  وم��دي��ر  للمبارزة  القطري  ل��الحت��اد 

منتخبات  خا�شة  امل�شاركة  للمنتخبات  املرتفعة  بامل�شتويات 
ق��ف��زات كبرة  ب��اأن��ه��ا حققت  ال��ت��ي و�شفها  الم�����ارات  دول���ة 
الماراتية  امل��ب��ارزة  لتطور  اأن��ه متابع جيد  واأك��د  التطور  يف 
امل��ب��ارزة يف دول اخلليج عامة يف تطور  اإن م�شتوي  وق��ال   ..
م�شتمر وهو ما يرتقي مب�شتويات البطولت اخلليجية وهو 

ما اأكدته م�شتويات الفرق امل�شاركة بالبطولة هذا العام.
برئا�شة  ل��ل��م��ب��ارزة  التنظيمة  اللجنة  دور  ال��ي��زي��دي  وث��م��ن 
و�شفها  والتي  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س 
باأنها �شهدت منذ نقل مقرها اىل دولة المارات قفزة نوعية 
هائلة اأثمرت عن تفعيل دورها وتنظيم البطولت اخلليجية 
لعبي  وط��م��وح��ات  اه���داف  حتقيق  يف  ي�شهم  مب��ا  املنتظمة 

اخلليج. 

ميدالية ح�صيلة بعثتنا مبناف�صات املبارزة بالبطولة اخلليجية املجمعة بالدوحة حتى االآن  15

•• اإن�صيون – ح�صن علي:

اأح����رزت الم�����ارات امل��ي��دال��ي��ة الأوىل ل��ه��ا يف ال���دورة 
مدينة  يف  حاليا  املقامة  ال�شالت  لأل��ع��اب  الرابعة 

اأب�شيون الكورية اجلنوبية.
من  علي  و�شاكر  ال�شويدي  ح�شني  الزوجي  ومتكن 
احراز امليدالية الربونزية ملناف�شات زوجي البولينغ 
التي جرت اأم�س بعدما جنحا يف جمع 433 نقطة 
ال���ك���وري اجلنوبي  امل��ن��ت��خ��ب  ن��ق��ط��ت��ني ع���ن  ب���ف���ارق 
امليدالية  على  اليابان  ملواجهة  للنهائي  �شعد  الذي 
املنتخبات  ح�����ش��ي��ل��ة  الم�������ارات  ورف���ع���ت  ال��ذه��ب��ي��ة. 
العربية امل�شاركة يف دورة اللعاب ال�شيوية لل�شالت 
ر�شميا  البطولة  انطالق  اإىل خم�س ميداليات منذ 
يوم 29 يونيو املا�شي. وكانت اللجنة املنظمة لدورة 
 9 60 م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة يف  ق��د خ�ش�شت  اأن�����ش��ي��ون 
ريا�شات خمتلفة حيث يتناف�س الالعبون يف م�شابقة 
البلياردو على 10 ميداليات ذهبية وهو نف�س اأعداد 
ذهبية  ميدالية  و�شت  والرق�س  ال�شباحة  مناف�شات 
اأربعة ميداليات يف ال�شطرجن ومثلها  يف البولينغ و 
يف امل�شارعة .. وميداليتني يف مناف�شات كرة القدم 
ل��ل�����ش��الت - ال��رج��ال وال��ن�����ش��اء - و9 م��ي��دال��ي��ات يف 
اأحمد  البولينغ  منتخب  م��دي��ر  واأب����دى  امل��الك��م��ة. 
يف  علي  و���ش��اك��ر  ال�����ش��وي��دي  بنجاح  �شعادته  خمي�س 
حتقيق الآمال التي كانت تعقد عليه لإحراز ميدالية 
كانوا  لعبينا  ان  وق��ال  ال�شيوية.  الل��ع��اب  دورة  يف 
�شادفنا  اأن  بعد  خ�شو�شا  امل�شوؤولية  حجم  يدركون 
�شوء حظ غر متوقع يف مناف�شات الفردي بخروج 
جميع لعبينا من الدوار التمهيدية لكن ال�شرار 
الفردي.  يف  ميدالية  لنيل  جميع  على  وا�شحا  كان 
مناف�شات  يف  م�شرته  الرحمن  عبد  �شامل  ووا�شل 
ال�شطرجن لفردي الرجال ومتكن من حتقيق فوزه 
وذل��ك على ح�شاب  البطولة  التوايل يف  الرابع على 
مع  ال�����ش��دارة  ليتقا�شم  ���ش��اوم  ان  اجلنوبي  ال��ك��وري 
�شبعة لعبني اآخرين قبل جولتي اخلتام بينما خ�شر 
اأي�شر  ال�شوري  الالعب  اأم��ام  خ��وري  ابراهيم  زميله 

احلكيم حل�شاب هذه املرحلة من البطولة.
و�شمن مناف�شات ال�شيدات حققت اأمنه نعمان الفوز 
زميلتها  خ�شرت  فيما  جانبيار  منغوليا  بطلة  على 

خلود الزرعوين اأمام القطرية عائ�شة علي.
ويخو�س منتخبنا الوطني لل�شباحة �شباقه الأخر 
يف الدورة الرابعة لألعاب ال�شالت عندما ي�شارك يف 
�شباق 100 مر �شباحة حرة للرجال الذي �شينطلق 
يف التا�شعة �شباحا بالتوقيت املحلي لكوريا - الرابعة 
فجرا بتوقيت الم��ارات - حيث ميثل املنتخب فيها 
مر   100 م��ن��اف�����ش��ات  وي��ع��ق��ب��ه   .. اجل�����ش��م��ي  عبيد 
�شامل  مبارك  الرباعي  فيها  وي�شارك  رج��ال  متنوع 
وعلي الكعبي وعبيد اجل�شمي وحممد املهري. كان 
مناف�شات  يف  التا�شع  امل��رك��ز  حقق  ق��د  �شامل  م��ب��ارك 
�شابعا �شمن  عبيد اجل�شمي  وح��ل  م��را �شدر   50

مناف�شات 100 مر فرا�شة فيما جاء على الكعبي 
يف املركز ال12 ملناف�شات 200 مر متنوع وخرجت 
 ّ 4 مناف�شات  الول يف  اأم�س  ال�شباحة  نتائج  اأف�شل 

100 تناوب حيث حل الفريق الماراتي رابعا.
نتائج  لتحقيق  للبلياردو  الوطني  منتخبنا  وي�شعى 
فئة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن  ال���ف���ردي  م�شابقة  ج��ي��دة يف 
الألعاب  دورة  تقام �شمن مناف�شات  التي  15 كرات 
الآ�شيوية الرابعة لل�شالت املغلقة والتي ت�شت�شيفها 
مدينة اإن�شيون الكورية وت�شتمر حتى الحد املقبل.

و�شيبداأ منتخبنا الأول م�شاركاته عن طريق لعبه 
حممد اجلوكر الذي يلعب يف العا�شرة �شباح اليوم 
بتوقيت كوريا دون اأن يتحدد الطرف الذى �شيالقيه 
�س حيث من املقرر اأن ت�شحب القرعة قبل انطالق 
نتائج  لتحقيق  ويتطلع لعبونا  مبا�شرة.  املناف�شات 
م�شرفة لتعوي�س خ�شارتهم يف م�شابقة الفردي بعد 
اأن ودع اجلميع البطولة من دور ال� 16 حيث خ�شر 
خ�شر  بينما   3-  5 تابي  الهند  بطل  اأم���ام  اجل��وك��ر 
زميله حممد احلو�شني اأمام بطل بروناي اأحمد باتا 
الول  اأم�س  خ�شر  ال�شنوكر  منتخب  وك��ان   .  9-  6
اأي�شا اأمام �شورية 2 -3 �شمن مناف�شات بلياردو 9 
كرات. من جانبه ك�شف مدير املنتخب الوطني لكرة 
البي�س  اأن  ع��ن  النقاب  اهلل  عبد  في�شل  ال�شالت 
الماراتي تلقى عر�شا خلو�س مباراتني وديتني اأمام 
نظرة النكليزي يف �شهر اأكتوبر املقبل بدبي. وقال 
اإنه من املنتظر اأن يتم ادراج هاتني املباراتني �شمن 
اأمم  لت�شفيات  ا�شتعدادا  الوطني  املنتخب  برنامج 
اأ�شيا املقررة يف ماليزيا يف الن�شف الثاين من �شهر 
فرحان  �شالح  فرحان  ال�شباح  حقق  القادم.  اأكتوبر 
اأرقاماً زمنية جديدة يف  وال�شباحة �شمرة البيطار 
�شباحة حرة،  200 مر  ل�شباق  الأولية  الت�شفيات 
الذي اأقيم �شباح اأم�س �شمن مناف�شات دورة الألعاب 
الآ�شيوية الرابعة لل�شالت املغلقة والتي حتت�شنها 
ال�شهر   7 حتى  اجلنوبية  الكورية  اإن�شيون  مدينة 
اجلاري. فرحان ك�شر رقمه ال�شخ�شي والبحريني 
200 مر،  �شباق  ال�شابق )2.10.26 دقيقة( يف 
بعدما اأنهى امل�شافة بزمن قدره 2.06.70 دقيقة، 
ال�شابق، وحل يف  4.44 ثانية عن رقمه  اأي بفارق 
املركز  احتل  فيما  جمموعته،  �شمن  الثامن  املركز 
 27 اأ�شل  العام من  الرابع والع�شرين يف الرتيب 

م�شاركاً.
اأما البيطار فاإنها الأخرى حطمت الرقم البحريني 
الفليج )2.21.88(  �شارة  ال�شباحة  باإ�شم  امل�شجل 
عندما اأنهت ال�شباق بزمن قدره 2.10.26 دقيقة 
واحتلت املركز الثامن يف املجموعة بينما جاءت يف 
 16 اأ�شل  من  العام  بالرتيب  ع�شر  الثالث  املركز 

م�شاركة يف ال�شباق.

الدور  بلوغ  فر�صة  يفقدون  البولينج  رجــال 
الثاين

و���ش��م��ن م��ن��اف�����ش��ات زوج����ي ال���رج���ال ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج مل 
يحالف احلظ منتخبنا يف بلوغ الدور الثاين، حيث 
اأحمد القعود  حقق منتخبنا الأول الذي تكون من 
وط��ه اإب��راه��ي��م امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع�شر م��ن اأ���ش��ل 37 
فريقاً م�شاركاً وبلغ جمموعة النقاط التي حققوها 
 203.17 ال��ق��ع��ود  م��ع��دل  ن�شبة  وبلغت   ،2369

فيما بلغت ن�شبة اإبراهيم 191.67.
اأما املنتخب الثاين املكون من م�شعود اأكرب وعي�شى 
من  والع�شرين  ال�����ش��اد���س  امل��رك��ز  اح��ت��ل  فقد  ج��ب��ار 
النقاط  جمموع  وبلغ  م�شاركاً،  منتخباً   37 اأ�شل 
التي حققها 2188 نقطة، فيما بلغت ن�شبة جبار 

181.33، وحقق اأكرب 183.33.
يف  اخلمي�س  غ��د  ي��وم  ال��رج��ال  منتخب  و�شي�شارك 

م�شابقة الفرق.

ال�صني تخ�صر اأمام االأندوني�صية يف البليارد
اأمام  ال�شني  نهلة  الوطني  منتخبنا  لعبة  خ�شرت 
3/7 يف  بنتيجة  ه��ودان��و  الأن��دون��ي�����ش��ي��ة  ال��الع��ب��ة 
كرات(   10( ال��ب��ل��ي��ارد  م�شابقة  م��ن  الأول  ال����دور 

لل�شيدات والتي اأقيمت ع�شر اأم�س.
وقدمت ال�شني م�شتوى جيد قيا�شاً بفرة الإعداد 
اإل  ال���دورة،  انطالق  قبل  خا�شتها  التي  الق�شرة 
اأوىل  اأن احلظ مل يقف بجانبها لتحقيق الفوز يف 

م�شاركاتها لتودع الدورة نهائياً.
ل��ل�����ش��ن��ي على  الأوىل  ه���ي  امل�����ش��ارك��ة  ه����ذه  وت��ع��ت��رب 
اخلربة  افتقدت  فاإنها  ولذلك  الآ�شيوي،  امل�شتوى 
عليها  تفوقت  التي  الأندوني�شية  نظرتها  ملقارعة 
اأثناء املناف�شة بالدقة والركيز يف ال�شربات، الأمر 

الذي رجح كفتها لتحقيق الفوز.

بدء مناف�صات زوجي البولينج لل�صيدات
يبداأ منتخبنا الوطني لل�شيدات للبولينج م�شاركته 
ال�شاعة  التي �شتنطلق يف متام  يف م�شابقة الزوجي 
)الثالثة  لكوريا  املحلي  بالتوقيت  �شباحاً  التا�شعة 
يتكون  حيث  ال��ب��ح��ري��ن(،  مملكة  بتوقيت  �شباحاً 
ون�����ورة ح�شن  خ���ال���د  ف��اط��م��ة  م���ن  الأول  ال��ف��ري��ق 
اجلناحي، والفريق الثاين من ماجدة طاهر �شالح 

وليلى ح�شن اجلناحي.
عارف  ال��وط��ن��ي  امل����درب  ب��ق��ي��ادة  منتخبنا  وي�����ش��ع��ى 
مر�شل لتحقيق نتائج اأف�شل لتعوي�س خ�شارتهم يف 
م�شابقة الفردي، وبح�شب نظام امل�شابقة فاإن نتائج 
معدل الالعبتان حت�شبان معاً، ويتم اختيار اأف�شل 

ثمانية فرق لبلوغ الدور الثاين.
وي���ت���ك���ون م��ن��ت��خ��ب ال�������ش���ي���دات م���ن جم��م��وع��ة من 
باهر  م�شتقبل  ينتظرها  ال��ت��ي  ال��واع��دة  العنا�شر 
الالفتة  النتائج  بعد  خ�شو�شا  البولينج،  لعبة  يف 
املراأة  لريا�شة  الثالثة  ال���دورة  يف  حققنها  اللواتي 
ا�شت�شافتها  التي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بدول 

البحرين خالل �شهر مار�س املا�شي.

�صيدات البليارد يتدربن اليوم
ل��ل�����ش��ي��دات وامل���ك���ون من  ال��ب��ل��ي��ارد  ي��ج��ري منتخب 
فاطمة يو�شف رجب وجمية الدو�شري حت�شراته 
الفنية اليوم ا�شتعداداً للم�شاركة يف م�شابقة الفردي 

)9 كرات( والتي �شتنطلق يوم غد.
م�شرف  ب�شكل  للظهور  الأح��م��ر  ���ش��ي��دات  وت�شعى 
التح�شرات  وت���رة  ب��رف��ع  وذل���ك  املناف�شة  خ��الل 

قبل 24 �شاعة من املواجهة الر�شمية.
املنتخب  لهذا  الأوىل  ه��ي  احلالية  امل�شاركة  وتعد 

الذي ي�شم جمموعة من العنا�شر ال�شابة.
للبطولة  وي�شتعد  الفنية  ا�شتفادته  يوؤكد  فرحان 

العربية
اأكد ال�شباح فرحان �شالح فرحان ا�شتفادته الكبرة 
الرابعة  الآ���ش��ي��وي��ة  الأل��ع��اب  دورة  يف  امل�شاركة  م��ن 
ل��ل�����ش��الت، م�����ش��راً ب���اأن الأرق�����ام ال��ت��ي حطمها يف 
م�شابقة 50 و200 مر �شباحة حرة تبني تطور 
م�شتواه واكت�شابه املزيد من اخلربة التي �شت�شقل 

اإمكانياته ومهاراته الفنية.
و���ش��ي�����ش��ارك ف���رح���ان يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة التي 
اجلاري،  ال�شهر   4 ب��ت��اري��خ  الأردن  �شت�شت�شيفها 
وي���ق���ول ع���ن ه����ذه امل�������ش���ارك���ة ل��ق��د ك���ان���ت ال�����دورة 
ل��ه��ذا ال�شتحقاق  اإع�����داد ج���اد  الآ���ش��ي��وي��ة مب��ث��اب��ة 
العربي... اأعتقد باأنني و�شلت اإىل مرحلة متقدمة 
باإمكاين  واأ�شبح  والبدنية  الفنية  اجلاهزية  م��ن 
مع  ت�شابقت  اأن  ب��ع��د  ال��ع��رب  ال�����ش��ب��اح��ني  م��ق��ارع��ة 
باإمكانيات فنية عالية  اآ�شيويني يتمتعون  �شباحني 
. وقال فرحان باأنه را�س متام الر�شا عن امل�شتوى 
والنتائج التي قدمها يف هذه الدورة والتي �شتمنحه 
املزيد من الثقة واخلربة لتحقيق نتائج وم�شتويات 
مقدماً  والعربية،  اخلليجية  البطولت  يف  اأف�شل 
والحتاد  الأوملبية  للجنة  وتقديره  �شكره  خال�س 
الفر�شة  ه��ذه  منحه  ال���ذي  لل�شباحة  البحريني 
اأف�شل  نتائج  حتقيق  يف  اأمله  عن  معرباً  الثمينة، 
يف خمتلف امل�شاركات املختلفة لي�شرف اململكة خر 

ت�شريف.

منتخب ال�صباحة يغادر اإىل البحرين
البحرين  اإىل  اأم�س  م�شاء  ال�شباحة  منتخب  غ��ادر 
بعدما اأنهى م�شاركته يف الدورة ب�شباق 50 و200 
مر �شباحة حرة للرجال وال�شيدات، حيث يتكون 
وال�شباح  اأح��م��د  خ��ال��د  املنتخب  م��دي��ر  م��ن  ال��وف��د 
البيطار،  �شمرة  وال�شباحة  فرحان  �شالح  فرحان 
ال�شتحقاقات  م���ن  جم��م��وع��ة  امل��ن��ت��خ��ب  وت��ن��ت��ظ��ر 
�شتقام  ال��ت��ي  العربية  البطولة  اأه��م��ه��ا  اخل��ارج��ي��ة 

بالأردن وبطولة العامل التي �شتقام برب�شلونة.

كوريا تت�صدر الرتتيب العام للميداليات
ت��ت�����ش��در ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة لئ��ح��ة ال��رت��ي��ب العام 
للميداليات امللونة لغاية اليوم الرابع )اأم�س( حيث 

ميدالية   11 بينها  ملونة  ميدالية   32 اأح���رزت 
برونزية.  ميداليات  و10  ف�شية  وب��امل��ث��ل  ذهبية 
و�شيطرت دول �شرق اآ�شيا على معظم املراكز الع�شرة 
الأوىل، حيث تاأتي ال�شني يف املرتبة الثانية بعدما 
اأحرزت 25 ميدالية بينها 11 ذهبية و6 ف�شيات 
و8 برونزيات، بينما تاأتي تايلند يف املركز الثالث 
 5 بينها  م��ل��ون��ة  م��ي��دال��ي��ة   11 ب��ع��دم��ا ح�����ش��دت 
ذهبيات، وف�شية وخم�س برونزيات، وتاأتي فيتنام 
يف املركز الرابع بفوزها باأحد ع�شر ميدالية بينها 
وحتتل  ب���روزن���زي���ات.  و4  ف�شيات  و5  ذهبيتني 
كازاخ�شتان املركز اخلام�س بع�شر ميداليات ملونة 
بينها ذهبيتني و8 ف�شيات، اأما هونغ كونغ فتاأتي 
ميداليات   10 بعد حتقيقها  ال�شاد�شة  املرتبة  يف 
برونزيات،  و6  ف�شيات  و3  ذهبية  بينها  ملونة 
فوزها  بعد  ال�شابع  املركز  اأندوني�شيا  حتتل  فيما 
وف�شيتني  ذهبية  بينها  ملونة  ميداليات  بخم�س 
وبرونزيتني، وحتتل اإيران املركز الثامن بنيلها 4 
ميداليات بينها ذهبية وف�شيتني وبرونزية، فيما 
حتتل اأوزبك�شتان املركز العا�شر بعد فوزها بثالث 

ميداليات ملونة بينها ذهبية وف�شية وبرونزية.
ول��غ��اي��ة ي����وم اأم�������س مل ي��ح��ق��ق ال���ع���رب اإل اأرب����ع 
م��ي��دال��ي��ات ب��رون��زي��ة ف����ازت ب��ه��ا ك��ال م��ن �شوريا 

والعراق وقطر ولبنان.

دورة  يف  جيت�صو  ـــو  اجل ــة  ــا�ــص ري ادراج 
تركمان�صتان 2017

وافق املكتب التنفيذي للمجل�س الوملبي ال�شيوي 
ادراج  على  ال�شباح  الفهد  احمد  ال�شيخ  برئا�شة 
ريا�شة اجلوجيت�شو )اإحدى ريا�شات الدفاع عن 
ال�شيوية  اللعاب  دورة  مناف�شات  �شمن  النف�س( 
النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  وال��ع��اب  لل�شالت  اخلام�شة 

املقررة يف تركمان�شتان عام 2017.
وق����دم امل�����ش��ت�����ش��ار حم��م��د ال��ك��م��ايل ع�����ش��و املكتب 
املجل�س  ال��ث��ق��اف��ة يف  ورئ��ي�����س جل��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الوملبية  للجنة  العام  والم��ني  ال�شيوي  الوملبي 
الماراتية اقراحا اىل املكتب التنفيذي للمجل�س 
الوملبي خالل اجتماعه يف اين�شيون على هام�س 
ب�شم  لل�شالت  الرابعة  ال�شيوية  الل��ع��اب  دورة 
الل����ع����اب، فتمت  م��ن��اف�����ش��ات  اجل����و ج��ي�����ش��ت��و اىل 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه ب��الج��م��اع. واع��ت��رب ال��ك��م��ايل ان 
الدورة  ن�شاطات  �شمن  جيت�شو  اجلو  لعبة  ادراج 
العديد  حققت  التي  للعبة  جن��اح  مبثابة  املقبلة 
هذا  ال�شابقة،  الفرة  يف  الدولية  النجاحات  من 
ريا�شة  ع��ودة  على  اي�شا  الوملبي  املجل�س  وواف��ق 
بناء الج�شام اعتبارا من الدورة ال�شاد�شة املقررة 

عام 2021.

قيا�شي  ت�شجيل  م��ع��دل  اإىل  ال��و���ش��ول  املتوقع  م��ن 
للم�شاركة يف بطولة العامل لقوارب الليزر 2013 
املزمع اإقامتها يف ال�شلطنة خالل �شهر نوفمرب من 
بامل�شاركة يف  الهتمام  ارتفاع  العام احل��ايل يف ظل 
هذه البطولة ب�شكل �شاحق جداً لدرجة اأن الأماكن 
املتاحة للم�شاركة قد مت تغطيتها وجتاوزها بالفعل 
يف فئة املا�شر بالبطولة قبل اأربعة اأ�شهر من تاريخ 

غلق باب الت�شجيل يف �شهر اأكتوبر القادم.  
الآن ب�شرعة  املتاحة للت�شجيل  ويتم �شغل الماكن 
من اأفريقيا واآ�شيا واأوروبا ودول الأوقيانو�س ودول 
ومن  وال��و���ش��ط��ى.  واجل��ن��وب��ي��ة  ال�شمالية  اأم��ري��ك��ا 
امل�شاركني  الريا�شيني  ت�شكيلة  ت�شم  اأن  امل��ت��وق��ع 
يف م��ن��اف�����ش��ات ف��ئ��ة ق����وارب ل��ي��زر ���ش��ت��ان��درد بحارة 
اأوليمبية مثل  م�شهورين حا�شلني على ميداليات 
احلا�شل  )ق��رب���س(،  كونتيدي�س  بافلو�س  البحار 
الأوليمبية  لندن  دورة  يف  الف�شية  امليدالية  على 
ال�شاعد  النجم  مالوين،  اأن��دي  والبحار  2012؛ 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا واحل��ا���ش��ل ع��ل��ى امليدالية  ال���ق���ادم م��ن 
الربونزية يف بطولة العامل لقوارب الليزر 2012 
تونكي  ال��ك��روات��ي  والبحار  اأمل��ان��ي��ا،  يف  اأقيمت  التي 
الف�شية يف  امليدالية  �شتيبانوفيت�س، احلا�شل على 
بطولة العامل لقوارب الليزر 2012 التي اأقيمت 

لل�شباب  ال��ع��امل  وق��د اجتذبت بطولة  اأمل��ان��ي��ا.    يف 
ال�شلطنة  يف  اإقامتها  امل��زم��ع  رادي���ال  ليزر  ل��ق��وارب 
2013 وحتى  دي�����ش��م��رب   28 م��ن  ال��ف��رة  خ���الل 
الآن،  دول��ة حتى   19 بحارة من   2014 يناير   3
الت�شجيل  اأرق����ام  اأن  اإىل  امل��وؤ���ش��رات  جميع  وت�شر 
للم�شاركة يف هذه الفئة قد ت�شل اإىل ثالثة اأ�شعاف 

الأرقام امل�شجلة من قبل خالل فرة وجيزة. 
مديرعام  الإ�شماعيلي،  �شلطان  ب��ن  عي�شى  وق���ال 
ُع���م���ان ل���الإب���ح���ار: يظهر  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف م�����ش��روع 
املتناف�شني  اأن  ب����احل����دث  ال�������ش���اح���ق  اله����ت����م����ام 
اإىل  ال�شفر  على  حري�شون  واأ���ش��ره��م  وعائالتهم 
مبا�شرة  نتيجة  وه��ذه  ال��ق��ارات؛  كل  من  ال�شلطنة 
نحن  واأ����ش���اف:  ال��ب��ط��ول��ة.   ت�����ش��وي��ق  يف  لنجاحنا 
جديد  ق��ي��ا���ش��ي  ت�شجيل  م��ع��دل  ن��ح��ق��ق  اأن  ن��ت��وق��ع 
يف  قبل  من  ال�شنوات  جميع  يف  حتقيقه  ي�شبق  مل 
ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ق��وارب ل��ي��زر ���ش��ت��ان��درد للرجال، 
وخ�شو�شاً لأننا نعمل عن قرب مع الإحتاد الدويل 
عمليات  اإ�شتالم  ت�شجيع  اأج��ل  من  الليزر  ل��ق��وارب 
الإبحار.  ريا�شة  يف  ال��ب��ارزة  ال���دول  م��ن  الت�شجيل 
وهدفنا هو ا�شتقبال بحارة من 60 دولة للمناف�شة 
يف البطولة، واأعتقد اأن هذا الهدف قابل للتحقيق 
وي��ت��م ت�شجيع  الأول����ي����ة.   امل���وؤ����ش���رات  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 

املتناف�شني يف بطولة الأ�شاتذة على جلب �شركائهم، 
ودمج جتربة ق�شاء عطلة يف ال�شلطنة مع جتربة 
لالأ�شدقاء  ميكن  وباملثل،  البطولة.  يف  امل�شاركة 
واأفراد الأ�شرة الذين ي�شطحبون البحارة ال�شبان 
يف بطولة قوارب ليزر راديال لل�شباب ترك ال�شتاء 
وراء ظهورهم، والإ�شتمتاع بق�شاء اأجازة طويلة يف 
ت�شتمل برامج  الأعياد.  و�شوف  ال�شم�س يف مو�شم 
الرفيه والربامج الجتماعية التي ت�شلط ال�شوء 
على ثقافة ال�شلطنة واملحاور املحلية على برنامج 
ل��ي��ل��ة م���ع ال��ن��ج��وم ال����ذي ي�����ش��م اأب���ط���اًل حا�شلني 
اأول��ي��م��ب��ي��ة وم���درب���ني متمر�شني  م��ي��دال��ي��ات  ع��ل��ى 
واأب����ط����ال م��ل��ه��م��ني يف ري��ا���ش��ة الإب����ح����ار م���ن اأجل 
والكبار  ال�شباب  اهتمامات  وتلبية  خرباتهم  تبادل 
واإجماًل،  اجل��دي��د.   العام  ف��رة  خ��الل  وخ�شو�شاً 
من املتوقع اأن يرافق اأكرث من 1000 زائر اإ�شايف 
واملدربني  ال�شباق  م�����ش��وؤويل  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ف��رق، 
عندما  الأ���ش��رة  واأف���راد  الدولية  الإع���الم  وو�شائل 
العامل  يف  �شعبية  �شباقات  فئة  اأ�شهر  تنظيم  يتم 
ال�شلطنة.   اإىل  الإبحار  ريا�شة  يف  والكبار  لل�شباب 
وقال الإ�شماعيلي: �شوف يكون لهذا احلدث تاأثر 
اإيجابي بكل تاأكيد على ال�شياحة الوافدة، و�شيوفر 
طريقة قوية جداً لتقدمي ال�شلطنة اإىل الكثر من 

الأ�شخا�س املوؤثرين. كما �شتوفر ا�شت�شافة املوؤمتر 
قبل  ال�شراعي  لالإبحار  ال��دويل  لالإحتاد  ال�شنوي 
هذا احلدث مبا�شرة فر�شة غر م�شبوقة لعر�س 
ال�شراعي  الإبحار  ريا�شة  يف  ومرافقنا  اإمكانياتنا 
اأب��رز واأق��وى �شناع القرار يف ه��ذه الريا�شة.   اأم��ام 
الليزر  ل��ق��وارب  العامل  بطولة  ا�شت�شافة  تعد  كما 
الناجحة  الوطنية  الإبحار  ملبادرة  مكماًل  عن�شراً 
للغاية ال��ت��ي ط��رح��ه��ا م�����ش��روع ُع��م��ان ل��الإب��ح��ار يف 
ال�شلطنة الرامية اإىل اإحياء تراث البالد العريق يف 

جمال الإبحار الذي ميتد لعدة قرون. 
وم���ن���ذ ت��د���ش��ني م�����ش��روع ُع���م���ان ل���الإب���ح���ار يف عام 
ُعماين  ���ش��اب   11.000 ح����وايل  ت��ل��ق��ى   ،2008
امل�شتوى  على  الإب��ح��ار  ريا�شة  يف  تدريبية  ب��رام��ج 
ال�شعبي، �شمن برنامج تنموي �شامل يتم تطبيقه 
كما  الإب��ح��ار؛  ريا�شة  يف  ال�شباب  م��ه��ارات  لتنمية 
لالإبحار  ال���ُع���م���اين  ال���وط���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب  ي��ت��ن��اف�����س 
تقام  التي  الدولية  الإب��ح��ار  فعاليات  يف  ال�شراعي 
الإ�شماعيلي:  وقال عي�شى  العامل.   اأنحاء  �شتى  يف 
�شوف  ال��ل��ي��زر  ل��ق��وارب  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ا�شت�شافة 
اإح���راف���ي���ة، وتغر�س  ت�����ش��اه��م يف اج���ت���ذاب خ����ربات 
م�شاعر الفخر الوطنية عرب منح منتخبنا الوطني 
اأف�شل  اأم��ام  للمناف�شة  الوطني  ملنتخبنا  الفر�شة 

واأ�شاف:  املحلية.   مياهنا  يف  العامل  يف  املنتخبات 
معرفة  تطوير  يف  الإ�شت�شافة  ه��ذه  �شت�شاعد  كما 
يف  �شي�شاركون  الذين  الُعمانيني  ه��وؤلء  وم��ه��ارات 
احلدث،  وتنظيم  ال�شباق  واإدارة  الإبحار  مناف�شات 
الإبحار  لريا�شة  اأو�شع  اأ�شا�شياً  فهماً  تقدم  و�شوف 

ال�شراعي. 
وتعترب الرياح الثابتة والطق�س املعتدل الذي ت�شل 
ب�شكل  مئوية  درج���ة   24 اإىل  فيه  احل����رارة  درج���ة 
التحتية  البنية  برفقة  نوفمرب،  �شهر  يف  منوذجي 
للبحارة  املخ�ش�شة  امل��ت��ق��دم��ة  وامل���راف���ق  ال��ف��ائ��ق��ة 
ومر�شى  واحل��دث  ال�شباق  واإدارة  الإع��الم  وو�شائل 
تعبئة  وحمطة  ر�شيف   54 ي�شم  ال��ذي  اليخوت 

ال��وق��ود وم��در���ش��ة ال��غ��و���س وم��راف��ق ور����س العمل 
التي تكملها اأماكن الإقامة الفاخرة ومرافق البيع 
بالتجزئة الفخمة كل ذلك يف اإطار م�شافة ب�شيطة 
وحمدودة اأهم ما مييز مدينة امل�شنعة الريا�شية.   
وقال الإ�شماعيلي: لدينا خربة وجتربة موؤكدة يف 
النطاق  وا�شعة  واملحلية  الدولية  البطولت  اإدارة 
ب�����ش��ك��ل ن���اج���ح ل��ل��غ��اي��ة ب���داي���ة م���ن دورة الأل���ع���اب 
بطولة  اإىل  و���ش��وًل   2011 ال�شاطئية  الآ�شيوية 
الأخرة،   44 �شي  اآر  ق��وارب  ل�شباقات  ُعمان  كاأ�س 
وثالثة ن�شخ من �شل�شلة �شباقات قوارب الإك�شرمي 
40. ون�شتطيع اأن نقول اإن كل �شيء جاهز وموجود 

يف مكانه. 

كوريا تت�صدر ترتيب امليداليات و5 ميداليات للعرب فقط و �صباحو البحرين يحرزون اأرقامًا جديدة

االم���ارات ت�ح���رز املي���دالي����ة الربونزي����ة االأول����ى يف دورة اآ�صي����ا لل�ص�����االت

ت�صت�صيفها ال�صلطنة نهاية العام احلايل 

توقعات بتحقيق معدالت ت�صجيل قيا�صية يف بطولة العامل لقوارب الليزر 2013

ار�صنال يح�صم تعاقده مع الفرن�صي ال�صاب �صانوغو 
لي�شبح لعب  �شانوغو  يحيى  الفرن�شي  اوك�شر  تعاقده مع مهاجم  النكليزي  ار�شنال  نادي  ح�شم 

منتخب فرن�شا حتت 21 عاما اول املن�شمني هذا ال�شيف اىل الفريق اللندين.
ووقع الالعب، املتاألق راهنا يف كاأ�س العامل لل�شباب يف تركيا واملنتقل بعقد حر، على عقد طويل المد 

بح�شب ما ذكر ار�شنال على موقعه الر�شمي.
وقال املدرب الفرن�شي ار�شني فينغر: التعاقد مع ال�شاب �شانوغو جيد لنا. نتطلع اىل قدومه ومتابعة 

تطوره الواعد .
وكان �شانوغو )20 عاما و91ر1 م( العاجي ال�شل، قد و�شل اىل نهاية عقده مع اوك�شر الذي 
�شجل معه 8 اهداف املو�شم املا�شي يف دوري الدرجة الثانية، لكنه عانى يف م�شرته الق�شرة الكثر 

من ال�شابات.
اوك�شر  ال��وان  اللذين حمال  �شانيا  وبكري  ديابي  ابو  الفرن�شيني  �شابقا مع  تعاقد  فينغر  ان  يذكر 

اي�شا.



انف�ص������ال
 نيكول �صريزينغر ولوي�س هاميلتون 

انف�شل النجمان الربيطاين لوي�س هاملتون، والأمركية نيكول �شرزينغر، 
بعد عالقة ا�شتمرت 5 �شنوات، وال�شبب الرئي�شي هو ان�شغالهما واإقامة كل 

منهما يف بلد خمتلف عن الآخر.
اإع��الم بريطانية واأمركية ان هاميلتون )28 �شنة(، وهو  واأف��ادت و�شائل 
جنم �شباقات فورمول1 مقيم يف �شوي�شرا، انف�شل عن جنمة فرقة بو�شي 
اأمركا،  يف  تعي�س  التي  �شنة(   35( �شرزينغر  نيكول  ال�شابقة  دول��ز  ك��ات 

بعدما 5 �شنوات من العالقة.
للحب  مكاناً  ي��رك  مل  املكتظ  النجمني  اأع��م��ال  ج���دول  ان  على  و���ش��ددت 

بينهما.
بالكاد يتواجدان يف  امل�شادر ي�شعب احلفاظ على عالقة فيما  اأح��د  وق��ال 
بلد واحد، وكالهما دعم الآخر يف حياته املهنية و�شي�شتمران يف ذلك، لكن 

طبيعة عملهما كلفتهما عالقتهما .
الأمر  ان  انهما �شبق وانف�شال من قبل، لكن يبدو  اآخ��ر  فيما ذكر م�شدر 

نهائي هذه املرة .
ي�شار اإىل ان خرب الإنف�شال ياأتي بعد وقت ق�شر على تعبر هاميلتون عن 

رغبته بالزواج ب� �شرزينغر.

ابنة بينك تطل
 يف فيديو اأغنيتها اجلديدة 

فيديو  يف  �شنتني  العمر  من  البالغة  بينك  الأمركية  النجمة  ابنة  تطل 
اأغنيتها اجلديدة حب حقيقي .

واأفاد موقع بيبول الأمركي، ان ويلو البالغة من العمر �شنتني فقط، تلعب 
دوراً مهماً يف فيديو اغنية اأمها اجلديدة حب حقيقي .

اأحمر  وت�شع  القما�س،  من  بدمى  تلعب  وهي  تظهر  ال�شغرة  اأن  واأو�شح 
بع�شهما  يرميان  ال��ذي��ن  وال��ددي��ه��ا،  م��ع  دراج���ات  وت��رك��ب  لوالدتها  �شفاه 

بالورود عندما ت�شيح الفتاة بنظرها عنهما.
وتطل يف ختام الفيديو املغنية الربيطانية ليلي اآلن، وهي �شديقة بينك .

 2011 ي��ون��ي��و  ح��زي��ران  يف  ب��الأم��وم��ة  حلمها  حققت  بينك  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
كاري  النارية  ال��دراج��ات  �شباقات  بطل  زوجها  من  لطفلة  اأم��اً  واأ�شبحت 

هارت.
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وفاة اإبنة بري�س برو�صنان 
بعد معركة مع ال�صرطان 

النجم  اب���ن���ة  ����ش���ارل���وت  ت���وف���ي���ت 
برو�ش�����نان،  بي����ر�س  الأم��رك��ي، 
ب��ع��د معركة  ���ش��ن��ة   41 ع��م��ر  ع���ن 
�شرطان  م��ع  ���ش��ن��وات   3 ا�شتمرت 

املبي�س.
�شنة(   60( ب����رو�����ش����ن����ان  وق�������ال 
ابنته  اإن  الأم��رك��ي،  بيبول  ملوقع 
 41 العمر  م��ن  البالغة  ���ش��ارل��وت 
الأبدية،  احلياة  اإىل  انتقلت  �شنة 
�شرطان  ع��ل��ي��ه��ا  ت��غ��ل��ب  ب���ع���دم���ا 

املبي�س .
وولديها  األيك�س،  زوجها  ان  واأك��د 
اإي���زاب���ي���ال، ول���وك���ا����س، واأخ����واه����ا 
معها  ك��ان��وا  و���ش��ون،  كري�شتوفر، 

عندما فارقت احلياة.
حاربت  ابنته  ان  برو�شنان  وتابع 
ونعمة  ب���اإن�������ش���ان���ي���ة  ال�������ش���رط���ان 
و�شجاعة وكرامة، وتكبدت قلوبنا 
ابنتنا  ب��خ�����ش��ارة  ك���ب���رة  خ�����ش��ارة 

اجلميلة العزيزة .
ومتنى اإيجاد عالج لهذا املر�س يف 
اأقرب وقت ممكن، �شاكراً اجلميع 

على تعازيهم.
يف  توفيت  ���ش��ارل��وت  ان  اإىل  ي�شار 
زوجها  وراءه�������ا  وت���رك���ت  ل���ن���دن، 
ال�14،  يف  واب��ن��ة  �شميث،  األيك�س 

وابناً يف ال�8 من العمر.
ك�شاندرا هاري�س، زوجة  ان  يذكر 
برو�شنان ووالدة �شارلوت، توفيت 
العام  يف  املبي�س  ب�شرطان  اأي�شاً 
امل��ر���س ق�شى  1991، وك���ان ه��ذا 
مراهقة  كانت  ي��وم  والدتها  على 

اأي�شاً.
 

قّبلته.. فاعتقلها 
اعتقل �شرطي اأمركي امراأًة �شتينيًة قّبلته رغماً عنه. 
وذكر موقع )�شموكينغ غان( اأن ال�شرطي راندي لمب، 
كان يحاول ف�ّس نزاع بني بيغي هيل )62 عاماً( وجارها 
على خلفية اإقامة �شياج فا�شل بني حديقتّي منزليهما 

يف فلوريدا.
وقال لمب اإنه كان يتحدث اإىل هيل حني اقربت منه 
وقّبلته على اأنفه رغماً عن اإرادت��ه، فما كان منه اإل اأن 

كّبل يديها مع زميله واعتقالها.
وقالت املراأة اإنها كانت قد تناولت 3 كوؤو�س من النبيذ، 

وقّبلت ال�شرطي لأنها رغبت بذلك فجاأة.

ي�صع راأ�صه يف قف�س ليقلع عن التدخني 
جلاأ رجل تركي اإىل خوذة على �شكل قف�س اأقفلها حول 

راأ�شه ليمنع نف�شه من التدخني.
ابراهيم  اأن  ال��ث��الث��اء  ام�����س  حرييت  �شحيفة  وذك���رت 
يو�شيل البالغ من العمر 42 �شنة من مقاطعة كوتايها 
بغرب البالد �شنع خوذة على �شكل قف�س ذات مفتاحني، 
اأعطى واحداً لبنته والثاين لزوجته ،وبذلك ل ي�شتطيع 

اأن يفتح اخلوذة ليدخن حني يكون خارج البيت.
وقال يو�شيل اإنه يحاول ان يقلع عن عادة تدخني علبتّي 

�شجائر يف اليوم يواظب عليها منذ 26 �شنة.
واأ�شار اإىل اأنه ي�شع اخلوذة منذ يومني ومل يدخن اأي 

�شيجارة منذ ذلك الوقت.

الن��وار�س متن��ع �ص��عاة 
الربي��د  من ت�ص����ليم الر�ص���ائل

ال�شاحلية  ب��ران��ب��ورث  ب��ل��دة  ال��ربي��د يف  ���ش��ع��اة  ام��ت��ن��ع 
مبقاطعة كورنوال الربيطانية عن ت�شليم الر�شائل اإىل 
�شكان اأحد �شوارعها، خوفاً من هجمات طيور النور�س.

وقالت �شحيفة )�شن( ام�س الثالثاء اإن �شعاة الربيد 
املذعورين توقفوا عن ت�شليم الر�شائل اإىل اأهايل ال�شارع 
النوار�س  ا�شابة عدد منهم بجروح جراء هجمات  بعد 
هيت�شكوك  األفريد  بفيلم  يذّكر  م�شهد  ويف  الغا�شبة، 

)الطيور(.
وا���ش��اف��ت اأن ���ش��ك��ان ال�����ش��ارع امل�����ش��ت��ه��دف اأُج�����ربوا على 
بلدة  يف  ال��ربي��د  مكتب  م��ن  باأنف�شهم  ر�شائلهم  جمع 

برانبورث.
زي  اأن  يعتقدون  اخل���رباء  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وا���ش��ارت 
�شعاة الربيد الفاقع اللون يثر غ�شب النورا�س، وعلى 

غرار اللون الأحمر الذي ي�شتفز الثران.
املت�شررين من  ال�شكان  اأحد  اإىل، جاكي براي،  ون�شبت 
قوية  بقبعات  الربيد  �شعاة  تزويد  يتعني  قوله  القرار 
حلمايتهم من هجوم طيور النور�س، بدًل من التوقف 

عن ت�شليم الر�شائل.

�صرطة املرور الفيتنامية تتعلم االعتذار والتب�صم 
ل��دورة تدريبية حتت  اإن رجال ال�شرطة يف املدينة يخ�شعون  الفيتامية  قال مدير �شرطة مدينة هو �شي منه 
املرور.  ل�شرطة  العامة  ال�شورة  امل��رور، وهذا �شمن حملة لتح�شني  �شرطة  اأ�شلوب عمل  ال�شلوك  عنوان ثقافة 
النف�شي فو جيا  باللوائح، بح�شب ما قاله الأخ�شائي  املخالفني  اأي�شاً على تثقيف  ال�شرطة  ال��دورة  و�شت�شاعد 

هني، اأحد املدربني.
وحتاول �شرطة املرور الفيتنامية تغير ال�شورة املاأخوذة عنها باأنها عنيفة وفا�شدة. وذكرت اإدارة �شرطة املرور 
يف هانوي ال�شهر املا�شي اأنها �شتنقل ال�شباط البدناء وق�شار القامة اإىل العمل املكتبي. كما اأنها حظرت اأي�شاً 

الختباء خلف الأ�شجار لر�شد خمالفات ال�شيارات.
اإج��راء مكاملات  اأو  اأو القراءة  2011 من ارت��داء النظارات ال�شم�شية  ومنعت وزارة الأمن العام �شرطة املرور يف 

هاتفية �شخ�شية اأثناء اخلدمة.
�شاعات  اأثناء  الكحوليات  تناول  من  امل�شوؤولني  جميع  املا�شي  الأ�شبوع  البالد  جنوب  يف  فينه  ترا  اإقليم  ومنع 

العمل.
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انتقمت من �صديقتها
 بن�صر تفا�صيلها ال�صخ�صية 

فوجئت �شابه بريطانية يف الرابعة والع�شرين من العمر بتلقي 
اخلروج  يريدون  معجبني  رج��ال  من  يوميا  املكاملات  من  �شيل 
خبرة  اإن  الثالثاء  ام�س  م��رور  ديلي  �شحيفة  وقالت  معها. 
مكاملة   40 اإىل  ي�شل  م��ا  تتلقى  ك��ان��ت  بينز،  نيكي  التجميل، 
يريدون  رج���ال  م��ن  ال��ي��وم  يف  اب��اح��ي��ة  ن�شية  ور���ش��ال��ة  هاتفية 
جانب  اإىل  ن�شرها  جرى  �شورتها  اأن  لحقاً  واكت�شفت  لقائها، 
رقم هاتفها على موقع للبالغني اإىل جانب ر�شالة مثرة تعد 

املعجبني بق�شاء اأوقات ل ُتن�شى.
واأ�شافت اأن نيكي اعتقدت يف البداية اأن �شديقا �شابقاً قام بذلك 
انتقاماً من هجرها له، لكنها اأُ�شيبت ب�شدمة قوية حني وجدت 
البالغة من  املقّربة لوري بريدجز،  باأن اجلاين كان �شديقتها 
من  تعاين  كونها  الغرة  بدافع  ذل��ك  وفعلت  عاماً،   37 العمر 
عجز. وقامت نيكي برفع دعوى ق�شائية �شد �شديقتها لوري 
اأمام  ا�شتخدامها  واإ���ش��اءة  ال�شخ�شية  تفا�شيلها  �شرقة  بتهمة 
حمكم ال�شلح مبدينة برمنغهام، والتي ق�شت لحقاً باأن تخدم 
الأخرة املجتمع ملدة 12 �شهراً، وتدفع غرامة مالية مقدارها 
قولها  نيكي  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت  ا�شرلينياً.  جنيهاً   160
انتابها اخلوف من كرثة  البداية ثم  ا�شت�شاطت غ�شباً يف  اإنها 
الت�شالت، واعتقدت يف البداية اأن �شديقا �شابقاً فعل ذلك بها 
بدافع النتقام، قبل اأن تكت�شف باأن اجلاين كان �شديقتها لوري 
. واأ�شافت نيكي اأنها ما تزال ت�شعر بالع�شبية كلما رن هاتفها 

اجلوال، وما فعلته بها �شديقتها ينم عن خبث دفني جتاهها .

 فقدان ال�صمع الناجم
 عن  دوي قوي قابل للعالج 

اأمركيون، انه من املمكن عالج بع�س حالت  اكت�شف باحثون 
ودوي  ق���وي  ل�شجيج  ال��ت��ع��ر���س  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال�شمع  ف��ق��دان 

انفجارات.
ان��ه يف ما يعد م�شدر  واأف���اد موقع هيلث داي نيوز الأم��رك��ي 
اكت�شف  فقد  ال��ن��زاع��ات،  م��واق��ع  للجنود يف  خ��ا���س  ب�شكل  اأم���ل 
انه من  �شانفورد الأمركية،  باحثون من كلية الطب بجامعة 
املمكن عالج فقدان ال�شمع طويل الأمد الناجم عن النفجارات 
وال�����ش��ج��ي��ج ال�����ش��اخ��ب. واأو����ش���ح ال��ب��اح��ث��ون ان���ه ت��ب��ني ل��ه��م يف 
ال�شعر  بخاليا  ���ش��رراً  تلحق  القوية  الن��ف��ج��ارات  ان  درا�شتهم 
واخلاليا الع�شبية بالأذن، ول متزق كما كان معتقداً القوقعة 

يف الأذن الداخلية، وهي امل�شوؤولة عن ال�شمع.
وقال املعد الرئي�شي للدرا�شة، جون اأوغالي، ان هذا يعني انه 
من املمكن تقلي�س ال�شرر يف الأذن، لأن خاليا ال�شعر واخلاليا 

الع�شبية ل تختفي مبا�شرة.
ولفت اإىل ان الق�شم الأكرب من حالت فقدان ال�شمع الناجمة 
عن الإنفجارات والأ�شوات القوية الأخرى ناجم عن ردة فعل 

جهاز املناعة باجل�شم جتاه اخلاليا املت�شررة.
ال��ذي يلحق  ان��ه من املمكن وق��ف ال�شرر  اأوغ���الي على  و�شدد 
بالأذن يف هذه احلالت، ولكن هذا يتطلب مزيداً من الأبحاث.

ممثلة بوليوود الهندية ديبيكا بادوكون خالل ترويجها للفيلم الهندي Chennai Express يف مومباي. )ا ف ب(

كري�س كيلي تويف نتيجة 
جرعة مفرطة من املخدرات 

كيلي،  كري�س  وف��اة  �شبب  ان  تبني 
فرقة  يف  ال�شابقني  ال��ن��ج��وم  اأح���د 
الراب كري�س كرو�س ، عن عمر 34 
مفرطة  جرعة  تعاطيه  هو  ع��ام��اً، 

من املخدرات.
واأفاد موقع تي اإم زي انه ت�شديقاً 
حمقق  اأعلن  فقد  التوقعات،  لكل 
م����ن م��ك��ت��ب ال���ط���ب ال�������ش���رع���ي يف 
على  الفحو�س  ان  ر�شمياً  اأطلنطا 
ان وفاته كانت  اأظهرت  جثة كيلي 
من  قاتاًل  مزيجاً  تعاطيه  نتيجة 

املخدرات.
املخدرات،  ن��وع  املحقق  يحدد  ومل 
وحتدثت  �شبق  كيلي  وال����دة  ل��ك��ن 
الكوكايني  اب���ن���ه���ا  ت���ع���اط���ي  ع����ن 
وال��ه��روي��ني قبل وف��ات��ه ع��ن عمر 

34 �شنة يف 1 اأيار مايو املا�شي.
القرن  ت�شعينات  يف  كيلي  وا�شتهر 
املا�شي، مع اأغنية الفرقة ال�شهرة 
اأع�����ش��اء فرقة  ، وا���ش��ت��ه��ر  ج��ام��ب 
مالب�شهم  ب��ارت��داء  كرو�س  كري�س 

بطريقة مقلوبة.
 

مركز مرايا ي�صت�صيف 
معر�صا للفنون الهند�صية

لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  م��ب��ادرات  اأح��د  للفنون  م��راي��ا  مركز  ي�شت�شيف 
يف  دو  املتكاملة  لالت�شالت  الإم���ارات  �شركة  من  وبدعم  �شروق  والتطوير 
الفرة من 17 يوليو اجلاري حتى 30 �شبتمرب القادم معر�شا حتت عنوان 
بداية التفكر -هند�شي والذي �شي�شلط ال�شوء على جمموعة تت�شمن 13 
فنانا معروفا ونا�شئا اإ�شافة اإىل نخبة من امل�شممني واملهند�شيني املعماريني. 
اإليها  والنظر  الهند�شة  التفكر يف علوم  اإع��ادة  اإىل عملية  املعر�س  وي�شر 
ادائها  ب��ع��ني الإع��ت��ب��ار ج��م��ال��ي��ات  اآخ���ذي���ن  كعن�شر م��رئ��ي وث��ق��ايف ون�����ش��ي 
اأعمال  يف  املتنوعة  املمار�شات  اأح��دث  با�شتك�شاف  امل�شروع  ويقوم  التمثيلي. 
الفنون الب�شرية وامل�شممني التي تتمحور م�شاريعهم حول اأعتاب املوا�شيع 
املتعددة. وقال يو�شف مو�شكاتيللو من  الإجتماعية والثقافية واجلماليات 
التي  الراء  كبر من  ع��دد  تقدمي  اإىل  املعر�س  ه��ذا  ي�شعى   .. مرابا  مركز 
ا�شتطاع من خاللها الفنانني اأن ي�شتك�شفوا علوم الريا�شيات والهند�شة واأن 
يبتكروا ر�شائل فنية قوية وكجزء من اإلتزامنا باملجتمع يقوم هذا املعر�س 
ال�شارقة كعا�شمة  اإم��ارة  يتوج  الذي  الإ�شالمي  الفن  ال�شوء على  بت�شليط 
ملركزمرايا  امل�شاعدة  ر�شا  �شارة  وقالت   .2014 للعام  الإ�شالمية  للثقافة 
للفنون اإن املعر�س يعترب م�شروعا جتريبيا يحث على اإعادة التقييم الثقايف 
واملرئي لأ�شول الريا�شيات وعلم الهند�شة وي�شعى اإىل التحقق من عملية 
التفكر التي تدور اإثر الأعمال الفنية امل�شتقة من الأ�شكال الهند�شية والتي 

يتم توظيفها لإ�شتك�شاف املوا�شيع املتعلقة بالزمن والف�شاء.

اأث���ب���ت���ت درا�����ش����ة ع��ل��م��ي��ة اأم���رك���ي���ة اأن 
ح�شاء الدجاج املطبوخ مع اخل�شروات 
والفلفل وزيت الزيتون قد يكون فعاًل 
ع��الج��اً ن��اف��ع��اً مل��ر���س ال��زك��ام و نزلت 
ال����ربد وذل����ك لح����ت����واءه ع��ل��ى مركب 
املناعة  نظام  يقوي  "كارنوزين" الذي 
حماربة  ع��ل��ى  وي�������ش���اع���ده  اجل�����ش��م  يف 
الزكام  م���ر����س  م���ن  الأوىل  امل����راح����ل 
منظم  و  م�شتمر  ب�شكل  تناوله  ب�شرط 

لإثبات فعالية النتائج.
وجاءت الدرا�شة داعمة لأحد الدرا�شات 
من  ري��ن��ارد  �شتيفن  للدكتور  ال�شابقة 
نربا�شكا  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ب��ي  امل���رك���ز 
الدجاج  ح�شاء  �شر  معرفة  اأراد  ال��ذي 
على  م�شاعدته  يف  زوج��ت��ه  تعده  ال��ذي 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال����زك����ام ل��ي��ك��ت�����ش��ف بعد 
املتطوعني  بع�س  على  جتربته  تعميم 

املركبات  باأن  الدم  و حتليل عينات من 
املوجودة يف احل�شاء �شاعدت على تقوية 
م��ن��اع��ة اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����ش��ي م���ن خالل 
البي�شاء  ال����دم  ك��ري��ات  ع��م��ل  تن�شيط 
الربد  بنزلت  الإ�شابة  ع��دوى  ملحاربة 
عمل  تثبيط  خ���الل  م��ن  ف��ع��ال  ب�شكل 
الفرو�شات بالرغم من اأنه مل يتمكن 
امل��وج��ودة يف  من حتديد ه��ذه املركبات 

ح�شاء الدجاج ب�شكل دقيق.
تبحث  اأخ��رى  اأمريكية  درا�شة  واأوردت 
ت���اأث���ر ح�شاء  ب����اأن  امل��و���ش��وع  ن��ف�����س  يف 
ال���دج���اج يف ع���الج م��ر���س ال���زك���ام كان 
الطبية  ال��ع��ق��اق��ر  م��ن  بكثر  اأف�����ش��ل 
فائدته  تبينت  اأن  بعد  وذل��ك  امل�شاعدة 
يف تقوية وظيفة الأه��داب الوقائية يف 
الأنف واحلد من احتقانها ملنع انتقال 

العدوى للج�شم.  

»�صوربة الدجاج« تقلل
 اآثار الربد والزكام احلاد

 �صوبرمان وجد.. حبيبته 
يبدو ان املمثل الربيطاين، هري كافيل، الذي يج�شد دور البطل اخلارق �شوبرمان ، وجد 

حبيبته على اأر�س الواقع، اإذ تبني انه على عالقة باملمثلة الأمركية، كايل كووكو.
�شنة(  ونقل موقع بيبول الأمركي عن م�شدر مقرب من كافيل )30 �شنة( وكووكو )27 

قوله ان كالهما عازب وقد بداآ عالقة معاً موؤخراً .
واأكد ان الإثنني ي�شتمتعان بوقتهما معاً كثراً، مو�شحاً ان العالقة ما زالت يف مراحلها 

الأوىل.
ي�شار اإىل ان كافيل انف�شل يف اأوائل اأيار مايو املا�شي عن املمثلة، جينا كارانو.

 


