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بطلة العامل لل�شطرجن ت�شيد 
برعاية اأم الإمارات لريا�شة املراأة 

عربي ودويل

الهالل الأحمر يكرم املخرتع واملبتكر 
الإماراتي ال�شغري اأديب البلو�شي

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

الأ�شد ير�شل ملي�شياته 
للقتال يف اخلطوط الأمامية 

•• لندن - وام:

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بداأ 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ر�شمية  زي�����ارة  ام�����س  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
لدعوة  ت��ل��ب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  للمملكة 
من جاللة امللكة اإليزابيث الثانية 

ملكة بريطانيا ت�شغرق يومني.
وق������د ب���������داأت م����را�����ش����م ال�����زي�����ارة 
ال�شمو  �شاحب  بو�شول  الر�شمية 
امللكي الأمري اأندرو دوق يورك اىل 
ريت�شموند  يف  ه��او���س  غيت  ب��ارك 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اقامة  مقر 
اأع�شاء  ال��ي��ه  ق���دم  ال���دول���ة ح��ي��ث 
ل�شموه  املرافق  الربيطاين  الوفد 
بروك  النبيل  الفيكونت  وي�����ش��م 
نيابة عن  امللكي  الق�شر  بورو من 
و���ش��ع��ادة دومينيك  امل��ل��ك��ة  ج��الل��ة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ���ش��ف��ري  ج��ريم��ي 
لدى دولة المارات والرائد بحري 
اأندرو كانال �شابط ال�شرف امللكي 
م�شاعد  م��وريل  اأوليفر  والنقيب 

�شابط ال�شرف امللكي.
م���وك���ب �شاحب  ان��ت��ق��ل  وب���ع���ده���ا 
يرافقه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري اأندرو 
ويند�شور  ق�شر  اىل  ي���ورك  دوق 
حيث ا�شطف اأفراد كتيبة فر�شان 
الق�شر من حر�س ال�شرف املرافق 

امللكية  للمو�شيقى  ف��رق��ت��ني  م���ع 
ظ���ه���ور اخليل  وع���ل���ى  ال����راج����ل����ة 
احلر�س  مو�شيقى  لفرقة  ا�شافة 
امللكة  ج��الل��ة  وا�شتقبلت  امل��ل��ك��ي. 

املن�شة  اىل  �شموه  موكب  و���ش��ول 
حيث  رود  دات�������ش���ي���ت  يف  امل��ل��ك��ي��ة 
املدفعية  اخل��ي��ال��ة  ق���وات  اأط��ل��ق��ت 
لقدوم  ال��ت��ح��ي��ة  ط��ل��ق��ات  امل��ل��ك��ي��ة 

بريطانيا  ملكة  الثانية  اليزابيث 
ال�شمو  ..���ش��اح��ب  اأدن�����ربة  ودوق 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل عند  رئ��ي�����س 

امللكية  احلدائق  داخ��ل  من  �شموه 
ومن منطقة برج لندن.

وقد ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 

غداء  م��اأدب��ة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
جاللة  ل�شموه  ت��ك��رمي��ا  اأق��ام��ت��ه��ا 
ق�شر  يف  الثانية  اليزابيث  امللكة 

ويند�شور.  )التفا�شيل �س2(

   

�شيخ الأزهر يثمن قرار رئي�س الدولة الإفراج عن 
ال�شجناء امل�شريني والتكفل بت�شديد التزاماتهم املالية

•• اأبوظبي-وام:

قرار  ال�شريف  الأزه����ر  �شيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ف�شيلة  ثمن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأحكام  �شجناء م�شريني ممن �شدرت بحقهم  الإف��راج عن 103  اهلل 
التي  املالية  الل��ت��زام��ات  بت�شديد  �شموه  وتكفل  خمتلفة  ق�شايا  يف 
الأزه��ر عرب موقع  �شيخ  وق��ال  الأحكام.  لتلك  تنفيذا  ترتبت عليهم 
ال�شمو  �شاحب  م��ن  كبريا  تتويجا  يعدا  ال��ق��رار  اإن  الإل��ك��روين   24
رئي�س الدولة بارك اهلل فيه.. مقدما �شكره وتقديره لدولة الإمارات 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  توجيهات �شاحب  وح��ول  قدمته.  ما  كل  على 
بتمويل عدة م�شروعات يف الأزهر ال�شريف بتكلفة 250 مليون درهم 
قال الطيب ..هذا كرم كبري واإن كان متوقعا من الدولة والقائمني 
عليها وهو ياأتي خطوة ثانية حيث تتعلق الأوىل باإمتام واإن�شاء معهد 
جامعة  يف  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  لتعليم  زاي���د  ال�شيخ 
الأزهر والذي اأن�شاأته الإمارات من موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 

لالأعمال اخلريية والإن�شانية.                             )التفا�شيل �س3(

الهالل الأحمر ينفذ حملة اإغاثة �شتوية يف كازاخ�شتان
•• اأ�ستانا-وام:

نفذت هيئة الهالل الأحمر حملة اإغاثة �شتوية للمت�شررين من موجة 
الربد القار�س والثلوج الكثيفة التي �شربت عددا من مدن جمهورية 
ل�شوؤون  العام  الأم��ني  نائب  املهريي  نعيمة  �شعادة  وقالت  كازاخ�شتان. 
الهالل قدم  وف��دا من  اإن  الأحمر  الهالل  وامل�شاريع يف هيئة  الإغ��اث��ة 
م�شاعدات اإغاثية لعدد من الأ�شر املت�شررة من موجة الربد وال�شقيع 
وفد  حر�س  و���ش��ح��ي��ة..واأك��دت  غذائية  م��واد  ت�شمنت  كازاخ�شتان  يف 
الكزخية على  الر�شمية  بالتعاون مع الهالل الأحمر واجلهات  الهيئة 
اإي�شالها لأكرب �شريحة ممكنة من الأ�شر املت�شررة. )التفا�شيل �س4(

رئي�س الدولة خالل زيارته اململكة املتحدة ويف ا�شتقباله امللكة اإليزابيث الثانية والأمري فيليب )وام(

رئي�س الدولة يبداأ زيارة ر�سمية اىل اململكة املتحدة وامللكة اليزابيث تقيم ماأدبة غداء تكرميا ل�سموه

خليفة يوؤكد على تطوير العالقات بني الإمارات وبريطانيا يف كافة املجالت

امل�ستوطنون يعتدون على ع�سرات الفل�سطينيني بنابل�س

ا�شت�شهاد مقاوم يف ق�شف لالحتالل على غزة

الزياين ي�شتنكر ت�شريحات املر�شد 
الإيراين ب�شاأن البحرين و�شعبها 

•• الريا�ض-وام:

الدكتور  العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  ا�شتنكر 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب���ن را����ش���د ال���زي���اين ت�����ش��ري��ح��ات امل��ر���ش��د الأع���ل���ى للثورة 
اإيران علي خامنئي ب�شاأن مملكة البحرين و�شعبها والتي  الإ�شالمية يف 
الذي  الإ�شالمية  وال�شحوة  الدين  علماء  موؤمتر  اأم��ام  خطابه  يف  وردت 
باأنها مغالطات م�شتهجنة وتدخل �شافر  اإيران موؤخرا وو�شفها  عقد يف 
الإ�شالمي احلنيف  الدين  يتنافى مع مبادئ  البحرين  �شوؤون مملكة  يف 

والقانون الدويل وعالقات ح�شن اجلوار. 
وقال الأمني العام ملجل�س التعاون يف ت�شريح ام�س ان الو�شع يف مملكة 
البحرين �شاأن داخلي بحريني لي�س من حق اإيران اأو غريها من الدول 
بعيدا  م�شاكله  مبعاجلة  كفيل  احل��ر  البحريني  وال�شعب  فيه  التدخل 
الفتنة.  وزرع  الفرقة  بث  اإىل  دائما  ال�شاعية  الإي��ران��ي��ة  التدخالت  عن 
واأعرب الزياين عن اأ�شفه باأن يرفع امل�شوؤولون الإيرانيون �شعار ال�شحوة 
املنطقة  العديد من دول و�شعوب  الذي تعاين فيه  الوقت  الإ�شالمية يف 
من �شيا�شة النظام الإيراين القائمة على تغذية الفكر الطائفي البغي�س 
وزرع خاليا الإرهاب والتج�ش�س وا�شعال نار الفنت وزعزعة الأمن. وعرب 
الأمني العام ملجل�س التعاون عن ا�شتغرابه من اأن ال�شيد اخلامنئي يتحدث 
يف خطابه عن الظلم واحلرمان واحلقوق رغم اأن العامل كله يعلم الو�شع 
املاأ�شاوي الذي يقا�شيه ال�شعب الإيراين امل�شلم وما تتعر�س له الأقليات يف 

اإيران من قمع وتهمي�س وحرمان من اأب�شط حقوق الإن�شان.

•• غزة -وكاالت: 

الحتالل  ان طائرات  فل�شطينيون  عيان  �شهود  قال 
ال���ش��رائ��ي��ل��ي ا���ش��ت��ه��دف��ت دراج����ة ن��اري��ة ق���رب موقع 
ا�شت�شهاد مواطن  بدر غرب مدينة غزة ما ادى اىل 
وا�شابة اثنني اخرين احدهما بجراح خطرية. وقال 
ا�شتهدفت  ا�شرائيلية  ا�شتطالع  طائرات  ان  ال�شهود 
ا�شت�شهاد  اىل  ادى  ما  ب�شاروخني  املذكورة  الدراجة 
مواطن وا�شابة اخرين بجراح فيما ل زالت طائرات 
الفل�شطيني هيثم  اإن  وقال م�شدر طبي فل�شطيني، 
ال�شفاء، وقد  امل�شحال )29 عاماً(، و�شل اىل م�شفى 
ف����ارق احل��ي��اة ب��ع��د اأن اأ���ش��ف��ر الإ���ش��ت��ه��داف ع��ن بر 

قدميه، واأ�شابته بالعديد من اجلروح.

وعلى �شعيد اخر توغلت جرافات ودبابات الحتالل 
�شرق مدينة غزة وقامت بتجريف ارا�شي املواطنيني 

الفل�شطينيني يف املنطقة. 
اعتداءات  امل�شتوطنني  ع�شرات  �شن  اخ��رى  جهة  من 
على م�شجد الرباط يف عوريف جنوب نابل�س ور�شقوا 
ع�شرات  واحرقوا  باحلجارة  الفل�شطينيني  حافالت 
ال��دومن��ات ال��زراع��ي��ة م��ا ادى ل���ش��اب��ة اك��ر م��ن 20 
فل�شطينيا بينهم اطفال. يف اعقاب مقتل م�شتوطن 
قرب  �شويكة  ب��ل��دة  م��ن  ���ش��اب  قبل  م��ن  ب�شكني  طعنا 
طولكرم على مفرق زعرة جنوب نابل�س �شباح ام�س 
امللثمني  امل�شتوطنني  ع�شرات  اإن  عيان  �شهود  وق��ال 
مفارق  على  ال�����ش��ي��ارات  اط����ارات  ا�شعلوا  وامل�شلحني 

الطرقات يف حمافظة نابل�س.

•• دبي - وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شر 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ملتقى  ل���  الإفتتاحية  اجلل�شة  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
ال���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ن��وي ال��ث��ال��ث ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه وزارة 

مدى  على  العاملي  التجاري  دبي  مركز  يف  القت�شاد 
ثالثة اأيام. 

اقت�شاد  وزي��ر  اآلف  خم�شة  نحو  امللتقى  يف  ي�شارك 
الإم�����ارات ومن  اأع��م��ال م��ن دول���ة  وم�شتثمر ورج���ل 

حوايل 80 دولة عربية واأجنبية.
)التفا�شيل �س3(

•• دبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ح�شر 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
التي  ال��غ��داء  م��اأدب��ة  ام�����س  ظهر  امل�شلحة  للقوات 
اأقامها ال�شيد جمال الغرير تكرميا ل�شموه وذلك 

يف منزله مبنطقة اخلوانيج يف دبي. واأعرب ال�شيد 
الأ�شرة والأقارب واملدعوون  واأفراد  الغرير  جمال 
ل�شمو  الكرمية  بالزيارة  و�شعادتهم  ترحيبهم  عن 
م��ع احل�شور  �شموه  وت��ب��ادل   . اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 

الأحاديث الودية. 
)�شور �س5(

الفجر........    04:22            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   06:55  
الع�صاء......   08:25

حممد بن زايد خالل ح�شوره ماأدبة غداء اقامها جمال الغرير  )وام( حممدد بن را�شد خالل ح�شوره اجلل�شة الفتتاحية مللتقى الإ�شتثمار ال�شنوي )وام( 

حممد بن زايد يح�شر ماأدبة غداءحممد بن را�شد يح�شر اجلل�شة الفتتاحية مللتقى ال�شتثمار ال�شنوي الثالث
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ع�سرات القتلى بتفجري �سخم يف دم�سق وق�سف متوا�سل

اوباما يوؤكد ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية يف �شوريا
•• عوا�سم-وكاالت:

واجلرحى  القتلى  ع�شرات  �شقط 
يف تفجري �شخم وقع يف منطقة 
بالقرب من  دم�شق  و�شط  املرجة 
الداخلية  ل�����وزارة  ال��ق��دمي  امل��ق��ر 
ال�شورية، يف حني ارتفعت ح�شيلة 
املتوا�شل  الق�شف  نتيجة  القتلى 
لقوات النظام على مدن عدة اإىل 

اأكر من 45 قتيال ام�س.
وق�����ال ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���ش��م��ي اإن 
منطقة  يف  وق��ع  �شخما  تفجريا 
عن  واأ�شفر  دم�شق  و�شط  املرجة 
�شقوط ثالثة ع�شر قتيال واأكر 

من �شبعني جريحا.
تن�شيقيات  احت��اد  قال  جانبه  من 
اإن ما يقرب من  ال�شورية  الثورة 
�شتني  من  واأك��ر  قتيال  ع�شرين 

جريحاً ق�شوا يف التفجري.
التفجري  ب����اأن  ن��ا���ش��ط��ون  واأف������اد 
من  قريبة  حيوية  مبنطقة  وق��ع 
وفندق  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  م��ق��ر 
قناة  �شارعت  وق��د  �شمريامي�س. 
بث  اإىل  ال�������ش���وري���ة  الإخ����ب����اري����ة 
الذي  للتفجري  الأوىل  ال�����ش��ور 

و�شفته بالإرهابي.
وك����ان ال��ت��ل��ف��زي��ون ن��ق��ل يف وقت 

م�شلحون يقتحمون رابع وزارة يف ليبيا 
•• طرابل�ض-وكاالت:

النظام  املتعاملني مع  طوق عنا�شر ميلي�شيا م�شلحون يطالبون بطرد 
الليبي ال�شابق ام�س مقر وزارة العدل الليبية يف طرابل�س وهي الوزارة 
والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  وزارات  عقب  لالقتحام  تتعر�س  التي  ال��راب��ع��ة 
وامل��ال��ي��ة  ، يف خ��ط��وة و���ش��ع��ت ن��ط��اق ت��دخ��ل��ه��م ال����ذي ي�����ش��ل ع��م��ل وزارة 

اخلارجية منذ الحد.
و�شرح وليد بن رابحة رئي�س مكتب العالم يف ال��وزارة ان العديد من 
�شيارات جمهزة مبدافع م�شادات جوية طوقوا هذا  امل�شلحني يركبون 
ال�شباح وزارة العدل م�شيفا انهم طلبوا من الوزير واملوظفني مغادرة 

املكاتب واغلقوا الوزارة.

الرئي�س  ق���ال  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
ب�����اراك اوب���ام���ا ام�س  الم��ري��ك��ي 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ي��وج��د  ان���ه 
لكن  ���ش��وري��ا  يف  كيماوية  ا�شلحة 
ال���ش��ئ��ل��ة م��ا زال����ت ق��ائ��م��ة ب�شاأن 
اوباما  وق����ال  ا���ش��ت��خ��دم��ه��ا.  م���ن 
�شيجعل  ذل����ك  ان  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
التفكري  تعيد  املتحدة  ال��ولي��ات 
يف نطاق خياراتها ب�شاأن التحرك 
يف �شوريا. وا�شاف ان ما ل يزال 
ا�شتخدمت  ك��ي��ف  ه���و  جم���ه���ول 
ومتى  ال���ك���ي���م���اوي���ة  ال����ش���ل���ح���ة 

م�شلحون يحا�شرون وزارة العدل الليبية  )رويرز(ا�شتخدمت ومن ا�شتخدمها.

�شوريون يخلون اجلرحى من موقع النفجار مبنطقة املرجة بدم�شق )ا ف ب(

ال��ق�����ش��اء مي��ن��ع م�����ش��رف من 
خو�س النتخابات مدى احلياة 

•• ا�سالم اباد-وام:

اأ�شدرت املحكمة العليا يف بي�شاور 
باقليم خيرب بختون �شمال غرب 
بفر�س  ح��ك��م��ا  ام�������س  ب��اك�����ش��ت��ان 
الباك�شتاين  الرئي�س  على  حظر 
خلو�س  م�شرف  ب��روي��ز  ال�شابق 
مدى  ب���رمل���ان���ي���ة  ان���ت���خ���اب���ات  اي 
الق�شاة  باحتجاز  لدانته  احلياة 
الد�شتور  وان���ت���ه���اك  واأ�����ش����ره����م 
وف����ر�����س ح���ال���ة ال������ط������وارىء يف 
نوفمرب عام 2007 . وقامت هيئة 
القا�شي دو�شت  ق�شائية برئا�شة 
ب��ت�����ش��ل��ي��م حمامي  حم��م��د خ����ان 

الدفاع احلكم.

التفجري  اأن  الداخلية  عن  �شابق 
الو�شط  ا�شتهدف  ال���ذي  اجل��ب��ان 
ملدينة  وال���ت���اري���خ���ي  ال����ت����ج����اري 
يف  اأدى  املرجة  دم�شق يف منطقة 
ا�شت�شهاد  اإىل  الأول��ي��ة  ح�شيلته 
ع�����ش��رة م��واط��ن��ني واإ���ش��اب��ة اكر 
من �شتني بينهم حالت خطرية.

وب���ث ال��ت��ل��ف��زي��ون ل��ق��ط��ات تظهر 
ح���ج���م ال�����دم�����ار ال�������ذي اأح����دث����ه 
الن��ف��ج��ار ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ت�شم 
وبرج  ال�����ش��اب��ق،  ال��داخ��ل��ي��ة  مبنى 
دم�شق وهو مركز خدمات جتارية 

بالعا�شمة. 

ب�شجن  غ��ي��اب��ي��ًا  احل���ك���م 
ب����ن ع���ل���ي م�����دى احل���ي���اة 

•• تون�ض-يو بي اأي:

الع�شكرية  امل���ح���ك���م���ة  اأ������ش�����درت 
مبدينة �شفاق�س التون�شية، ام�س 
الرئي�س  ب�����ش��ج��ن  غ��ي��اب��ي��اً  ح��ك��م��اً 
العابدين  زي��ن  ال�شابق  التون�شي 
قتل  بتهمة  بن علي مدى احلياة 
الحتجاجات  خ��الل  متظاهرين 
العام  نهاية  تون�س  عرفتها  التي 
وقال   .2011 ال��ع��ام  وب��داي��ة   2010
م�شدر ق�شائي تون�شي، اإن املحكمة 
الع�شكرية مبدينة �شفاق�س ق�شت 
ب�شجن  نف�شها  الق�شية  يف  اأي�شاً 
الأ�شبق  التون�شي  الداخلية  وزي��ر 
رف��ي��ق ب��ل��ح��اج ق��ا���ش��م، ال���ذي يقبع 
حالياً داخل اأحد ال�شجون، ملدة 10 

�شنوات نافذة.

م��ق��ت��ل ث���الث���ة م���ن ج��ن��ود 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان يف  ال��ن��ات��و 

•• كابول-رويرتز:

ق����ال ح��ل��ف ���ش��م��ال الط��ل�����ش��ي ان 
انفجار قنبلة و�شعت على جانب 
طريق اأدى اىل مقتل ثالثة جنود 
من قوة املعاونة المنية الدولية 
ي��ق��وده��ا احل��ل��ف يف جنوب  ال��ت��ي 

افغان�شتان ام�س الثالثاء.
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رئي�س الدولة يبداأ زيارة ر�شمية اىل اململكة املتحدة •• لندن - وام:

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��داأ 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ر�شمية  زي�����ارة  ام�����س  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ت��ل��ب��ي��ة لدعوة  امل��ت��ح��دة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
من جاللة امللكة اإليزابيث الثانية 

ملكة بريطانيا ت�شغرق يومني.
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وي���راف���ق 
امل�شتوى  رفيع  ر�شمي  وفد  الدولة 
ي�����ش��م ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال�������وزراء 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  و�شمو 
دي������وان ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
ال�شيخ عبداهلل بن  اأبوظبي و�شمو 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س 
لبنى  ال�شيخة  وم��ع��ايل  الإم�����ارات 
بنت خالد القا�شمي وزيرة التنمية 
والتعاون الدويل ومعايل الدكتور 
اأن������ور ب���ن حم��م��د ق���رق���ا����س وزي���ر 
الدولة لل�شوؤون اخلارجية ومعايل 
الدكتور �شلطان بن اأحمد �شلطان 
اأحمد  ومعايل  دول��ة  وزي��ر  اجلابر 
�شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه 
خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل  الرئا�شة 
ال�شوؤون  ج���ه���از  رئ��ي�����س  امل����ب����ارك 
اأبوظبي و�شعادة  باإمارة  التنفيذية 
�شيف حممد  عي�شى  الركن  اللواء 
املزروعي نائب رئي�س اأركان القوات 
عبدالرحمن  و����ش���ع���ادة  امل�����ش��ل��ح��ة 
الدولة  ���ش��ف��ري  امل��ط��ي��وع��ي  غ����امن 

لدى اململكة املتحدة.
وق�������د ب����������داأت م����را�����ش����م ال�����زي�����ارة 
ال�شمو  �شاحب  بو�شول  الر�شمية 
امللكي الأمري اأندرو دوق يورك اىل 
ريت�شموند  يف  ه��او���س  غيت  ب���ارك 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اقامة  مقر 
اأع�شاء  ال��ي��ه  ق���دم  ال���دول���ة ح��ي��ث 
ل�شموه  املرافق  الربيطاين  الوفد 
وي�����ش��م ال��ف��ي��ك��ون��ت ال��ن��ب��ي��ل بروك 
نيابة عن  امللكي  الق�شر  ب��ورو من 
دومينيك  و���ش��ع��ادة  امل��ل��ك��ة  ج��الل��ة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ���ش��ف��ري  ج���ريم���ي 
لدى دولة المارات والرائد بحري 
اأندرو كانال �شابط ال�شرف امللكي 
م�شاعد  م���وريل  اأول��ي��ف��ر  والنقيب 

�شابط ال�شرف امللكي.
�شاحب  م���وك���ب  ان��ت��ق��ل  وب���ع���ده���ا 
يرافقه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري اأندرو 
ويند�شور  ق�����ش��ر  اىل  ي����ورك  دوق 
اأفراد كتيبة فر�شان  حيث ا�شطف 
الق�شر من حر�س ال�شرف املرافق 
امللكية  ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ى  ف��رق��ت��ني  م���ع 
الراجلة وعلى ظهور اخليل ا�شافة 

لفرقة مو�شيقى احلر�س امللكي.
اليزابيث  امللكة  جاللة  وا�شتقبلت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ودوق  ال��ث��ان��ي��ة م��ل��ك��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  ..���ش��اح��ب  اأدن����ربة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ع��ن��د و�شول  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 

امللكي  الق�شر  م��ن  بيليز  ال�شيدة 
امللكية  ب���ريك�������ش���ري  م���ق���اط���ع���ة  يف 
وامل�����ش��ت�����ش��ار ك���ول���ني راي�����ر عمدة 
املنطقة امللكية بويند�شور وميدين 
ه��ي��د وال��ربوف��ي�����ش��ور ���ش��وزان��ا روز 
ال�شريف الأعلى ملقاطعة بريك�شري 
ع�شو  اأف��ري��ي  اآدم  وال�شيد  امللكية 
ويند�شور  م��ن��ط��ق��ة  ع���ن  ال���ربمل���ان 
نائب  هابغود  فارن�شي�س  وال�شيد 
ثيم�س  مل��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��رك��ة  رئ��ي�����س 
ف��ايل وال��ل��واء ج��ورج نورتون قائد 
وحدة حر�س الق�شر امللكي وال�شيد 

امللكية  ال��ع��رب��ة  اىل  ادن���ربة  دوق  و 
التي جترها اخليول لالنتقال اىل 
ق�شر ويند�شور فيما كانت الفرقة 
ال�شالمني  ت����ع����زف  امل���و����ش���ي���ق���ي���ة 
الوطنيني لدولة المارات واململكة 

املتحدة .
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��وك��ب  وحت����رك 
وج����الل����ة ملكة  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
بريطانيا عرب مناطق دات�شيت رود 
���ش��ري��ت وه����اي �شريت  وث��ي��م�����س 
كامربدج  وب��واب��ة  �شريت  وب���ارك 
كوادرانغل  و  الرابع  ج��ورج  وبوابة 

امللكية  املن�شة  اىل  �شموه  م��وك��ب 
يف دات�شيت رود حيث اأطلقت قوات 
طلقات  امللكية  املدفعية  اخل��ي��ال��ة 
داخل  م��ن  ���ش��م��وه  ل��ق��دوم  التحية 
امللكية ومن منطقة برج  احلدائق 

لندن.
اليزابيث  امللكة  جاللة  قدمت  ثم 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل���������ش����وؤول����ني  ك����ب����ار  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
ال���ربي���ط���ان���ي���ني ال����ذي����ن ك����ان����وا يف 
مقدمهم  ويف  ���ش��م��وه  ا���ش��ت��ق��ب��ال 

املنتدب  الع�شو  ماكغورين  مايكل 
ويند�شور  يف  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 

وميدين هيد .
ال�شرف  ح���ر����س  ق����ام  ذل����ك  ع��ق��ب 
امللكية  ال��ت��ح��ي��ة  ب��ت��ق��دمي  امل���راف���ق 
ال��وط��ن��ي لدولة  ال�����ش��الم  وع����زف 

المارات العربية املتحدة.
ف��ي�����ش��ت��ي رئي�س  ال����ل����ورد  ق�����ام  ث����م 
وح���دة اخل��ي��ال��ة مب��راف��ق��ة �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
الثانية  ال��ي��زاب��ي��ث  امللكة  وج��الل��ة 

يف ق�شر ويند�شور  حيث ا�شطفت 
ع��ل��ى اأط����راف ���ش��ري امل��وك��ب كتيبة 
الأوىل  امللكية  امل�شاة  �شرف  حر�س 
وف���رق���ة ن��ي��ج��م��ي��غ��ني وف���رق���ة اإف 
دات�شيت  للحر�س ال�شكتلندي من 

رود اىل بارك �شريت غيت.
ال�شمو  ل�������ش���اح���ب  ج�������رت  وق�������د 
مرا�شم  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
ا�شتقبال ر�شمية يف ق�شر ويند�شور 
ال�شرف  ح���ر����س  ا����ش���ط���ف  ح���ي���ث 
املكون من كتيبة احلر�س الويلزي 
امللكية  الأع���الم  حملة  م��ع  الأوىل 

رغيمينت  وفرقة  الطبول  وكتيبة 
يف منطقة كوادرانغل.

وع��ن��د و���ش��ول امل��وك��ب ق���ام حر�س 
امللكية  ال��ت��ح��ي��ة  ب��������اأداء  ال�������ش���رف 
ال�شالمني  امل���و����ش���ي���ق���ى  وع����زف����ت 
الوطنيني لدولة المارات واململكة 

املتحدة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ترجل  ثم   
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
امللكة  وجاللة  اهلل  حفظه  الدولة 
ادن���ربة  ودوق  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ي��زاب��ي��ث 
املن�شة  اىل  وتوجهوا  عربتهم  من 
حيث مت اأداء التحية امللكية وعزف 
ال�شالم الوطني لدولة المارات ثم 
اأف���راد احلر�س  قائد احلر�س  ق��دم 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
مبرافقة  �شموه  ا�شتعر�س  حيث 

دوق اأدنربة حر�س ال�شرف. 
وع��ن��د ن��ه��اي��ة ال���ش��ت��ع��را���س ان�شم 
اأدن��ربة للملكة  �شموه يرافقه دوق 
قامت  ح��ي��ث  املن�شة  يف  ال��ي��زاب��ي��ث 
امللكية  امل��دف��ع��ي��ة  اخل��ي��ال��ة  ق����وات 
اأمام املن�شة و�شكلت فرقة  بال�شري 

الفر�شان املرافقة طابورا اأمامها.
والطابور  ال�شتعرا�س  نهاية   ويف 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  م���وك���ب  حت�����رك 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وجاللة 
امللكة اليزابيث ودوق اأدنربة باجتاه 
حيث  للق�شر  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل���دخ���ل 
قدمت جاللتها ل�شموه ايرل بريل 
الربيطاين  امللكي  الديوان  رئي�س 
ماكفادين  اي����ان  اجل���و  وم��ار���ش��ال 
ق�شر  وحم��اف��ظ  ال�شرطة  رئي�س 

ويند�شور.
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  انتقل  ث��م   
بريطانيا  ملكة  وج��الل��ة  ال��دول��ة 
املمر  ن��ح��و  الأع���ل���ى  ال��ط��اب��ق  اىل 
ت����ق����دمي  مت  ح�����ي�����ث  ال������ط������وي������ل 
ل�شموه  الربيطانيني  امل�����ش��وؤول��ني 
وه����م ال�����ش��ي��دة م��ي�����ش��ي��ل غ�����وردون 
امللكي  ال���ق�������ش���ر  م�����ن  ل���ي���ن���وك�������س 
 � اأنيلي من �شانت جونز  والبارونة 
نقيب �شالح احلر�س امللكي واللورد 
وال�شري  احل���ر����س  ن��ق��ي��ب  ن��ي��وب��اي 
ال�شكرتري  غ��ي��دي��ت  ك��ري�����ش��ت��وف��ر 
كبار  م��ن  وع����دد  للملكة  اخل��ا���س 
الق�شر. وج���رى يف  امل�����ش��وؤول��ني يف 
الطويل  املمر  عند  املرا�شم  نهاية 
يف ق�شر ويند�شور التقاط ال�شور 
التذكارية ثم رافقت جاللة امللكة 
اىل  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
جناح لنك�شر حيث اأم�شى �شموه 

ا�شراحة ق�شرية.

ملكة بريطانيا تقيم ماأدبة غداء تكرميا لرئي�س الدولة
•• لندن-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ح�����ش��ر 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
م���اأدب���ة غداء  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اأق��ام��ت��ه��ا ت��ك��رمي��ا ل�����ش��م��وه جاللة 
ظهر  بعد  الثانية  اليزابيث  امللكة 

ام�س يف ق�شر ويند�شور.
ب����داأت م��را���ش��م ح��ف��ل الغداء  وق���د 
الق�شر  م��وظ��ف��ي  ك��ب��ري  ب��و���ش��ول 
ال�شمو  �شاحب  ل�شطحاب  امللكي 
لنك�شر  جناح  من  الدولة  رئي�س 
روم  اأوك  ق���اع���ة  اىل  وم���راف���ق���ت���ه 
حيث قامت جاللة امللكة اليزابيث 
وب�شحبة  اأدن�����ربة  ودوق  ال��ث��ان��ي��ة 
مبرافقة  امل��ال��ك��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  اأف������راد 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شتقبال  ق��اع��ة  اىل  اهلل  حفظه 

الرئي�شية.

بدعوة  الخ��رية  وزيارتنا   1979
 2010 ع��ام  �شموكم  م��ن  ك��رمي��ة 
وق�����د اأث���������ارت اع���ج���اب���ن���ا ال����ع����ادات 
تتميز  التي  الماراتية  والتقاليد 

بالدفء وح�شن ال�شيافة .
واأك��دت جاللتها ان زي��ارة �شاحب 
لربيطانيا  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
الحتفال  ف��ر���ش��ة  ت��ه��يء  احل��ال��ي��ة 
بعمق ال�شراكة القائمة بني بلدينا 
وه��ي �شراكة ت��زداد من��وا وق��وة مع 

مرور الزمن.
ال�شداقة  م��ع��اه��دة  ك��ان��ت  وق��ال��ت 
املوقعة بيننا عام 1971 قد ن�شت 
املتحدة  العربية  الم��ارات  ان  على 
تت�شاوران  �شوف  املتحدة  واململكة 
التعاون  وت�شجيع  تعزيز  �شبيل  يف 
والعلمية  التعليمية  امل��ج��الت  يف 
والثقافية وتطوير عالقات جتارية 
المر  ه��ذا  ويتجلى  بينها  وثيقة 
اأكر من اأي وقت م�شى وي�شعدين 

ماأدبة الغداء عن �شروره باحلفاوة 
املرافق  ب��ه��ا وال���وف���د  ق��وب��ل  ال��ت��ي 
�شاكرا  ال����زي����ارة  ه����ذه  يف  ل�����ش��م��وه 
الكرمية  دع��وت��ه��ا  امل��ل��ك��ة  جل��الل��ة 
ل���زي���ارة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ..وق�����ال 
التاريخية  ال���ع���الق���ات  ان  ���ش��م��وه 
التي جتمعنا تتطور ايجابيا يف كل 
املجالت واأثمن ب�شكل خا�س زيارة 
جاللتكم اىل دولة المارات يف عام 
اأث����را طيبا  ت��رك��ت  وال��ت��ي   2010

علينا .
واأ�����ش����اف ���ش��م��وه ���ش��ن�����ش��ع��ى خالل 
تطوير  اىل  ال����ق����ادم����ة  ال�����ف�����رة 
ال���ع���الق���ات ب����ني دول������ة الم�������ارات 
املجالت  كافة  يف  املتحدة  واململكة 
ال�شعبني  م�����ش��ال��ح  ب��ح��ق��ق  ومب����ا 
زيارتي  ويف  ال�شديقني  والبلدين 
هذه توثيق ل�شداقتنا املمتدة عرب 

ال�شنوات .
عن  كلمته  ختام  يف  �شموه  واأع���رب 

ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة م���ن ب��ن��اء اأكرب 
�شكاي  م�شروع  وحتى  فيها  ميناء 
للعربات  ال���رائ���ع  الم������ارات  لي���ن 
ا�شافة  ال��ت��امي��ز  نهر  ف��وق  املعلقة 

اىل نادي مان�ش�شر �شيتي .
واأك������دت ان ال�����ش��داق��ة ب���ني دول���ة 
ت�شتمد  املتحدة  واململكة  الم��ارات 
قوتها من العالقات بني حكومتينا 
ت��رت��ك��ز اىل ح�س  و���ش��ع��ب��ي��ن��ا وه����ي 
.. وقالت  ال��ط��م��وح  م��ن  م�����ش��رك 
ي����ا �شاحب  اأم������ل  ك���ل���ي  ج��الل��ت��ه��ا 
زيارة  نتائج  م��ن  ي��ك��ون  ان  ال�شمو 
يف  �شعبينا  ا�شتمرار  ه��ذه  ال��دول��ة 
الناجحة  الأ�ش�س  هذه  على  البناء 
بع�شها  م����ع  ال���ع���م���ل  وم���وا����ش���ل���ة 
البع�س لبناء م�شتقبل اأكر عطاء 

واأمنا.
كلمتها  ختام  يف  جاللتها  واأعربت 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  اأملها  عن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

وقام �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
الر�شمي  ال��وف��د  اأع�����ش��اء  ب��ت��ق��دمي 
ل�����ش��م��وه جل���الل���ة ملكة  امل����راف����ق 
قام  فيما  اأدن���ربة  ودوق  بريطانيا 
الدولة  وف����د  يف  امل���را����ش���م  رئ��ي�����س 
الر�شمي  ال��وف��د  اأع�����ش��اء  ب��ت��ق��دمي 
ال�شمو  ل�شاحب  املرافق  الماراتي 
رئ��ي�����س ال���دول���ة اىل ك���ل م���ن دوق 

يورك واير اي�شيك�س.
كما قامت امللكة اليزابيث بتقدمي 
ب��ق��ي��ة اأع�����ش��اء ال��ق�����ش��ر امل��ل��ك��ي اىل 
 .. ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
ف��ي��م��ا ق���ام ك��ب��ري م��وظ��ف��ي الق�شر 
ال�شمو  بتقدمي ال�شيوف ل�شاحب 
امللكة  وج����الل����ة  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�شتقبال  قاعة  يف  اأدن���ربة  ودوق 

الرئي�شية.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأع������رب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل يف كلمة خالل 

حتت  عالقاتنا  تطور  كيفية  ج��دا 
الربيطاين  العمل  فريق  ا���ش��راف 
ات��ط��ل��ع قدما  الم�����ارات�����ي وان���ن���ي 
الروابط  ه���ذه  وت��وط��ي��د  لتعميق 
ال�شراكة  تطوير  على  نعمل  بينما 
ال�شراتيجية الربيطانية للجيل 

القادم .
وا���ش��ت��ط��ردت ج��الل��ت��ه��ا ق��ائ��ل��ة ان 
الآن  ي���راوح  بلدينا  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
و�شياحية  تعليمية  رواب��ط  بني  ما 
م�شركة  وم�������ش���اري���ع  م�����زده�����رة 
يف امل����ج����ال ال���دف���اع���ي وال���ت���ع���اون 
وال�شيا�شة  الأم��������ن  ق�������ش���اي���ا  يف 
املتبادلة  وال�شتثمارات  اخلارجية 
..موؤكدة  بلدينا  اق��ت�����ش��ادات  ب��ني 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الم���������ارات  ان 
ال�شركاء  اأك���رب  م��ن  واح���دة  تعترب 
منطقة  يف  لربيطانيا  التجاريني 
با�شتثمارات  رحبنا  وقد   .. اخلليج 
املجالت  م��ن  العديد  يف  ام��ارات��ي��ة 

املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ب���زي���ارة  ����ش���روره 
بني  العالقات  م�شتقبل  يف  وثقته 
امللكة  جل��الل��ة  ..متمنيا  البلدين 
اململكة  ول�����ش��ع��ب  ال�����ش��ح��ة  م��وف��ور 

املتحدة مزيدا من الرفاه.
امللكة  ج��الل��ة  رح��ب��ت  جانبها  م��ن 
بريطانيا  ملكة  الثانية  اليزابيث 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
احتفال  وي��ن��د���ش��ور  ق��ل��ع��ة  يف  اهلل 
اىل  بها  يقوم  التي  الدولة  بزيارة 
يرتبط  ..وق��ال��ت  امل��ت��ح��دة  اململكة 
اىل  تعود  �شداقة  بعالقات  بلدانا 
ما قبل تاأ�شي�س دولة المارات عام 
1971 حتت التوجيهات والقيادة 
احلكيمة لوالدكم املغفور له ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان .
واأ����ش���اف���ت ج��الل��ت��ه��ا اأت���ذك���ر وان���ا 
ب�����ش��غ��ف كبري  والم��������ري ف��ي��ل��ي��ب 
زي��ارت��ن��ا اىل دول����ة الم������ارات عام 

ول�شعب  ال�شحة  مب��وف��ور  ال��دول��ة 
المارات مبزيد من الزدهار.

وق���د ت��خ��ل��ل م���اأدب���ة ال���غ���داء عزف 
التابعة  الوترية  الأورك�شرا  اأدت��ه 
امل��ل��ك��ي��ة ل�شالح  امل��و���ش��ي��ق��ى  ل��ف��رق��ة 
الهدايا  وت���ب���ادل  امل��ل��ك��ي  امل��دف��ع��ي��ة 

التذكارية.
ر�شمية  وداع  م���را����ش���م  ج����رت  ث���م 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ويند�شور  ق�شر  �شموه  غ��ادر  حيث 
ب�����ارك غيت  اق��ام��ت��ه يف  م��ق��ر  اىل 

هاو�س ريت�شموند.
الوفد  اأع���������ش����اء  امل�����اأدب�����ة  ح�������ش���ر 
ال�شمو  ل�شاحب  امل��راف��ق  الر�شمي 

رئي�س الدولة.
ديفيد  ال�������ش���ي���د  ح�������ش���ره���ا  ك���م���ا 
ك��������ام��������ريون رئ�����ي�����������س ال��������������وزراء 
ال���ربي���ط���اين وم���ع���ايل ول���ي���م هيج 
وعدد  الربيطاين  اخلارجية  وزير 
من كبار امل�شوؤولني الربيطانيني .



اأخبـار الإمـارات

03

االربعاء -  1   مايو    2013 م    -    العـدد   10781
Wednesday   1    May     2013  -  Issue No   10781

 

امل�ست�سفيات 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�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
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 ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
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

�سيدليات 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�سارقة
�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�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�شد يعزي يف وفاة 
جوعان �شامل الظاهري

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
ام�س واجب العزاء يف وفاة املغفور له جوعان �شامل الظاهري حيث قام �شموه بزيارة منزل الفقيد وقدم خال�س 
اآله  بوا�شع رحمته ويلهم  اأن يتغمده  القدير  العلي  الفقيد..راجيا اهلل  واأق��ارب وذوي  اأجنال  اإىل  عزائه وموا�شاته 
جميل ال�شرب وح�شن العزاء. رافق �شموه يف تقدمي واجب العزاء..�شعادة الفريق م�شبح را�شد الفتان مدير مكتب 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شعادة حممد جمعة النابودة و�شعادة خليفة 

�شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي. 

رئي�س الدولة ونائبه يبعثان برقيتي تهنئة 
مللك هولندا بذكرى العيد الوطني لبالده

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س  ال�شمو  بعث �شاحب 
الدولة برقية تهنئة اىل �شاحب اجلاللة امللك وليم الك�شندر 
لبالده.  الوطني  العيد  ذكري  مبنا�شبة  وذلك  هولندا  ملك 
مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بربقية 

تهنئة مماثلة اىل �شاحب اجلاللة ملك هولندا.

حممد بن را�شد يح�شر اجلل�شة الفتتاحية مللتقى ال�شتثمار ال�شنوي الثالث
•• دبي - وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل اجلل�شة الإفتتاحية ل� 
الثالث  ال�شنوي  ال�شتثمار  ملتقى 
يف  الق��ت�����ش��اد  وزارة  تنظمه  ال���ذي 
م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي على 
مدى ثالثة اأيام. ي�شارك يف امللتقى 
اقت�شاد  وزي���ر  اآلف  خم�شة  ن��ح��و 
دولة  اأع��م��ال من  ورج��ل  وم�شتثمر 
80 دولة  الإم������ارات وم���ن ح���وايل 
اجلل�شة  ح�شر  واأج��ن��ب��ي��ة.  ع��رب��ي��ة 
م�شبح  الفريق  �شعادة  الإفتتاحية 
�شاحب  الفتان مدير مكتب  را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي و�شعادة 
و�شعادة  ال���ن���اب���ودة  ج��م��ع��ة  حم��م��د 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
دائ����رة ال��ت�����ش��ري��ف��ات وال�����ش��ي��اف��ة يف 
دبي اإىل جانب ح�شد من الفعاليات 

ال�����دول�����ة وم���ن  الق���ت�������ش���ادي���ة يف 
وال����ع����امل. وحت���دث  امل��ن��ط��ق��ة  دول 
معايل  الف���ت���ت���اح���ي���ة  اجل��ل�����ش��ة  يف 
وزير  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
امللتقى  اأه��داف  القت�شاد..�شارحا 
وال���ن���ت���ائ���ج ال����ت����ي ح��ق��ق��ه��ا خ���الل 

القت�شاد  م���ي���زات  م���ن  اأ���ش��ب��ح��ت 
�شعادة  األقى  كما  احلديث.  العاملي 
ال��ق��م��زي م��دي��ر عام  �شامي ظ��اع��ن 
دبي  القت�شادية يف  التنمية  دائ��رة 
احلا�شل  التطور  فيها  �شرح  كلمة 
يف الإمارة جلهة حجم ال�شتثمارات 

اللوج�شتية  اخلدمات  تقدمي  على 
امل��ت��م��ي��زة وت���وف���ري م��ق��وم��ات جناح 
ال���ش��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة ك���اف���ة و 
ال�شمو  �شاحب  وزار  ا�شتمراريتها. 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم..

املعر�س العقاري امل�شاحب للملتقى 

ال�شابقتني..م�شريا  ال����دورت����ني 
املتاحة  والإم��ك��ان��ات  امل��ق��وم��ات  اإىل 
الإم���ارات.. دول��ة  يف  للم�شتثمرين 
الأجنبي  ال���ش��ت��ث��م��ار  اأن  م��ع��ت��ربا 
امل��ب��ا���ش��ر ي�����ش��ك��ل ق���وة حم��رك��ة ذات 
اأهمية بالغة يف عملية العوملة والتي 

الأجنبية املبا�شرة التي ا�شتقطبتها 
اأكر  �شجلت  اإذ   2012 ع��ام  دب��ي 
ب��زي��ادة تقدر  29 مليار دره��م  من 
 2011 امل��ائ��ة ع��ن ع���ام  26 يف  ب��� 
دب���ي كقوة  ا���ش��ت��م��راري��ة  .. م���وؤك���دا 
وقدرتها  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات  ج���اذب���ة 

الذي ت�شارك فيه 220 �شركة من 
الإمارات والدول امل�شاركة يف اأعمال 
�شموه  واط��ل��ع   . ال�شتثمار  ملتقى 
ع��ل��ى الإم��ك��ان��ات امل��ت��وف��رة يف هذه 
فيها  املتاحة  وال�شتثمارات  ال��دول 

يف القطاع العقاري.

اأبطال كمني بني يا�س ي�شكرون رئي�س الدولة على اهتمامه باملواطنني

�شيخ الأزهر يثمن قرار رئي�س الدولة الإفراج عن ال�شجناء امل�شريني والتكفل بت�شديد اللتزامات املالية التي ترتبت عليهم املحكمة تقرر تاأجيل النظر يف ق�شية التنظيم ال�شري 
•• اأبوظبي-وام:غري امل�شروع اىل ال�شاد�س وال�شابع من مايو القادم

ثمن ف�شيلة الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف قرار �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الإف��راج عن 103 
�شجناء م�شريني ممن �شدرت بحقهم اأحكام يف ق�شايا خمتلفة وتكفل �شموه 
بت�شديد اللتزامات املالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام. وقال �شيخ 
الأزهر عرب موقع 24 الإلكروين اإن القرار يعدا تتويجا كبريا من �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة بارك اهلل فيه.. مقدما �شكره وتقديره لدولة الإمارات 
على كل ما قدمته. وحول توجيهات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بتمويل عدة 
م�شروعات يف الأزهر ال�شريف بتكلفة 250 مليون درهم قال الطيب .. هذا 
كرم كبري واإن كان متوقعا من الدولة والقائمني عليها وهو ياأتي خطوة ثانية 
حيث تتعلق الأوىل باإمتام واإن�شاء معهد ال�شيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغري 

زايد  موؤ�ش�شة  من  الإم���ارات  اأن�شاأته  وال��ذي  الأزه���ر  جامعة  يف  بها  الناطقني 
الذي  املبلغ  اأن  واأ�شاف   . اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية  �شلطان  بن 
على  اإن�شائها  واإع���ادة  ل�شيانتها  ال�شريف  الأزه��ر  ملكتبة  خم�ش�س  هو  اعتمد 
باملوؤ�ش�شات  امللحقة  الغربية  املكتبات  فيه  تفوق  اأو رمبا  ت�شبه  اأح��دث م�شتوى 
الدينية الكربى اأو امللحقة باجلامعات العريقة . واأعرب �شيخ الأزهر ال�شريف 
اآل مكتوم  عن تقديره و�شعادته بلقاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي الذي اأر�شل طائرة خا�شة 
لنقله وا�شت�شافته ولقائه. وقال الدكتور الطيب كانت لفته كرمية من �شموه 
وق�شينا وقتا طيبا حتدثنا فيه عن الأزه��ر وعالقاته وعن ارتباط الإمارات 
التاريخي بالأزهر ال�شريف .. م�شريا اإىل اأن �شموه اأبدى ا�شتعدادا كبريا لدعم 
الإ�شالم  تبليغ  يف  الو�شطية  بر�شالته  القيام  من  ليتمكن  م�شاندته  و  الأزه��ر 

املعتدل كما اأراده اهلل تعاىل رحمة و ي�شرا للنا�س . 

•• ابوظبي-وام:

العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  ال��دول��ة يف  اأم��ن  دائ���رة  ا�شتاأنفت 
برئا�شة القا�شي فالح الهاجري جل�شاتها للنظر يف ق�شية 
امل�شروع بعقد  ال�شري غري  التنظيم  اإىل  املتهمني بالنتماء 
اأبو ظبي . وقد ح�شر  جل�شة �شباح ام�س مبقر املحكمة يف 
امل��ت��ه��م��ات كما  م��ن   13 و  امل��ت��ه��م��ني  م��ن   73 ام�����س  جل�شة 
ح�شرها 143 من اأهايل املتهمني و 21 من ممثلي و�شائل 
الإعالم و 4 من اأع�شاء منظمات املجتمع املدين من بينهم 

اأع�شاء جمعية الإم��ارات حلقوق الإن�شان واأثنان  اأثنان من 
من جمعية الإمارات للحقوقيني والقانونيني بجانب 6 من 
املحامني و5 من اأع�شاء النيابة العامة. وا�شتمعت املحكمة 
اأطلعت على  النفي كما  اإيل عدد من �شهود  يف جل�شة ام�س 
املالية  امل����وارد  ح�����ش��اب��ات  مب��راج��ع��ة  املكلفة  اللجنة  ت��ق��ري��ر 
للتنظيم وكذلك على تقرير املخترب اجلنائي الليكروين. 
ويف نهاية اجلل�شة قررت املحكمة تاأجيل النظر يف الق�شية 
اإيل جل�شتي يومي الثنني والثالثاء ال�شاد�س وال�شابع من 

مايو القادم لال�شتماع لباقي �شهود النفي.

•• اأبوظبي-وام:

رف����ع اأب���ط���ال ع��م��ل��ي��ة ك��م��ني بني 
اإىل  والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  يا�س 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
على  �شموه  �شاكرين  اهلل  حفظه 
احلر�س والهتمام باأبناء الوطن 

كافة دون ا�شتثناء 
من  لل�شفاء  متاثلهم  اإث��ر  وذل��ك 
ال���ع���دوان الإج���رام���ي ال���ذي وقع 
تتاجر  ع�شابة  ق��ب��ل  م��ن  عليهم 
ال��ن��ار عليهم  ب��امل��خ��درات ف��ت��ح��ت 
اأث���ن���اء ت��اأدي��ت��ه��م ل��واج��ب��ه��م جتاه 

املا�شي حادثة اإطالق نار تعر�س 
كمني  خ��الل  وزميله  �شابط  لها 
اأعد للقب�س على جتار خمدرات 
حيث اأ�شفرت العملية عن اإ�شابة 
ال�������ش���اب���ط وزم���ي���ل���ه ب���اإ����ش���اب���ات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ت��ن��وع��ة ووج����ه 
حينها  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
لنقلهما  ب��ت��وف��ري ط��ائ��رة خ��ا���ش��ة 

اإىل اخلارج ملوا�شلة العالج.
الداخلية  وزي�����ر  ���ش��م��و  وط����م����اأن 
اجلمهور بالقول اإن لدينا ذيابة ل 
تعرف اخلوف اأو الراجع عن اأداء 
الواجب مهما كلف الثمن م�شددا 
ومعها  الداخلية  وزارة  عزم  على 

م���ن خم���در احل�����ش��ي�����س ت���زن 20 
كيلوغراما.

وعند موعد اللقاء ح�شر امل�شتبه 
ب���ه راج�����ال ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن �شحة 
عنا�شر  ب����ح����وزة  ال�������ذي  امل���ب���ل���غ 
اأمر  ب��وج��ود  اأح�����س  لكنه  الكمني 
مريب فما كان منه �شوى اأن فتح 
نار م�شد�شه على �شيارة املكافحة 
لي�شيب ال�شابط ومعاونه ثم لذ 

بالفرار.
امل�شركة  اجل���ه���ود  جن��ح��ت  وق���د 
ال�شرطة وحر�س احل��دود يف  بني 
اأثناء حماولته  به  امل�شتبه  اإيقاف 

الفرار خارج البالد .

الوطن واملجتمع.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال الفريق 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اأم�س  مكتبه  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
اأع�����ش��اء الكمني  الول ع���ددا م��ن 
�شالمة  اإىل  �شموه  اط��م��اأن  حيث 
اأ�شيبا  اللذين  وزميله  ال�شابط 
على  واطلع  حينها  نارية  باأعرية 
يتمكنا  ح��ت��ى  ال�شحي  و�شعهما 
من موا�شلة اأداء واجباتهما على 

نحو طبيعي.
وك���ان���ت م��ن��ط��ق��ة ب��ن��ي ي���ا����س قد 
العام  م����ن  ف����رباي����ر  يف  ����ش���ه���دت 

على  احلكومية  اجلهات  خمتلف 
م��وا���ش��ل��ة اجل��ه��ود لج��ت��ث��اث اآفة 
املخدرات ومالحقة جتار ال�شموم 
اأ���ش��ال��ي��ب م�شريا  م��ن  اأت����وا  مهما 
هذه  عليه  تنطوي  ما  اإىل  �شموه 
الآف��ة من خماطر ج�شيمة واآثار 
املجتمع  ل�شحة  م��دم��رة  �شلبية 

وا�شتقرار بنيانه.
يا�س  بني  واقعة  تفا�شيل  وتعود 
مكافحة  اإدارة  ق���ام���ت  ح��ي��ن��م��ا 
ل�شبط  ب��اإع��داد كمني  امل��خ��درات 
حيث  ب��امل��خ��درات  تتاجر  ع�شابة 
ات��ف��ق اأح����د اأع�����ش��اء ال��ك��م��ني مع 
امل�����ش��ت��ب��ه ب��ه��م ع��ل��ى ����ش���راء كمية 

مب�ساركة طالب مدار�س الغربية

)اأدكو( تطلق حملة بيئية حتت �شعار )املاء والكهرباء نحن( 
•• الفجر- املنطقة الغربية :

للعمليات  ابوظبي  �شركة  اأطلقت 
ال��ب��رول��ي��ة ال��ربي��ة )ادك����و( ام�س 
مع  بالتعاون  البيئية  ادك��و  حملة 
جم��ل�����س اب��وظ��ب��ى ل��ل��ت��ع��ل��ي��م حتت 
���ش��ع��ار )امل����اء وال��ك��ه��رب��اء ون��ح��ن ( 
وذلك يف اإطار حر�س ال�شركة على 
وم�شوؤولياتها  امل�شتدامة  التنمية 
جتاه املجتمع متا�شيا مع توجيهات 
القيادة الر�شيدة حفظها اهلل لن�شر 
املجتمع  اف��راد  بني  البيئي  الوعي 
والطالبات  ال����ط����الب  وخ���ا����ش���ة 
بهدف التوعية بر�شيد ا�شتهالك 
امل�����اء وال���ك���ه���رب���اء ل��ل��ح��ف��اظ على 

املوارد الطبيعية بالدولة.
ب����داأت احل��م��ل��ة م��ن م��در���ش��ة زايد 
للبنني  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  اخل��ري 
�شيف  ب���ح�������ش���ور  زاي�������د  مب���دي���ن���ة 
ادارة  م���دي���ر  احل���و����ش���ن���ي  ج��م��ع��ة 
و�شالح  بالنابة  العامة  ال�����ش��وؤون 
البئية  ال�������ش���وؤون  م���ري  ال���ع���ام���ري 
وال�شتدامة وعدنان عقيل ما�شي 
ادكو  م��ن  البيئة  حماية  مهند�س 
نائب  امل���ن�������ش���وري  وع���ب���دال���ع���زي���ز 

ب�شكل  والهتمام  الغربية  املنطقة 
و�شريحة  التعليم  بقطاع  خ��ا���س 
ال��ط��الب ب��اع��ت��ب��اره��م رج���ال الغد 
انكم  ال��ط��ل��ب��ة  خم���اط���ب���ا  وق������ال   ،
���ش��ت��ك��ون��ون ي���وم���ا م����ن الي�������ام يف 
العمل  ميادين  يف  قيادية  م��واق��ع 
�شركة  وان  املختلفة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 
بالتحاقكم  ���ش��ع��ي��دة  ت���ك���ون  ادك�����و 

للعمل بها . 
وا�شحة  ا�شراتيجية  لدينا  وقال 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن  ان��ط��الق��ا 
الر�شيدة حفظها اهلل لدعم القطاع 
يف  الغربية  املنطقة  يف  التعليمي 

التعليم  مل��ك��ت��ب  الق��ل��ي��م��ي  امل���دي���ر 
املزروعي  مرية  وح�شور  بالغربية 
احلملة  وت�شمل  امل��در���ش��ة  م��دي��رة 

جميع مدار�س املنطقة الغربية . 
والقى �شيف احلو�شني مدير ادارة 
ال�������ش���وؤون ال��ع��ام��ة ب��الن��اب��ة كلمة 
الكندي  ���ش��ي��ف  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ن��ي��اب��ة 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ابوظبي 
الربية  ال���ب���رول���ي���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
الرئي�س  ف��ي��ه��ا حت��ي��ات  ن��ق��ل  ادك����و 
اهتمام  اىل  م�����ش��ريا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�شركة بتنفيذ مبادرات وحمالت 
يف  للمجتمع  وم�شابقات  توعويه 

هناك  ان  اىل  املجالت لفتا  كافة 
اآلية وتن�شيق بيننا وبني املوؤ�ش�شات 
مع  بالتن�شيق  الغربية  املنطقة  يف 
لدعم  للتعليم  اب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 

التعليم والقطاع التعليمي. 
وحث الطلبة يف املراحل التعليمية 
العلمي  التح�شيل  يف  التميز  على 
يراهم قريبا موظفني  ان  متمنيا 
ادكو  واإداريني ب�شركة  ومهند�شني 
ال��ق��ائ��م بني  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  مثنيا 
للتعليم  اب��وظ��ب��ي  ادك���و وجم��ل�����س 
واملكتب القليمي للتعليم الغربية 
والتفاعل يف اإجناح اأهداف احلملة 
البيئة  حماية  جتاه  اللتزام  وهي 
املجتمع  ادك����و جت���اه  وم�����ش��وؤول��ي��ة 
امل�شتقبل  اج��ي��ال  ع��ل��ى  وال��رك��ي��ز 
واملحافظة على م�شادرنا الطبيعية 
وتر�شيد ا�شتهالك املاء والكهرباء. 
ومت يف بداية احلملة اإطالق جملة 
اإع��داد كبرية من  )را�شد( وتوزيع 
علي  امل��ج��ل��ة  م��ن  الوىل  الن�شخة 
واخلام�س  ال���راب���ع  ال�����ش��ف  ط��ل��ب��ة 
وال�����ش��اد���س مب��در���ش��ة زاي���د اخلري 

وعلى اع�شاء الهيئة التدري�شية.
ال��ع��ام��ري ان املجلة  وق���ال ���ش��ال��ح 

حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا ال��ت��ع��رف على 
الأ�شاليب لر�شيد  الطرق  اأف�شل 
ا�شتهالك املاء والكهرباء يف حياتنا 
على  املجلة  حتتوي  كما  اليومية 
خ�ش�شت  متميزة  بيئية  م�شابقة 
واخلام�س  الرابع  ال�شف  لطالب 
ل��ه��ا جوائز  وال�����ش��اد���س وو���ش��ع��ت 
وهي  امل�شابقة  يف  للفائزين  قيمة 
عبارة عن اأجهزة ايباد مقدمة من 
يكون  كما  ف��ائ��ز  لكل  ادك���و  �شركة 
ه���ن���اك اح��ت��ف��ال ك��ب��ري ي���ك���رم فيه 
ال��ف��ائ��زي��ن ي��ح�����ش��ره مم��ث��ل��ني عن 
 29 يف  وذل���ك  الر�شمية  اجل��ه��ات 
م���ن ���ش��ه��ر م��اي��و احل����ايل مبدينة 

زايد. ومن جانبه ا�شار عبدالعزيز 
الإقليمي  امل��دي��ر  نائب  املن�شوري 
جملة  حملة  ان  بالغربية  للتعليم 
املياه  وا���ش��ت��ه��الك  لر�شيد  را���ش��د 
وال���ك���ه���رب���اء ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ادك���و 
لول مرة مبدار�س الغربية يعك�س 
اه��ت��م��ام ادك����و ب��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
بالتعاون  ودعمة  الغربية  املنطقة 
للتعليم  اب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م����ع 
واملكتب القليمي للتعليم بالغربية 
فعاليات  بت�شهيل  ي��ق��وم  وال�����ذي 
الإدارات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  احل��م��ل��ة 
املدر�شية. وقال ان احلملة انطلقت 
ابوظبي  ب���رن���ام���ج  م���ع  م��ت��زام��ن��ه 

على  الطالب  حتفيز  بهدف  تقرا 
العاملية  اىل  ل��ل��و���ش��ول  ال����ق����راءة 
الر�شيدة  قيادتنا  تن�شده  ما  وه��ذا 
بالتفاعل  ال���ط���الب  ح���اث���ا  دائ���م���ا 
م����ع جم���ل���ة )را������ش�����د( وق���راءت���ه���ا 
ا�شئلة  وحل  ومتاأنية  جيدة  ق��راءة 
القيمة  باجلوائز  للفوز  امل�شابقة 
ل��ه��م والتي  ت��ق��دم��ه��ا ادك�����و  ال���ت���ي 
ج������اءت حت����ت ����ش���ع���ار ح��م��ل��ة ادك����و 
نحن(  وال��ك��ه��رب��اء  )امل����اء  البيئية 
بهدف رفع م�شتوى الوعي البيئي 
لدي طالب املدار�س موؤكدا اهمية 
بفاعلية  املنطقة  م��دار���س  ت��ع��اون 

مع احلملة واهدافها.
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الهالل الأحمر ينفذ حملة اإغاثة �شتوية يف كازاخ�شتان
•• اأ�ستانا-وام:

نفذت هيئة الهالل الأحمر حملة اإغاثة �شتوية للمت�شررين من موجة الربد القار�س والثلوج الكثيفة التي �شربت عددا من 
مدن جمهورية كازاخ�شتان. وقالت �شعادة نعيمة املهريي نائب الأمني العام ل�شوؤون الإغاثة وامل�شاريع يف هيئة الهالل الأحمر اإن 
وفدا من الهالل قدم م�شاعدات اإغاثية لعدد من الأ�شر املت�شررة من موجة الربد وال�شقيع يف كازاخ�شتان ت�شمنت مواد غذائية 
و�شحية. واأكدت حر�س وفد الهيئة بالتعاون مع الهالل الأحمر واجلهات الر�شمية الكزخية على اإي�شالها لأكرب �شريحة ممكنة 
من الأ�شر املت�شررة يف مدن بافالدار وكوك�شيتاو واأو�شكومان وذلك وفق اآلية توزيع تبداأ بفئات كبار ال�شن اأول ثم الأ�شر التي 
يزيد عدد اأفرادها عن خم�شة اأ�شخا�س ثم الأطفال اإ�شافة اإىل عدد من الأ�شر املتعففة والأيتام. من جانبهم اأ�شاد امل�شوؤولون 
يف جمهورية كازاخ�شتان مببادرة هيئة الهالل الأحمر الإماراتية الإغاثية وم�شاعداتها للمت�شررين من موجة الربد والثلوج..
الأ�شر  لدى  الأث��ر  لها طيب  كان  التي  الإن�شانية واخلريية  عليها على جهودهم  والقائمني  للهيئة  والتقدير  ال�شكر  مقدمني 
الإحتاد  بعد  الوحيدة  الإماراتية هي اجلهة  الأحمر  الهالل  اأن هيئة  كازاخ�شتان  الأحمر يف  الهالل  م�شوؤولو  واأك��د  املت�شررة. 

الدويل لل�شليب الأحمر التي و�شلت م�شاعداتها الإن�شانية والإغاثية لالأ�شر الكازخية املت�شررة من الربد والثلوج. 

ر�شالة خطية من عبداهلل بن زايد لوزير 
خارجية اأذربيجان ي�شلمها �شفري الدولة 

•• باكو -وام:

ا�شتقبل معايل املار ممد ياروف وزير خارجية اأذربيجان مبكتبة 
جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  الغفلي  خليفة  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة 
معايل  املقابلة  خ��الل  الدولة  �شفري  �شعادة  و�شلم  اأذربيجان. 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  من  خطية  ر�شالة  ي��اروف  ممد  امل��ار 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية تتعلق بالعالقات الثنائية بني 
املتميزة  العالقات  ا�شتعرا�س  املقابلة  البلدين. وجرى خالل 
التي  الأفكار  تبادل  اإىل جانب  املجالت  كافة  البلدين يف  بني 

من �شاأنها تطوير هذه العالقة مبا يخدم م�شالح البلدين

الهالل الأحمر يكرم املخرتع واملبتكر الإماراتي ال�شغري اأديب البلو�شي

�سمن اإطار تنفيذ م�سروع املخطط الرئي�سي للري ملدينة اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي تعقد ور�شة العمل الأوىل لل�شركاء ال�شرتاتيجيني واللجنة الفنية ال�شت�شارية
التقليل من ا�شتهالك مياه التحلية واملياه اجلوفية والعتماد كليًا على مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة

اأطلقتها بلدية العنيمكتب طوارئ بلدية مدينة العني يتلقى 50 بالغًا حول حوادث وخملفات الأمطار خالل 4 اأيام من حالة املنخف�س اجلوي

حملة »على هونك اأهلك يرتيونك« للحد من احلوادث ون�شر ثقافة ال�شالمة املرورية •• العني – الفجر :

تلقى مكتب الطوارئ التابع لبلدية 
مدينة العني 50 بالغاً خالل فرة 
اجلوي  للمنخف�س  الدولة  تعر�س 
على  الأم��ط��ار  ل�شقوط  اأدى  ال���ذي 
والتي  العني  مدينة  مناطق  جميع 
والغزيرة  املتو�شطة  ب��ني  ت��راوح��ت 
الأ�شرار  م��ن  ع���دد  اإىل  اأدى  مم��ا   ،
جتاه  املتنوعة  واملخالفات  الناجمة 
امل��دي��ن��ة ،وال���ت���ي مت ال��ت��ع��ام��ل معها 
ات�شال مكتب  لقنوات  وروده��ا  ف��ور 
ال��ط��وارئ ، من خ��الل التن�شيق مع 
جميع قطاعات بلدية مدينة العني 
واجلهات اخلارجية لو�شع اخلطط 
الالزمة للتعامل مع كافة احلالت 
ال����ط����ارئ����ة وامل����خ����اط����ر والأزم���������ات 
املفاجئة امل�شيئة ملظهر مدينة العني 
، وتوا�شل فرق طوارئ بلدية مدينة 
العني تلقى جميع البالغات الواردة 
الإمطار  مياه  جتمع  خماطر  حول 
والرياح وخملفات �شقوط الأ�شجار 
وغ����ريه����ا ال���ع���دي���د م����ن الأ�����ش����رار 

الناجمة .
مكتب  م��دي��ر  الكعبي  �شعيد  واأك����د 
ط����وارئ ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ، اأن 
امل��ك��ت��ب ت��ل��ق��ى ع����دد 8 ب����الغ اإزال�����ة 
ملخلفات ال�شوارع و 6 بالغات حول 
�شقوط الأ�شجار و 18 بالغاً حول 
جت��م��ع م��ي��اه الأم���ط���ار ف��ي��م��ا تلقى 
الإ�شارات  تعطل  ح��ول  ب��الغ��اً   11
ال�������ش���وئ���ي���ة وب�����الغ�����ات الأع�����م�����دة 
والإعالنية  الإر���ش��ادي��ة  وال��ل��وح��ات 
املكتب  وع���م���ل  ك���م���ا   ، ب����الغ����ات   7
متخ�ش�شة  دوري����ات  حت��ري��ك  ع��ل��ى 

•• العني – الفجر:

ال��ع��ني ممثلة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  تطلق 
ب��ق��ط��اع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واأ����ش���ول 
البلدية حمله ال�شالمة املروية حتت 
يريونك  اأه��ل��ك  ه��ون��ك  على  �شعار 
وذلك بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي 
التعريف  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث   ، ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ب�����اأه�����داف وب����رام����ج احل���م���ل���ة حتت 
الداخلية  ال���ط���رق  اإدارة  اإ�����ش����راف 
ت�شتهدف  حيث   ، التحتية،  والبنية 
العامة  ال���ث���ان���وي���ة  ط����الب  احل��م��ل��ة 
لتوعيتهم بخيارات ال�شرعة واأهمية 
املحددة  ال�����ش��رع��ات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
و  ال�شرعة  وخطورة  الطرقات  على 
تاأثريها ال�شلبي على جمتمع مدينة 
العني بالإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء 
على املمار�شات اخلاطئة التي ت�شبب 
امل��ه��ن��د���س �شالح  وق����ال  احل�������وادث. 
احلملة(  )رئي�س  امل��زروع��ي  ال�شيبة 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا من  اأوىل  ت��ب��داأ احل��م��ل��ة 
خ��الل زي���ارة ع��دة م��دار���س مبدينة 
ال��ع��ني وف���ق ج����دول زم��ن��ي م��ن��ظ��م ، 
اأ�شبوع  مل���دة  احل��م��ل��ة  ت�شتمر  ح��ي��ث 
البلدية  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�شعى  ك��ام��ل 
ل��ت��و���ش��ي��ح اأه�����م اأ����ش���ب���اب احل�����وادث 
امل������روري������ة ل���ف���ئ���ة ال�������ش���ب���اب وذل�����ك 
التي  امل�شاريع  خمرجات  با�شتخدام 
ق��ام��ت ب��ه��ا ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني يف 
وبيان  امل����روري����ة  ال�����ش��الم��ة  جم����ال 
اأف�شل الطرق واملمار�شات للحد من 
هذه احلوادث ون�شر ثقافة ال�شالمة 
فئة  ب��ني  الأم��ث��ل  بال�شكل  امل���روري���ة 

ع���ن بع�س  الإب������الغ  م�����ش��وؤول��ي��ة  يف 
ت�شر  قد  التي  والظواهر  احل��الت 
 ، العني  مدينة  وممتلكات  مب��راف��ق 
وذلك حتى تتمكن فرق الطوارىء 
ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني م���ن اتخاذ 

التدابري الالزمة . 
اإىل نوعية البالغات  وا�شار الكعبي 
على  الطوارئ  مكتب  يتلقاها  التي 
م���دار ال�����ش��اع��ة ، وال��ت��ي ت��ت��ن��وع بني 
ب����الغ����ات امل���خ���ل���ف���ات ال���ن���اجت���ة عن 
اآث���ار الأ�شرار  احل���وادث امل��روري��ة و 
والرياح  ال��ع��وا���ش��ف  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 
 ، وال��ن��اف��ق��ة  ال�شائبة  احل��ي��وان��ات  و 
املياه  ت�شريب  ب��الغ��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
مناطق  اأو  �����ش����وارع  يف  وجت��م��ع��ه��ا 
املدينة ، و احلرائق باأنواعها واأ�شرار 
الأع����م����دة وال���ل���وح���ات الإر����ش���ادي���ة 
املتنوعة  وال��ب��الغ��ات   ، والإع��الن��ي��ة 
كالكتابة على اجلدران واملرافق ، و 
بالغات وقوف املركبات يف الأماكن 
الأحياء  ، وبالغات نظافة  املخالفة 
نظافة  و  وامل���ن���ت���زه���ات  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
ال�شوارع والطرق الرئي�شية ، اإ�شافة 

ترد  مل  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  ل�شتك�شاف 
مياة  و�شفط  املتطايرة  ك��احل��واج��ز 
املناطق  يف  امل��ت��ج��م��ع��ة  الأم�����ط�����ار 
ت�شريف  م��ن��اف��ذ  وف��ت��ح  املنخف�شة 
اإىل  بالإ�شافة   ، ال�شوارع  على  املياه 
جتهيز املعدات ال�شرورية بالتن�شيق 
مع قطاع البنية التحتية يف منطقة 
ال�شكلة حت�شباُ جلريان مياه  خطم 
وال�شعاب من خ��الل و�شع  الأودي���ة 

ال�شدود الرابية .
و�شرح الكعبي اأن املكتب يعمل على 
مدار اأربع وع�شرون �شاعة ل�شتقبال 
البالغات وح�شر الأ�شرار الناجمة 
عن التغيري املفاجئ حلالة الطق�س 
املدينة  ملظهر  امل�شيئة  املخالفات  اأو 
اإقليم  ���ش��ك��ان  ت��وا���ش��ل  وذل����ك ع���رب 
املجاين  ال��رق��م  على  ال��ع��ني  مدينة 
ملكتب الطوارئ 993 ومركز ات�شال 
و   800555 العني  مدينة  بلدية 
اإلربيد الإلكروين ملكتب الطوارئ 
، ويوؤكد الكعبي اأهمية تعاون �شكان 
التي  ه��ذه احلملة  امل��دي��ن��ة لإجن���اح 
املحلي  املجتمع  اإ���ش��راك  اإىل  تهدف 

امل��روري��ة ل  ال�شالمة  رف��ع كفاءة  اإن 
حلول  على  ال��وق��وف  فقط  يتطلب 
بجانب هذه  يتطلب  واإمنا  هند�شية 
ث��ق��اف��ة احل���ف���اظ على  زرع  احل���ل���ول 
امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
الأرواح من خالل التقيد مبتطلبات 
ال�شالمة املرورية وا�شتخدام الطرق 
ال���ش��ت��خ��دام الأم���ث���ل واح�����رام حق 
الطريق.  ا���ش��ت��خ��دام  يف  الآخ����ري����ن 
ك��م��ا و ت��ه��دف ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
متميزة،  بلدية  خدمات  تقدمي  اإىل 
وتوفري بنية حتتية ومرافق خدمية 
م����ن خ�����الل ال�����ش����ت����خ����دام الأم����ث����ل 
للموارد ، واإ�شراك املجتمع يف اتخاذ 
القرار ومن هنا حر�شت اإدارة الطرق 
التحتية يف قطاع  والبنية  الداخلية 
البنية التحتية واأ�شول البلدية على 
طرح عدة م�شاريع ل�شيانة وتطوير 
الواحات  م��دي��ن��ة  يف  ال��ط��رق  �شبكة 
العالية  ب��اجل��ودة  تنفيذها  ومتابعة 
والكفاءة املطلوبة من خالل برامج 

ال�شباب. 
وت����اأت����ي ه�����ذه احل���م���ل���ة الإر�����ش����ادي����ة 
ل���ط���الب م���دار����س م��دي��ن��ة ال���ع���ني و 
للجميع  العامة  ال�شالمة  ت�شتهدف 
ال�شباب  ف��ئ��ة  اخل�����ش��و���س  وب���وج���ه 
ممن تراوح اأعمارهم مابني )16-

للح�شول  املقبلني  م��ن  ع��ام��ا   )18
وذل��ك حفاظاُ   ، القيادة  على رخ�س 
الفئة  �شمن  الب�شرية  امل����وارد  على 
للحوادث  تعر�شاُ  الأك���ر  العمرية 
تنميتها  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  امل�����روري�����ة 
ا�شتنادا   ، اجلانب  ه��ذا  يف  وتثقيفها 
لأق��وال املغفور له ب��اإذن اهلل �شاحب 
ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ال�شمو 
ما  ال�شباب  من  ننتظر  اإننا   : نهيان 
مل ننتظره من الآخرين وناأمل من 
هذا ال�شباب اأن يقدم اإجنازات كربى 
وخدمات عظيمة جتعل هذا الوطن 
ي�شري  ع�شرياً  وب��ل��داً  حديثة  دول���ة 
وا�شتكمل   . املعا�شر  العامل  رك��ب  يف 
املزروعي  ال�شيبة  ���ش��ال��ح  امل��ه��ن��د���س 

•• اأبوظبي-وام: 

ك���رم���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
ال�شغري  الإم�������ارات�������ي  امل�����خ�����رع 
البلو�شي  �شليمان  اأدي���ب  الطالب 
واخراعاته  امل��ت��م��ي��زة  لجن���ازات���ه 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ت���خ���دم ف��ئ��ة ذوي 
الإع����اق����ة وح��ظ��ي��ت ب��ق��ب��ول لدى 
وجاء  ال��دول��ة.  يف  امل�شوؤولني  كبار 
�شعادة  ا�شتقبال  خ���الل  ال��ت��ك��رمي 
نائب  ال���ف���ه���ي���م  ي���و����ش���ف  حم���م���د 
اأم���ني ع���ام اخل��دم��ات امل�����ش��ان��دة يف 
للمخرع  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
واأ�شرته  البلو�شي  اأدي���ب  ال�شغري 
اأث����ن����اء زي���ارت���ه���م م��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة يف 

الدولة  ك��اف��ة يف  احل���ي���اة  م��ن��اح��ي 
وم��ن اأج���ل رف��ع��ة مكانة الإم���ارات 
املتقدمة  ال��������دول  م�������ش���اف  ب����ني 
 . واإق��ت�����ش��ادي��ا  واج��ت��م��اع��ي��ا  علميا 
البلو�شي  اأدي�����ب  ال��ط��ال��ب  ووج����ه 
ال���ذي ي��در���س يف م��در���ش��ة جيم�س 
من  وال��ب��ال��غ  ال��دول��ي��ة  ويلينغتون 
لهيئة  ال�شكر  �شنوات  ت�شع  العمر 
ال���ه���الل الأح���م���ر ل���ش��ت�����ش��اف��ت��ه..
باخراعاته  ت��ع��ري��ف��ا  ق����دم  ف��ي��م��ا 
املتحرك  الكر�شي  ومنها  العلمية 
الذكي املت�شل بالأقمار ال�شناعية 
وامل�شابني  امل���ق���ع���دي���ن  وي����خ����دم 
بفئة  اخلا�شة  والدعامة  بال�شلل 
عن  ع����ب����ارة  وه�����ي  الإع�����اق�����ة  ذوي 

اأو ات�شال مبركز ال�شرطة  متابعة 
اأو الإ�شعاف اأو منزل املري�س حني 
.. فيما حتدث  اأي مكروه  ح��دوث 
ع����ن اخل��������وذة اخل����ا�����ش����ة ب���رج���ال 
وامل�����زودة بكامريا  امل���دين  ال���دف���اع 
وبطارية مرتبطة بغرفة العمليات 
اخلارجية وت�شاعد رجال الإطفاء 
للمكن�شة  اإ�شافة  عملهم  اأداء  على 
ال�شغري  ال����روب����وت  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
املنزلية  باحليوانات  خا�س  وب��اب 
ت�شدر  حني  تلقائيا  يفتح  الأليفة 
اأن  يذكر  �شوتا.  احل��ي��وان��ات  تلك 
اأم���ني عام  ال��دك��ت��ور نبيل ال��ع��رب��ي 
ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ك���ان قد 
ال�شغري  الماراتي  باملخرع  اأ�شاد 

باملخرع  الفهيم  اأبوظبي. ورحب 
الإم�����ارات�����ي ال�����ش��غ��ري م��ق��دم��ا له 
ال�شادقة  ال���ت���ه���اين  ولأ�����ش����رت����ه 
باإجنازاته نظرا لكونها تخدم فئة 
يف  يعملون  ال��ذي��ن  الإع���اق���ة  ذوي 
قدم  كما  العامة  اخلدمات  جم��ال 
رمزية.. وهدايا  تقدير  �شهادة  له 
ال��ت��وف��ي��ق وال�����ش��داد يف  ل��ه  متمنيا 
الفهيم  ال��درا���ش��ي��ة. ودع���ا  ح��ي��ات��ه 
الدولة  يف  ك���اف���ة  ال�����ش��ب��اب  ف���ئ���ات 
الماراتي  باملخرع  الإق��ت��داء  اىل 
وال������ش�����ت�����ف�����ادة م�����ن الإم�����ك�����ان�����ات 
التعليمية والعلمية احلديثة التي 
وا�شتغاللها  ال��دول��ة  لهم  وفرتها 
لل�شري قدما لتحقيق تنمية ت�شمل 

ب��الأط��ف��ال امل�شابني  ج��ه��از خ��ا���س 
ال�شباحة  عند  وت�شتخدم  بال�شلل 
توؤثر فيها  لت�شنيعها من مواد ل 
مياه البحر اأو حمامات ال�شباحة. 
وحت�������دث ع�����ن اجل�����ه�����از اخل���ا����س 
ي�شاعدهم  ال��ذي  الب�شر  بفاقدي 
يكون  ح����ني  ب����اأ�����ش����وات خم��ت��ل��ف��ة 
اأو  وح�شى  حجارة  اأو  مياه  اأمامه 
ي�شبب  عائق  اأي  اأو  كهرباء  اأعمدة 
اأنه  الب�شر حيث  خطورة لفاقدي 
ي��ع��م��ل ع���ن ط��ري��ق ج��ه��از مت�شل 
قدم  كما  امل��واق��ع.  حت��دي��د  بجهاز 
املخرع �شرحا حول حزام ال�شيارة 
اخلا�س بامل�شابني باأمرا�س القلب 
و���ش��غ��ط ال�����دم وي���ر����ش���ل اإ�����ش����ارات 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
امل�شركة  الأوىل  ال��ع��م��ل  ور����ش���ة 
ل����ل���������ش����رك����اء ال�����ش����رات����ي����ج����ي����ني 
ال�شت�شارية  ال��ف��ن��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
للري  الرئي�شي  املخطط  مل�شروع 
ملدينة اأبوظبي بح�شور وم�شاركة 
ف���ع���ال���ة م�����ن مم���ث���ل���ي ال�������ش���رك���اء 
ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني ل��ل��م�����ش��روع من 
خمتلف اجلهات الر�شمية يف اإمارة 
اأبوظبي مت�شمنة جمل�س اأبوظبي 
هيئة  ال����ع����م����راين،  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
النقل،  دائ����رة  ال��ب��ي��ئ��ة-اأب��وظ��ب��ي، 
ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي  �شركة 
ال�شحي، �شركة اأبوظبي للتوزيع، 
الغذائية،  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
م���ك���ت���ب ال�����رق�����اب�����ة وال���ت���ن���ظ���ي���م، 
النظام  مم��ث��ل��ي  اىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
البلدي من كافة البلديات )بلدية 
ب��ل��دي��ة العني،  اأب���وظ���ب���ي،  م��دي��ن��ة 
واأع�شاء  الغربية(  املنطقة  بلدية 
اللجنة الفنية ال�شت�شارية والفرق 

الفنية العاملة بامل�شروع. 
من جانبه اأكد املهند�س را�شد عبد 
اهلل الفال�شي مدير اإدارة احلدائق 
الرفيهية-قطاع  وامل���ن���ت���زه���ات 
البنية التحتية واأ�شول البلدية يف 
الور�شة  اأن  اأبوظبي  بلدية مدينة 
الروؤية  مع  ان�شجاماً  تاأتي  الأوىل 

حم�شلة  بتاأثريات  املرتبطة  تلك 
عليها  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ن��ا���ش��ر 
احلاجة  متطلبات  م��ع  ومت��ا���ش��ي��ا 
الفعلية لل�شكان،ومن هذا املنطلق 
اإع�������داد خمطط  ك����ان ل ب���د م���ن 
النمو  م��ع  ي��ت��واف��ق  ل��ل��ري  رئي�شي 
حتقيق  يف  وي�����ش��اه��م  ال���ع���م���راين 
اإطار  �شمن  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
اأبوظبي  لإم����ارة  ال��ع��ام��ة  ال���روؤي���ة 
من  وال���ت���ق���ل���ي���ل   2030 ل���ل���ع���ام 
امل��ائ��ي��ة العذبة  امل����وارد  ا���ش��ت��ه��الك 
واملياه  التحلية  م��ي��اه  وخ�شو�شاً 
اجلوفية والعتماد كليا على مياه 
ري  يف  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف 
والزراعات  اخل�شراء  امل�شطحات 
التجميلية، ويندرج امل�شروع �شمن 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  م��ب��ادرات 
�شبكات  ت��وف��ري  اإىل  ت�شعى  وال��ت��ي 
العاملية  املعايري  مع  متوافقة  ري 
من  الق�شوى  لال�شتفادة  وذل���ك 
امل���ي���اه امل���ع���اجل���ة يف ع��م��ل��ي��ات ري 
مدينة  يف  اخل�����ش��راء  امل�شطحات 

اأبوظبي.
واأ�شاف اأن م�شروع خمطط الري 
يهدف ب�شكل رئي�شي اإىل العتماد 
الكلي على مياه ال�شرف ال�شحي 
املعاجلة يف عمليات ري امل�شطحات 
التجميلية  وال��زراع��ات  اخل�شراء 
الآبار  ملياه  ا�شتخدام  اأي  وت��ف��ادي 
اأو املياه املحالة يف ري امل�شطحات 

اإعداد  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتقبلية، 
مل�شاريع  وامل��ال��ي��ة  الفنية  اخل��ط��ة 
التطوير واجلدولة الزمنية لهذه 

اخلطة.
�شبع  ي�شمل  امل�����ش��روع  اأن  واأو���ش��ح 
املرحلة  تت�شمن  رئي�شية  مراحل 
ال�شركاء  ه��وي��ة  حت��دي��د  الأوىل 
عملية  ،وب�������دء  ال����ش���راجت���ي���ني 
الت�شال و التن�شيق بهم ،و العمل 
منهجية  و  خ��ط��ة  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى 
فهي  الثانية  املرحلة  اأم��ا  العمل، 
و فيها  ال��ب��ي��ان��ات  م��رح��ل��ة ج��م��ع 
الالزمة  امل��ع��ل��وم��ات  ج��م��ع  �شيتم 
ل��ل��م�����ش��روع م���ن خم��ت��ل��ف اجلهات 
ذات العالقة ، بالإ�شافة اإىل م�شح 
اأخرى  بيانات  اأي��ة  جلمع  ميداين 
امل�شروع مبا  اأعمال  لزمة لجناز 
ف��ي��ه��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن�����ش��اء ت���وازن 
الثالثة  املرحلة  ويف  نظري،  مائي 
النظام  م�����ن  ال���ت���ح���ق���ق  ت�������ش���م���ل 
التحقق  خاللها  م��ن  يتم  وال��ت��ي 
من  ،والتحقق  لالأ�شول  امليداين 
من  بها  ال��ت��زود  مت  التي  البيانات 
امل��رح��ل��ة ال�����ش��اب��ق��ة و ال��ع��م��ل على 
والتاأكد   ، حت��دي��ث��ه��ا  و  ت��ع��دي��ل��ه��ا 
الري  التغطية و �شجل  من مدى 
للخزانات احلالية ، و التحقق من 
ا�شتخدامات مياه الري احلالية و 
مقارنتها مع الحتياجات النظرية 
،ومن جودتها واأنها مياه �شاحلة 

ال�شراتيجية للبلدية من خالل 
ال�������ش���راك���ة وال��ت��ن�����ش��ي��ق ال���ت���ام مع 
وال�شركاء  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات 
التكامل  ل�شمان  ال�شراتيجيني 
و���ش��ي��ا���ش��ات حكومة  ت��وج��ي��ه��ات  يف 
الركيزة  تعترب  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي، 
امل�شروع  ه���ذا  الأ���ش��ا���ش��ي��ة لإجن����اح 
اأبوظبي  مل��دي��ن��ة  ال���ش��رات��ي��ج��ي 
وامل�شاهمة يف حتقيق روؤية اأبوظبي 

.2030
على ال�شعيد ذاته ا�شتمل برنامج 
ع��م��ل ال��ور���ش��ة ع��ل��ى ع���دة عرو�س 
اأهداف  ح��ول  مت��ح��ورت  تقدميية 
بالإ�شافة  العمل  ونطاق  امل�شروع 
مرحلة  تقرير  مل�شودة  عر�س  اإىل 
العمل  وم��ن��ه��ج��ي��ة  امل�������ش���روع  ب����دء 

وخطة التقدم ب�شري العمل. 
وح������ول اأه��������داف م�������ش���روع ال����ري 
الفال�شي  اأ���ش��ار  به  العمل  ونطاق 
امل�شطحات  ت���وف���ري  اأه���م���ي���ة  اأن 
واملناطق  وامل��ن��ت��زه��ات  اخل�����ش��راء 
ت����رب����ع ع���ل���ى قمة  ال���رف���ي���ه���ي���ة 
ب��ل��دي��ة مدينة  اأول����وي����ات  ق��ائ��م��ة 
متطلبات  مواكبة  بهدف  اأبوظبي 
اأبوظبي وما  النمو املطرد لإم��ارة 
للم�شاحات  ت��ط��وي��ر  م��ن  ي��راف��ق��ه 
املنتزهات  واإن���������ش����اء  اخل�������ش���راء 
املمار�شات  لأف�����ش��ل  وف��ق��ا  ال��ع��ام��ة 
ال��ع��امل��ي��ة وط��ب��ق��ا مل��ع��ط��ي��ات امل����وارد 
املائية واملعايري املحلية وخ�شو�شا 

اخل�شراء، ويتلخ�س نطاق اأعمال 
تنفيذه  ���ش��ي��ت��م  وال�����ذي  امل�������ش���روع، 
تقدير  ح���ول  ���ش��ه��را،   18 خ���الل 
امل�شتقبلية  امل��ائ��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
مدينة  بلدية  مب�شاريع  اخلا�شة 
اأب��وظ��ب��ي وذل���ك وف��ق��ا للمخطط 
اأب�����وظ�����ب�����ي  مل����ج����ل���������س   2030
ومتطلبات  العمراين  للتخطيط 
ا�شتدامة و ال�شراتيجية البيئية 
وخطط  ال��ب��ي��ئ��ة،  لهيئة   2030
الرئي�شي  واملخطط  النقل  دائ��رة 
ال�شحي  ال�شرف  ل�شتخدام مياه 
املعاجلة ل�شركة اأبوظبي خلدمات 
واإ�شراتيجية  ال�شحي  ال�شرف 
لتخفي�س  الرامية  البلدية  دائرة 
وال�شيانة  ال���ت�������ش���غ���ي���ل  ت���ك���ل���ف���ة 
الرئي�شي  املخطط  م��ع  ومت��ا���ش��ي��اً 
للتجميل الطبيعي والذي هو قيد 
الطرح والإحالة حاليا ، بالإ�شافة 
هيدروليكي  من����وذج  اإع������داد  اإىل 
وت�شغيل  ال��ق��ائ��م��ة  ال����ري  ل�شبكة 
ال���ن���م���وذج ع���ل���ى ���ش��ي��ن��اري��و ال����ري 
ال�شبكة  ع��ي��وب  ل��ت��ح��دي��د  ال��ق��ائ��م 
بديلة  ري  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  واإع�����داد 
لإيجاد ال�شيناريو الأمثل لت�شغيل 
با�شتخدام  وذلك  القائمة  ال�شبكة 
واحداً من اأحدث برامج النمذجة 
كما  ال���ع���امل���ي���ة،  ال���ه���ي���درول���ي���ك���ي���ة 
املكانية  اخل���ارط���ة  ب��ن��اء  وي�����ش��م��ل 
الري  مياه  لحتياجات  والزمنية 

والرمال  الأم��ط��ار  مياه  جتمع  اإىل 
والتي قد ت�شبب م�شكالت يف حركة 
ع��الوة على �شيانة   ، املركبات  �شري 
مكافحة  و   ، والأر����ش���ف���ة  ال���ط���رق 
احل�شرات والزواحف ، ور�س النخيل 
باأ�شنافها ، فيما تقوم �شعبة مظهر 
املباين  اأ�����ش����رار  امل���دي���ن���ة مب��ت��اب��ع��ة 
�شعبة  وتقوم   ، والقدمية  املهجورة 
اخليام  ا�شراطات  بتحديد  اخليام 
بالتن�شيق  العني  مدينة  يف  املقامة 
امل��ع��ن��ي��ة وذل�����ك منعاً  م���ع اجل���ه���ات 

حلدوث اأي اأ�شرار م�شتقبلية .
مكتب  ت��ل��ق��ى   ، ال��ك��ع��ب��ي  واأ������ش�����اف 
خالل  العني  مدينة  بلدية  ط��وارئ 
الربع الأول من العام احلايل 844 
���ش��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا املكتب  ب���الغ���ا 
للم�شاكل  ���ش��ري��ع��ة  ح��ل��ول  لإي���ج���اد 
مدينة  اإقليم  �شكان  يواجهها  التي 
العني من جراء احلوادث والكوارث 
على  العمل  خ��الل  من   ، الطبيعية 
للمخاطر  الأدن��������ى  احل�����د  ت��ق��ل��ي��ل 
وحتقيق   ، الأزم�������ات  ح�����دوث  ع��ن��د 
للحالت  ال�����ش��ري��ع��ة  ال����ش���ت���ج���اب���ة 
ال��ط��ارئ��ة ع���رب ت��وف��ري ن��ظ��ام اأمثل 
بيانات  ق��اع��دة  وب��ن��اء   ، لالت�شالت 
قوية للتعاون بني الأطراف املعنية 
و   ، ال���ط���ارئ���ة  ال���ب���الغ���ات  اإدارة  يف 
وموؤهل  متخ�ش�س  ف��ري��ق  ت�شكيل 
ك���ل���ن يف جمال  ب��ف��اع��ل��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل 
ع���ل���ى عمل  ع������الوة   ، اخ��ت�����ش��ا���ش��ه 
اإح�شائيات فعلية للحوادث وحالت 
ال����ط����وارئ وال���ب���الغ���ات امل��ت��ل��ق��اة و 
عليها  ال�شتناد  ميكن  التي  امل�شاكل 
والإدارية  الفنية  الأجهزة  لتطوير 

بالبلدية .

تطبيق  املت�شمنة  املرورية  ال�شالمة 
ب�شتى  ال�������ش���الم���ة  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ى 
احلركة  ان�شيابية  و�شمان  اأنواعها 
امل����روري����ة يف ط���رق���ات امل���دي���ن���ة مبا 
العاملية وتوافقا  املعايري  يتوافق مع 

مع روؤية 2030 ملدينة العني. 
ال�شيبة  ����ش���ال���ح  واأ����ش���ارامل���ه���ن���د����س 
مدينة  ب����ل����دي����ة  اأن   ، امل�������زروع�������ي 
ال����ع����ني ح���ر����ش���ت ع���ل���ى ط�����رح عدد 
رفع  ت�شتهدف  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
وتقليل  امل��روري��ة  ال�شالمة  م�شتوى 
ع���دد احل�����وادث امل���روري���ة وم���ن اأهم 
ه���ذه امل�����ش��اري��ع ه���ي درا����ش���ة حتديد 
الداخلية  ال���ط���رق  ع��ل��ى  ال�����ش��رع��ات 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��ني وال��ت��ي  يف مدينة 
ودرا�شتها  ال�����ش��رع��ات  تقييم  اإع�����ادة 
ملدينة  الداخلية  الطرق  على جميع 
املعايري  اأف�����ش��ل  وا���ش��ت��خ��دام  ال��ع��ني 
درا������ش�����ة هذه  ع��م��ل��ي��ة  ال���ع���امل���ي���ة يف 
ال�������ش���رع���ات، وك���ذل���ك م�����ش��روع رفع 
كفاءة ال�شالمة املرورية على الطرق 
ال��داخ��ل��ي��ة يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني والذي 
وتقييم  ت��دق��ي��ق  اإج����راء  اإىل  ي��ه��دف 
مدينة  يف  الداخلية  الطرق  جلميع 
توؤثر  التي  امل�شاكل  وحت��دي��د  العني 
�شلبا على م�شتوى ال�شالمة املرورية 
والآليات  احل���ل���ول  اأف�����ش��ل  واي���ج���اد 
حل��ل��ه��ا ، وت���ن���اول م�����ش��روع درا����ش���ة و 
مدينة  يف  امل�������ش���اة  ح���رك���ة  حت�����ش��ني 
درا�شة  ت��ق��دمي  و���ش��واح��ي��ه��ا  ال��ع��ني 
النواحي  جلميع  ومتكاملة  �شاملة 
حركة  متطلبات  ح�شر  ط��ري��ق  ع��ن 

امل�شاة يف مدينة العني .

زيارته  خ����الل  ال��ب��ل��و���ش��ي  اأدي������ب 
م��ق��ر ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة يف 
القاهرة..مثمنا ما قدمه الطالب 

الإم���ارات���ي امل��خ��رع م��ن اإجن���ازات 
علمية تخدم �شريحة عري�شة من 
الب�شر متمنيا له التوفيق والنجاح 

والعلمية  ال���درا����ش���ي���ة  ح��ي��ات��ه  يف 
ولبلده الإمارات املزيد من التقدم 

والرخاء.

ل��ال���ش��ت��خ��دام��ات وف���ق احل��اج��ة، و 
�شيتم اأي�شا يف هذه املرحلة بعمل 

توازن مائي كلي .
مرحلة   ، ال���راب���ع���ة  امل��رح��ل��ة  اأم�����ا 
ف�شوف  الهيدروليكية  النمذجة 
هيدروليكي  من���وذج  ت��ط��وي��ر  ي��ت��م 
التابعة  ال���ري  ل�شبكات  م��ت��ك��ام��ل 
القائمة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية 
اإدارة  اأ�شا�شه  على  يتم  واملقرحة 
التوزيع  ج���دول���ة  و  ال����ري  ���ش��ب��ك��ة 
التطويرية �شمن  املائي للخطط 
اأف�����ش��ل امل��وا���ش��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة، كما 
ري  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  اإع����داد  و�شيتم 
ب��دي��ل��ة لإي��ج��اد ال�����ش��ي��ن��اري��و الذي 
ي�شكل ال�شتخدام الأمثل لل�شبكة 
تدريب  ي���ت���م  ال���ق���ائ���م���ة،و����ش���وف 
مدينة  بلدية  مهند�شي  من  ك��ادر 
اأبوظبي لت�شغيل وتعديل وحتديث 
هذا النموذج على ح�شب املتغريات 

امل�شتقبلية.
للم�شروع  اخل���ام�������ش���ة  امل���رح���ل���ة 

ت���ت�������ش���م���ن ت���ق���ي���ي���م اخل������ي������ارات 
هذه  يف  ،و  امل�شتقبلي  والتخطيط 
املتاحة  اخليارات  �شتحدد  املرحلة 
مقارنة  و   ، ال��ري  �شبكة  لتح�شني 
ال��زراع��ة و حتديد حاجتها  اأن���واع 
مقرحات  اإىل  بالإ�شافة  للمياه، 
امل�شاريع الالزمة لإ�شالح العيوب 
الفنية ل�شبكة مياه الري القائمة 
الفني  امل�شح  نتائج  ح�شب  وذل���ك 
الهيدروليكي  والنموذج  لالأ�شول 

ل�شبكة الري القائمة.
اأم�������ا امل����رح����ل����ة ال�������ش���اد����ش���ة وه���ي 
مرحلة التو�شيات وت�شمل تقدير 
امل�شتقبلية  امل��ائ��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
مدينة  بلدية  مب�شاريع  اخلا�شة 
اأب���و ظبي وذل���ك وف��ق��ا للمخطط 
اأب�����وظ�����ب�����ي  مل����ج����ل���������س   2030
وخمطط  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
الطبيعي  ل��ل��ت��ج��م��ي��ل  ال���ب���ل���دي���ة 
والزمنية  املكانية  اخلارطة  وبناء 
لحتياجات مياه الري امل�شتقبلية 

وب��ال��ت��واف��ق م��ع خ��ط��ة ���ش��رك��ة اأبو 
ال�شحي  ال�شرف  خل��دم��ات  ظبي 
مل�شاريع  الأول��ي��ة  النماذج  واإع���داد 
اأه���داف  لتحقيق  امل��ط��ل��وب��ة  ال���ري 
2030 وت�شنيفها وفق  املخطط 

خطة زمنية وموازنة مالية.
مرحلة  ال�شابعة  املرحلة  واأخ���ريا 
وت�شمل  الرئي�شة  اخلطة  حتديث 
للري  الرئي�شي  املخطط  حتديث 
ملدينة اأبوظبي وفقاً لأي معطيات 
اأو م�شاريع  بيانات  اأو  اأو متغريات 
ج����دي����دة. واأ������ش�����ار ال���ف���ال����ش���ي اأن 
ال��ور���ش��ة ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت م���ن خالل 
اجلوانب  ن��ق��ا���س خم��ت��ل��ف  ح��ل��ق��ة 
فيها  ق��دم  التي  للم�شروع  الفنية 
واآراءهم  مالحظاتهم  امل�شاركون 
مب���ا ي�����ش��اه��م يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
متكاملة  روؤي�����ة  ���ش��م��ن  امل�������ش���روع 
لل�شركاء ال�شراتيجيني بال�شكل 
الرئي�شة  الأه����داف  يحقق  ال���ذي 

من امل�شروع.
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�سملت دبي وعجمان واأم القيوين وراأ�س اخليمة:

متطوعو تكاتف ي�شاهمون يف �شيانة منازل الأ�شر املتعففة يف اإمارات الدولة 
ميثاء احلب�شي: اللتزام بامل�شوؤولية الجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية من خالل اإر�شاء ثقافة التطوع

حما�شرات ثقافية وم�شابقات لطلبة املدار�س مبلتقى اخلري بعجمان

�شرطة مو�شيقى ال�شارقة تزور مو�شيقى راأ�س اخليمة

•• عجمان ـ حممد بدير 

حر�شت اللجنة املنظمة لفعاليات 
تنظمه  ال��������ذي  اخل������ري  م���ل���ت���ق���ى 
النعيمي  موؤ�ش�شة حميد بن را�شد 
اخلريية بالتعاون مع جمعية بيت 
الح�شان  وج��م��ع��ي��ة  ب��دب��ي  اخل���ري 
عدد  عقد  على  بعجمان  اخلريية 
من املحا�شرات الثقافيه والهادفة 
ط��ل��ب��ة مدار�س  ت�����ش��ت��ه��دف  وال���ت���ي 

منطقه عجمان التعليمية. 
حما�شرة  الفعاليات  �شهدت  وق��د 
اجلينية  الم������را�������س  ب����ع����ن����وان  
املنت�شرة وقدمتها الدكتورة مرمي 
م��ط��ر رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة الم������ارات 
حثت  حيث  اجلينية،  ل��الأم��را���س 
ع��ل��ى ����ش���رورة ن�����ش��ر ال��وع��ي لهذه 
الم����را�����س وم����دى خ���ط���ورة هذه 
الجيال  على  الوراثية  الم��را���س 
كما  تفاديها،  يتم  مل  اذا  القادمة 
اأك���دت على م��دى ���ش��رورة فح�س 
م��ا ق��ب��ل ال�����زواج ل�����ش��رورة تفادي 
المرا�س  يحملون  اطفال  اجناب 
ال���وراث���ي���ة وك��ي��ف��ي��ه ال��ت��ع��رف على 
ب���ه���ا، وبعد  الع����را�����س اخل���ا����ش���ه 

المرا�س اجلينية و الت�شدي لكل 
المرا�س والوقايه منها.

اخلري  مللتقى  الثالث  اليوم  و�شم 
مب�شاركه  الفعاليات  م��ن  العديد 
اخلرييه  الح�شان  جمعيه  اطفال 
بعنوان  ف���ق���رة  وم���ن���ه���ا  ب��ع��ج��م��ان 
فيها  �شارك  احلنون  امي  موطني 
باإ�شراف معلمات  اطفال اجلمعيه 
م���ت���ط���وع���ات ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ح���ي���ث مت 
والهدايا  ب��ال�����ش��ه��ادات  ت��ك��رمي��ه��م 
امل�شروع  من�شقه  ت��ك��رمي  وك��ذل��ك 
ام����ل ب���ن ج���ر����س ال�������ش���وي���دي من 

امل����ح����ا�����ش����رة ق����ام����ت ال����دك����ت����ورة 
وط��ال��ب��ات امل���دار����س ب��ج��ول��ة داخل 

معر�س )فر�شتي(.
يذكر اأن الدكتورة مرمي مطر من 
كان  لها  التي  الن�شائيه  العنا�شر 
لها الدور الكبري يف جناح م�شروع 
ا�شبح  اذ  ال������زواج  ق��ب��ل  ال��ف��ح�����س 
ق���ان���ون ي��ط��ب��ق ق��ب��ل ع��ق��د القران 
الطفال  ن�شبة  انخف�شت  ح��ي��ث 
كما  الثال�شيما  مبر�س  امل�شابني 
على  الطالبات  الدكتورة  �شجعت 
على  وال��ت��ع��رف  واملطالعة  البحث 

•• اأبو ظبي-الفجر:

تتويجاً خلططه الدائمة يف اإر�شاء 
ثقافة التطوع، وتطويرها كاأ�شلوب 
اأف����راد جمتمع  ب��ني خمتلف  ح��ي��اة 
الإم��ارات، اأعلن الربنامج الوطني 
اإحدى  تكاتف  الإجتماعي  للتطوع 
الربامج الرائدة ملوؤ�ش�شة الإمارات 
لتنمية ال�شباب، عن اإنتهاء م�شروع 
يف  املتعففة  الأ���ش��ر  م��ن��ازل  �شيانة 

عدد من اإمارات الدولة.
و���ش��م��ل امل�����ش��روع ال���ذي اأق��ي��م على 
 28 ���� م���دى 14 ي��وم��اً م��ن )15 
دب����ي وعجمان  م���ن  ك���ل  اأب����ري����ل(، 
فيما  اخليمة،  وراأ���س  القيوين  واأم 
عن  يزيد  م��ا  املتطوعني  ع��دد  بلغ 
برنامج  م���ن  م��ت��ط��وع��اً   )120(
موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال�����ذي  ت��ك��ات��ف 
الإم��������ارات ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ب��اب، اإىل 
ج�����ان�����ب ع��������دد م������ن امل���ت���ط���وع���ني 
وامل�����دراء يف مطارات  وامل�����ش��وؤول��ني 
دب����ي ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج ق��ائ��د الذي 

�شبغ  يف  مهامهم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
والر�شم  الأب��واب  وتركيب  الطالء 
والتزيني، وتركيب الأثاث واأعمال 
ال�شيانة والتجميل، بالإ�شافة اإىل 
وتثقيفهم  الأ�شر  بتوعية  قيامهم 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ن��ظ��اف��ة واأف�����ش��ل طرق 
يف  امل���ج���ت���م���ع  ودور  الإ����ش���ت���ه���الك 
اإق���ام���ة بع�س  ال���ت���وا����ش���ل، ك���ذل���ك 
لالأطفال،  الرفيهية  الفعاليات 
بني  ال��رواب��ط  بتقوية  ي�شاهم  مما 

الأ�شر واملتطوعني م�شتقباًل.
اأن  اإىل  نف�شه  ال��وق��ت  يف  م�����ش��رية 
م�������ش���روع ���ش��ي��ان��ة م���ن���ازل الأ����ش���ر 
امل���ت���ع���ف���ف���ة يف ع������دد م����ن اإم��������ارات 
اللتزام  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي  ال���دول���ة، 
واخلدمة  الجتماعية  بامل�شوؤولية 
الهوية  تعزيز  عن  ف�شاًل  العامة، 
ثقافة  اإر���ش��اء  خ��الل  من  الوطنية 
كاأ�شلوب  وت���ط���وي���ره���ا  ال���ت���ط���وع، 
اأف����راد جمتمع  ب��ني خمتلف  ح��ي��اة 
الإم������ارات، وحت��ف��ي��ز الأف�����راد على 
املوارد  وا�شتثمار  التطوعي،  العمل 

ورعايتهم  اه��ت��م��ام��ه��م  م��ن  ج����زءاً 
اأ�شلوب  الن�����ش��اين  ال��ت��ط��وع  جل��ع��ل 

حياة حمبب بالن�شبة لهم.
امتداد  هو  قائد  برنامج  اإن  قائلة 
دبي  م���ط���ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ل�شيا�شة 
فريق  ق��درات  بتطوير  تعنى  التي 
مواكبتهم  و�شمان  لديها  القيادة 
لأحدث نظريات وبرامج التطوير 
املعتمدة دولياً، وخلق بيئة تطوير 
املطاف،  ن��ه��اي��ة  ت�����ش��اه��م يف  ذات����ي، 
يف نقل جت��ارب ه���وؤلء امل���دراء وما 
اإىل  منه  وا���ش��ت��ف��ادوا  عليه  اطلعوا 

زمالئهم يف العمل.
التنفيذي  ال����رئ����ي���������س  وذَك�����������رت 
ل��ل��ربام��ج، ب���اأن ال��ربن��ام��ج الوطني 
ل��ل��ت��ط��وع الإج��ت��م��اع��ي ت��ك��ات��ف قد 
مببادرة   2007 اأبريل  يف  تاأ�ش�س 
لتنمية  الإم��������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن 
الفريق  ل����روؤى  ت��رج��م��ة  ال�����ش��ب��اب، 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

اأطلقته موؤ�ش�شة مطارات دبي.
ميثاء  اأك�����دت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  ويف 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  احل���ب�������ش���ي، 
ل��ل��ربام��ج يف م��وؤ���ش�����ش��ة الإم������ارات 
لتنمية ال�شباب، اأن م�شروع �شيانة 
امل���ن���ازل ه���ذا ال��ع��ام ق��د ت��ط��ور من 
ا�شتثمار  اإىل  للمنازل  جمرد �شبغ 
حقيقي ملواهب املتطوعني ومتكني 
ق��درات��ه��م يف الإب�����داع، ف�����ش��اًل عن 
كل  اإىل  للو�شول  امل���وارد  ا�شتثمار 
لالأ�شرة،  وم���ري���ح  ج��م��ي��ل  ه���و  م���ا 
املتطوعني  اإىل  بال�شكر  متوجهة 
ال����دول����ة  اإم�������������ارات  ال���������ش����ب����اب يف 
وامل�شاهمني من م�شوؤولني ومدراء 
مطارات  من  قائد  برنامج  �شمن 
فعال  ب�شكل  �شاهموا  والذين  دبي، 
يف تقدمي هذه اخلدمة املجتمعية 
من  ع��دد  يف  املتعففة  الأ�شر  ملنازل 
اإم��ارات الدولة، وقاموا من خالل 
الل�شمات  ب��و���ش��ع  ت��ك��ات��ف  ب��رن��ام��ج 
اجل��م��ال��ي��ة والأف����ك����ار امل��ب��ت��ك��رة يف 
والت�شميم،  ال����دي����ك����ور  جم������ال 

عن  تعرب  ب��اأع��م��ال  للقيام  امل��ت��اح��ة 
وتهدف  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
املجتمع  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  اإىل 
الإم�����ارات�����ي. م���ن ج��ه��ت��ه��ا حتدثت 
نائب  كتيت،  عبدالرحيم  �شامية 
الرئي�س لوحدة التعليم والتطوير 
عدد  م�شاهمة  ع��ن  دب���ي  م��ط��ار  يف 
من املتطوعني وامل�شوؤولني واملدراء 
ال��وط��ن��ي، تنفيذاً  امل�����ش��روع  يف ه��ذا 
التطوير  ادارة  لإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
والتعليم يف مطارات دبي وبرنامج 
التطوعي  ب��ال��ع��م��ل  امل��ت��ع��ل��ق  ق��ائ��د 
الربنامج  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وذل����ك 
الوطني للتطوع الجتماعي تكاتف 
، بهدف خدمة املجتمع املحلي على 
الم�����ارات وتعزيز  دول����ة  م�����ش��ت��وى 
و�شط  اخل�������ريي  ال���ع���م���ل  ث���ق���اف���ة 
الآلف من موظفي مطارات دبي، 
و���ش��رورة اخل���روج م��ن جمتمعهم 
ال�����ش��غ��ري يف امل���ط���ار وال���ت���ط���وع يف 
مبادرات ان�شانية ابداعية ت�شب يف 
م�شلحة جمتمعهم الكبري ومنحه 

لكافه  النعيمي  عزة  ال�شيخه  قبل 
اللجنة  م����ع  امل����ب����ذول����ة  اجل����ه����ود 

املنظمه للملتقى.
حما�شرة  الفعاليات  �شهدت  كما   
املرحله  م���دار����س  لطلبه  ث��ق��اف��ي��ه 
العربيه  ال��ل��غ��ة  ح���ول  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ة 
الزمان  يف  جلي�س  وخ��ري  ب��ع��ن��وان 
ك��ت��اب ق��دم��ه��ا ف���رج ب��وزي��ان ع�شو 
العربية  ال���ل���غ���ة  ح���م���اي���ة  جل���ن���ة 
الطلبة  م����ن  ال���ع���دي���د  ب��ح�����ش��ور 
بتنظيم  ال��ث��ال��ث  ال���ي���وم  واخ��ت��ت��م 
والثقافية  الرفيهية  امل�شابقات 
للطلبة وتوزيع اجلوائز عليهم ثم 

جوله يف معر�س امللتقى 
ال�شيخة عزة بنت عبداهلل  واأك��دت 
النعيمي مدير عام موؤ�ش�شة حميد 
بان  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
ملا  ا�شتح�شان اجلميع  لقى  امللتقى 
وفعاليات  ب��رام��ج  م��ن  تقدميه  مت 
لنجاحه  الي��ج��اب��ي  الث���ر  تعك�س 
ك���ذل���ك توافد  اأك�����د جن���اح���ه  وم����ا 
العديد من ال�شر لزيارة املعر�س 
مكثوا  ال��ذي��ن  الط���ف���ال  ب�شحبه 
لهم  املخ�ش�س  ال��رك��ن  يف  يلعبون 

بالألعاب الرفيهية. 

•• راأ�ض اخليمة - الفجر

قام وفد من ق�شم مو�شيقى �شرطة 
ال�����ش��ارق��ة ب��رئ��ا���ش��ة ال��رائ��د حممد 
فرع  اىل  ب��زي��ارة  البقي�س  ابراهيم 
راأ������س اخليمة  ���ش��رط��ة  م��و���ش��ي��ق��ى 
حممد  ح�شني  النقيب  ك��ان  حيث 
ال�شرطة  م��و���ش��ي��ق��ى  ف����رع  م���دي���ر 

براأ�س اخليمة يف ا�شتقبالهم .
تاأتي  ال���زي���ارة  ان  ال��ب��ق��ي�����س  وق����ال 
ملختلف  امليدانية  ال��زي��ارات  �شمن 

اأهم  وا�شتعرا�س  الودية  الأحاديث 
واآخر امل�شتجدات يف الفرع . 

�شرطة  مو�شيقى  ب��وف��د  واح��ت��ف��اء 
مو�شيقى  ف������رع  ق������ام  ال���������ش����ارق����ة 
مقطوعات  ب��ع��زف  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
على  وت��ع��ّرف  خمتلفة  مو�شيقية 

الآلت املوجودة يف الفرع   . .
واأو�����ش����ح ال��ن��ق��ي��ب ح�����ش��ني حممد 
باأن ما مت اإجنازه ُيعد ثمرة فريق 
عمل واحد والذي بذل جهد كبري 
تقوم  التي  الأن�شطة  كافة  لإجن��اح 

على  ال�شرطة  مو�شيقى  ف��رع  م��ن 
عن  يعك�س  مم��ا  اخل�شو�س،  وج��ه 
م����دى م���ا ت�����ش��ه��ده ���ش��رط��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة م��ن ت��ط��ور وت��ق��دم نوعي 
حت���ت ت��وج��ي��ه��ات وم��ت��اب��ع��ة كبرية 
ال�شيخ طالب بن �شقر  اللواء  من 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  القا�شمي 
التوفيق  ك��ل  لهم  متمنياً  اخليمة 
والنجاح يف حتقيق الغاية الأمنية 
من حيث غر�س الأمن والأمان يف 

ربوع الإمارة .

القيادات والإدارات بهدف الإطالع 
ع��ل��ى ���ش��ري ال��ع��م��ل وال���وق���وف على 
اآخر امل�شتجدات يف جمال مو�شيقى 
ال�شرطة وتبادل اخلربات يف املجال 

الأمني .
  ويف م�شتهل الزيارة، رحب مدير 
فرع مو�شيقى �شرطة راأ�س اخليمة، 
وث��م��ن جهودهم  ال���زائ���ر  ب��ال��وف��د 
بني  يربط  ال��ذي  تعاونهم  وم��دى 
اجل��ان��ب��ني ب��ه��دف ت��ك��ري�����س الأمن 
اجلانبان  وتبادل  الدولة،  رب��وع  يف 

ال��ف��رق��ة ب��امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا لإدخ����ال 
ال���ن���ف���و����س وم����زي����داً  ال���ب���ه���ج���ة يف 
الفعاليات  خ��الل  الإ���ش��ت��م��ت��اع  م��ن 
م�شرياً  ال�����ش��رط��ي��ة،  اأو  املجتمعية 
راأ�س  ���ش��رط��ة  ا���ش��ت��ع��داد  اىل م���دى 
القيادات  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون  اخل��ي��م��ة 
يف  الدولة  م�شتوى  على  والإدارات 
املجال الأمني مبا ي�شب يف خدمة 

الوطن.
الرائد  اأث��ن��ى  ال���زي���ارة    ويف خ��ت��ام 
املبذولة  باجلهود  البقي�س  حممد 

ثقافة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  للعمل  وذل���ك 
ال��ت��ط��وع، وال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل���وارد 
اخلالقة  احللول  واإي��ج��اد  املتاحة، 
املجتمع  ح�����اج�����ات  ت���ل���ب���ي  ال����ت����ي 
لل�شباب  ي��ق��دم��ه  ومل���ا  الإم����ارات����ي، 
م���ن ف��ر���س ال��ت��ط��وع يف ع����دد من 
والجتماعية،  الإن�شانية  الربامج 
اأوقاتهم  ف�شاًل عن ال�شتفادة من 

ب�شورة هادفة.
ك��م��ا ي��ع��ت��رب ال���ربن���ام���ج، م���ن اأهم 
رفع  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  امل����ب����ادرات 
باحتياجات  العام  الوعي  م�شتوى 
دعم  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل���ج���ت���م���ع، 
وت�������ش���ج���ي���ع ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي، 

والركيز على م�شاركة ال�شباب يف 
وتعزيز  ال��ت��ط��وع،  واأن�شطة  فر�س 
ق��ي��م ال��ت��ط��وع ب���ني خم��ت��ل��ف فئات 
قدرات  وب��ن��اء  الإم���ارات���ي،  املجتمع 
امل���ت���ط���وع���ني وت����ط����وي����ر م����ه����ارات 
ف�شاًل  لديهم،  والت�شال  القيادة 
ع���ن اإي���ج���اد ف��ر���س ال��ت��ط��وع التي 
وتلبي  املتطوعني  ق���درات  تنا�شب 
تطوير  ج��ان��ب  اإىل  ط��م��وح��ات��ه��م، 
للتطوع  ال�شراتيجية  امل��ب��ادرات 
للتعاون  ف��ر���ش��اً  تت�شمن  وال���ت���ي 
القطاع  من  �شركاء  مع  والتن�شيق 

العام واخلا�س.
وقال علي احلمادي اأحد املتطوعني 

م�شاركة  ه��ن��ا  اأود  امل�������ش���روع:  يف 
ال�شعادة والفرح  باإح�شا�س  اجلميع 
الذي انتابني وزمالئي املتطوعني، 
ون���ح���ن ن����رى ن��ت��ائ��ج ت��غ��ي��ري حياة 
وذلك  الأف�شل،  نحو  كاملة  اأ�شرة 
ب�شيطة  وم����واد  اأدوات  خ���الل  م��ن 
قيمة  تقدم  التي  الأع��م��ال  وبع�س 
اأجمل  اأن  كما  م�شافة.  اجتماعية 
م��ا مي��ي��ز م�����ش��روع ���ش��ي��ان��ة منازل 
الأ�شر املتعففة، هو العمل اجلماعي 
مقابل،  دون  امل�شاعدة  يف  والرغبة 
املجتمع  لأف��راد  ر�شالة هامة  وهي 
التطوعي  ال��ع��م��ل  يف  للم�شاهمة 

على م�شتوى الدولة .

طالبات مدر�شة خا�شة يتعرفن على �شبل مكافحة الأمرا�س الوراثية 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

املجتمع  لتوعية  حملة  اخليمة  راأ���س  يف  اخلا�شة  العربية  املدر�شة  نظمت 
املدار�س  م��ن  ع����ددا  �شملت  ال��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا،  واأه��م��ه��ا  ال���وراث���ي���ة،  ب���الأم���را����س 
من  ط��ال��ب��ة   16 مب�����ش��ارك��ة  ال��ع��ام��ة،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  والأم���اك���ن  وامل�شت�شفيات 
الربية  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت  واأق��ي��م��ت  ي��وم��ني،  احلملة  ا�شتمرت  امل��در���ش��ة. 
الوراثية يف دبي. وت�شمنت حما�شرة  الأمرا�س  والتعليم، وباإ�شراف مركز 
عن الأمرا�س الوراثية يف مدر�شة احلديبة الثانوية للبنات يف راأ�س اخليمة، 

بهذه  الطلبة  توعية  بهدف  احلملة،  يف  امل�شاركات  املدر�شة  طالبات  األقتها 
النوعية من الأمرا�س، وزيارة م�شت�شفى راأ�س اخليمة، حيث قدمت الطالبات 
عر�شا لأهداف احلملة ون�شاطاتها، وحما�شرة باللغة الإجنليزية، قدمتها 
طالبات احلملة يف مقر هيئة املنطقة احلرة براأ�س اخليمة، بالإ�شافة اإىل 
ولكن  �شفقة  نريد  )ل  ع��ن��وان  حت��ت  القوا�شم  كورني�س  يف  تثقيفية  وقفة 
نريد احراما(.  وقالت �شريين عبد اهلل �شرمي وروان حممد عبد الكرمي، 
من�شقتا احلملة املدر�شية: اإنها لقيت جناحا لفتا، وحظيت بتجاوب الأهايل 

امل�شتهدفني، وانعك�شت على الطالبات امل�شاركات فيها اإيجابا. 

ح�سور طالبي نوعي يف ملتقى ال�سباب اخلام�س بجامعة الغرير

وزارة )الثقافة( تكرم قيادات حكومية واأكادميية يف ختام ملتقى ال�شباب اخلام�س 
•• دبي –الفجر:

وال�شباب  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  ك���رم���ت 
احلكومية  القيادات  املجتمع  وتنمية 
العاملني يف  والأكادمييني واخلرباء 
بال�شباب  الل�شيقة  التقنية  جم��الت 
امل�شاركني يف ملتقى ال�شباب اخلام�س 
الذي اأقيم حتت رعاية معايل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة 
ونظمته الوزارة �شباح اأم�س الثالثاء 
30 اإبريل 2013 بجامعة الغرير، 
حيث مت تكرمي كل من اللواء حممد 
الإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  امل�����ري  ���ش��ع��ي��د 
بالقيادة  امل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة  ال��ع��ام��ة 
العامة ل�شرطة دبي والدكتور حممد 

منها  ه��ام��ة  مو�شوعات  ت��ن��اول  على 
جمتمعنا اأمانة و التالحم املجتمعي 
املجتمع  وتنمية  املعريف  القت�شاد  و 
واأخرياً الإر�شاد الأكادميي وارتباطه 
بعملية التخطيط للم�شتقبل وكذلك 
باملبادرة واملناف�شة  وقال �شعادة اللواء 
القيادة  م�����ش��ارك��ة  اأن  امل����ري  حم��م��د 
ملتقى  يف  دب�����ي  ل�������ش���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
تفعيل  ���ش��م��ن  اخل���ام�������س  ال�������ش���ب���اب 
وال�شباب  الثقافة  وزارة  ال�شراكة مع 
املجتمع  ل�����ش��ال��ح  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
ال�شباب الذي ميثل  ويف القلب منها 
املجتمع،  م��ن   70% اإىل  ي�شل  م��ا 
امل��ل��ت��ق��ى يف اجلمع  ف��ك��رة  اأن  م���وؤك���دا 
بني اخلربات وطاقات ال�شباب رائعة 
ملا متثله من التوا�شل اليجابي بني 

وو�����ش����ائ����ل ت���ع���زي���زه���ا ل������دى اأب����ن����اء 
الإم���ارات(. وحت��دث يف املحورين كل 
من الدكتور خليل فوؤاد خليل مدير 
الأكادميي  والإر����ش���اد  النجاح  م��رك��ز 
خلفان  والأ���ش��ت��اذ  الإم����ارات  بجامعة 
ال���ك���ي���ت���وب رئ���ي�������س ق�������ش���م الإر������ش�����اد 
الربية  ب�����وزارة  وامل��ه��ن��ي  ال��ط��الب��ي 
وال��ت��ع��ل��ي��م والأ�����ش����ت����اذة مي��ن��ى حمد 
وتن�شيق  تخطيط  اإدارة  مدير  ب��دوه 
التعليم العايل بوزارة التعليم العايل 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ف��ي��م��ا حت����دث يف 
اجلل�شة الثانية كل من �شعادة مروان 
الوطني،  املجل�س  ع�شو  غليطة  ب��ن 
بالقيادة  املري  �شعيد  حممد  واللواء 
وخليفة  دب�������ي،  ل�������ش���رط���ة  ال����ع����ام����ة 
هوم  اآي  ���ش��رك��ة  م���ال���ك  اجل����زي����ري 

م������راد ع����ب����داهلل م���دي���ر م���رك���ز دعم 
الهاملي  عبيد  وع��ل��ي  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 
دبي  مبوؤ�ش�شة  الأخ��ب��ار  مركز  مدير 
رئي�س  م��ط��ر  ود.م�������رمي  ل����الإع����الم، 
جمعية الإمارات لالأمرا�س اجلينية 
وكيل  ال��ب��دور  ب��الل  �شعادة  بح�شور 
والفنون  للثقافة  امل�����ش��اع��د  ال�����وزارة 
و�شعادة حكم الها�شمي وكيل الوزارة 
بتكرمي  امل��ج��ت��م��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  امل�����ش��اع��د 
امللتقى على مدى  وت��ن��اول  م��ن.  ك��ل 
وهما  رئ��ي�����ش��ني  حم���وري���ن  جل�شتيه 
)اأه��م��ي��ة الر���ش��اد الك��ادمي��ي ودوره 
ال��ط��ال��ب الذي  ت��وج��ي��ه  احل��ي��وي يف 
م�شتقبل  يف  ال����زاوي����ة  ح��ج��ر  مي��ث��ل 
املحور  دار  فيما  اجلامعي(،  ال�شباب 
واملناف�شة  )امل����ب����ادرة  ح����ول  ال���ث���اين 

ال��ق��ي��ادات وال�����ش��ب��اب  واأ����ش���ار اإىل اأن 
خا�شة  اإدارة  لديها  العامة  ال��ق��ي��ادة 
 240 بها  املجتمعية يعمل  بالتنمية 
�شابط ولها دور نوعي بارز من خالل 
العامة  القيادة  اأن  م�شيفا  �شركائنا 
تعمل من خالل روؤية وا�شحة تعتمد 
الر�شيدة  واحل��ك��وم��ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
توعية  يف  دوره������ا  ل��ت��ع��زي��ز  وت�����ش��ع��ى 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��ب��اب 
من  لذلك  ملا  نفو�شهم  يف  والنتماء 
انعكا�س ايجابي عليهم وعلى املجتمع 
ب�شكل كلي. واأكد اأن زرع روح املبادرة 
من  لها  وما  ال�شباب  لدى  واملناف�شة 
ال�����ش��ب��اب وتفعيل  ق�����رارات  ت��اأث��ري يف 
ط��اق��ت��ه��م وت��ن��م��ي��ة ق��درات��ه��م يحقق 
ال�شباب  ول����دى  اأف�����ش��ل،  م�����ش��ت��ق��ب��اًل 

املتخ�ش�س يف بناء وتطوير الربامج 
اجلل�شات  وت����دور  ال��ذك��ي��ة،  التقنية 
واملناف�شة  امل�����ب�����ادرة  م���ف���ه���وم  ح�����ول 
وح���اج���ة ال�����ش��ب��اب اإل��ي��ه��م��ا، ومن����اذج 
عملية للمبادرة واملناف�شة يف الدولة. 
ا�شراتيجية  �شمن  امللتقى  وي��اأت��ي 
 )2013  �  2011( ال���������������وزارة 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  للمحافظة 
ال������وزارة  واأن  م��ق��وم��ات��ه��ا،  وت���ع���زي���ز 
روؤية  وف��ق  ال�شباب  احتياجات  حت��دد 
املو�شوعات  م��ن  ك��ث��ريا  واأن  علمية 
وفق  �شتتناولها  ال�شباب  تهم  ال��ت��ي 
جدول زمني و�شعته يف �شوء اأهداف 
احل��ك��وم��ة وروؤي����ة ور���ش��ال��ة واأه����داف 
وزارة  وداأبت  ال�شراتيجية.  الوزارة 
املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة 

دور  مثمنا  لوطنه،  ليقدمه  الكثري 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
املجتمع يف تنظيم مثل هذه امللتقيات 
مراد  حممد  ال��دك��ت��ور  وق��ال  املهمة. 
وال�شباب  الثقافة  وزارة  اإن  ع��ب��داهلل 
تلبية  يف  دور  امل���ج���ت���م���ع  وت���ن���م���ي���ة 
�شوق  ومتطلبات  املجتمع  احتياجات 
يعول  الإماراتي  ال�شباب  واأن  العمل، 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف ع��م��ل��ي��ة بناء  ع��ل��ي��ه 

جم��ت��م��ع امل��ع��رف��ة م��ن خ���الل عملية 
مراكمة من التخطيط للم�شتقبل، 
جمتمع  م��ن  الأك���رب  الفئة  باعتباره 
البنية  ت��وف��ر  اأن  م�شيفاً  الإم�����ارات، 
الثقافة  القوية يف جمالت  التحتية 
والريا�شة واملعرفة والقت�شاد و�شوق 
ال�شباب  ع��ل��ى  ت�شع  امل��ف��ت��وح،  ال��ع��م��ل 
م�����ش��وؤول��ي��ة يف ال���ش��ت��ف��ادة م���ن تلك 

الفر�س ال�شانحة قدر امل�شتطاع.

حمــــــمــــــد بـــن 
زايـــــــــد خــــالل 
ماأدبة  ح�سوره  
الــــغــــداء الــتــي 
جمال  ــا  ــه ــام اأق
تكرميا  الغرير 
ل�سموه وذلك يف 
مبنطقة  منزله 
اخلــــوانــــيــــج يف 

دبي.
)وام(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1157294  بال�شم التجاري مركز الرو�شة 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الملاين  الطبي 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
مطبعة  التجاري  بال�شم    CN  1094049 رقم 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  ال�شاطع  الطريق 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطحنة وبقالة الكندي

 رخ�شة رقم:CN 1028860  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حممد احمد مبارك عبداهلل الكندي من �شريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد احمد مبارك عبداهلل الكندي من 51% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/كونهي موبان حممد ا�شماعيل من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ كونهي موبان حممد ا�شماعيل من 49% اىل %100
تعديل راأ�س املال /من null اىل 50000

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/ مطحنة وبقالة الكندي
AL KINDI GROCERY & FLOUR MILL

اىل/مطحنة الكندي 
AL KINDI FLOUR MILL

تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(
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 غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

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

 رخ�شة رقم:CN 1194646  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة حمد �شعيد حمد �شويخ املن�شوري )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يو�شف يحيى الطعمه من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ يو�شف يحيى الطعمه من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف يعقوب يو�شف عبداهلل �شعيد احلمادي
تعديل راأ�س املال /من null اىل 150000

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 3.5*1 اىل 3.25*0.5
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ الربونزي للهواتف املتحركة
AL BRONZE MOBILE PHONES

اىل/الربونزي للهواتف املتحركة ذ.م.م 
AL BRONZE MOBILE PHONES LLC

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 غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
ال�شحن  خلدمات  رجب  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1060222  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة جمعه زايد خمي�س املنذري )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شادق عبدالقادر )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمعه زايد خمي�س املنذري

تعديل راأ�س املال /من null اىل 150000
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة رجب خلدمات ال�شحن

RAJAB CARGO SERVICES ESTABLISHMENT
اىل/رجب خلدمات ال�شحن ذ.م.م

RAJAB CARGO SERVICES LLC
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 غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركةفا�شت لتاأجري ال�شيارات 

+ الفروع رخ�شة رقم:CN 1003740  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال /من null اىل 50000

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ �شركةفا�شت لتاأجري ال�شيارات
FAST RENT A CAR COMPANY

اىل/�شركة فا�شت لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م
FAST RENT A CAR COMPANY LLC

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  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شبوة الذهبي للمقاولت 
وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1145285  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حميد عبداهلل حميد جعفر ال علي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
 حميد عبداهلل حميد جعفر ال علي من 100% اىل %0

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمر فاروق هاجابا توكور )%100(

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 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
ال�شعيدة  ال�ش�����ادة/احل�شناء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1180343:خلياطة املالب�س الن�شائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ابراهيم عبداهلل ح�شن احمد احلمادي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
 ابراهيم عبداهلل ح�شن احمد احلمادي من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هارون الر�شيد بن ايت ويل اهلل ميزي

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 غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة النور الطبية م�شت�شفى النور 

CN 1037795:شيدلية النور م�شتودع النور ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة النور لال�شتثمار التجارية ذ.م.م
ALNOOR COMMERCIAL INVESTMENT LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف قا�شم علي - العوم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

Enaya Halth Care Group LLC حذف جمموعة عناية ال�شحية �س.ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ال�شيخ حممد بن بطي ال حامد

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 غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
التجاري  لال�شتثمار  ال�ش�����ادة/النور  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1359869 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ذي فري�شت اربيان كوربوري�شن �س.ذ.م.م 

THE FIRST ARABIN CORPORTION LLC

تعديل ن�شب ال�شركاء / ال�شيخ حممد بن بطي ال حامد 50% اىل %0.67

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف في�شل جمعه خلفان بلهول الفال�شي

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  غري 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
خلدمات  املرموقة  ال�ش�����ادة/ال�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1058562:ال�شت�شارات التقنية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة غفيلي علي عبداحلبيب عمر اجلابري )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد جمعه �شالح جمعه احلو�شني

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ ال�شركة املرموقة خلدمات ال�شت�شارات التقنية ذ.م.م
EMINENT TECHNICAL CONSYLTANCY SERVICES COMPANY

اىل/باور لين للمقاولت العامة ذ.م.م
POWER LINE CONTRACTING LLC

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  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمزن هالل

رخ�شة رقم:CN 1039996  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ خمزن هالل
CRESCENT STORE

اىل/بقالة الهالل الذهبي
ALHILAL ALDHABI BAQALA

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(

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 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيلك�س للتجارة 
  CN 1486503:العامة �س.ذ.م.م فرع ابوظبي 1 رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 ا�شافة بطي هالل عبداهلل دميثان القمزي )%51(
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد عبداجلليل مهدي الع�شماوي
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 غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة بن عيالن 

  CN 1036820:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
 نارايانان مور اليدهاران من 39% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فيبور مونري اهينام كناغي�شام

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

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

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اوكالند للمطابخ والبواب 

اخل�شبية رخ�شة رقم:CN 1135329 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة اوكالند للمطابخ والبواب اخل�شبية
اىل/اوكالند للمطابخ

OKLAND KITCHENS
نهيل  عبداهلل  مبارك  �شلطان  بناية  ال�شناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
العرياين اىل العني �شناعية العني �شناعية العني بناية حمد �شباع �شعيد غامن 

النعيمي
تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف بيع امل�شنوعات املعدنية لالبنية والنوافذ والبواب - بالتجزئة )4752023(
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 غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة قبودان للمقاولت العامة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1176418  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة �شلمان علي حممد �شليمان ال�شام�شي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد جمعه �شامل �شيف الظاهري
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة قبودان للمقاولت العامة ذ.م.م
 QABODAN GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/�شركة قبودان لدارة ال�شركات ذ.م.م
QABODAN MNAGMENT COMPANIES LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة ادارة ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة )7010009(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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 غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

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

عبري ال�شحراء لبيع القم�شة ذ.م.م- فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1186422-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

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

واخوانه للتجارة ذ.م.م - فرع العني
رخ�شة رقم:CN 1273758 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شايغ 
واخوانه للتجارة )ذات م�شوؤولية حمدودة( - فرع العني 

رخ�شة رقم:CN 1273793 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  امل�شهور  ال�ش�����ادة/قلعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1006843 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 40*60

تعديل ا�شم جتاري من/ قلعة امل�شهور للمقاولت العامة ذ.م.م
 FAMOUS CASTLE GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/قلعة امل�شهور للنجارة امل�شلحة ذ.م.م
FAMOUS CASTLE SHUTTERING CARPENTRY LLC

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية غياثي �شناعية مالك البناية 
اىل   32 م   37 ق  املزروعي  �شالح  را�شد  القمريي  البناية  م�شتثمر  البلدية  دائرة 
يثي  حم�شر  الغربية  املنطقة  بلدية  املالك  ليوا  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة 

ق 41-42 مكتب 27
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

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

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 غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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•• ال�سارقة-وام:

حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
مر�شوما  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
بن  �شامل  ال�شيخ  ترقية  ب�شاأن   2013 ل�شنة   4 رق��م  اأم��ريي��ا 
عبدالرحمن بن �شامل القا�شمي مدير مكتب �شمو احلاكم اإىل 
درج��ة مدير ع��ام دائ��رة. وج��اء يف ن�س املر�شوم نحن �شلطان 
ال�شارقة بعد الط��الع على  اإم��ارة  بن حممد القا�شمي حاكم 
القانون رقم 2 ل�شنة 1999 م ب�شاأن اإن�شاء املجل�س التنفيذي 

ل�شنة   5 رق��م  والقانون  الداخلية  ولئحته  ال�شارقة  لإم���ارة 
وتعديالت  ال�شارقة  لإم���ارة  املدنية  اخل��دم��ة  ب�شاأن   2001
واملر�شوم الأمريي رقم 11 ل�شنة 2001 ب�شاأن تعيني مدير 
اأ�شدرنا  العامة  امل�شلحة  تقت�شيه  وم��ا  احل��اك��م  �شمو  ملكتب 

املر�شوم التايل:
مادة 1 يرقى ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن بن �شامل القا�شمي 
دائ��رة ون�س  اإىل درج��ة مدير عام  مدير مكتب �شمو احلاكم 
املر�شوم يف مادته الثانية على اأن يعمل بهذا القرار من تاريخ 

�شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

•• ال�سارقة-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة مر�شوما 
ال�شيد حممد  ب�شاأن نقل   2013 3 ل�شنة  اأمرييا رقم 
م�شبح خلفان ال�شويدي مدير عام مكتب �شمو احلاكم 
درجته  بنف�س  احلاكم  �شمو  مبكتب  م�شت�شارا  وتعيينه 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة. وج���اء يف ن�����س امل��ر���ش��وم ن��ح��ن �شلطان بن 
حممد القا�شمي حاكم اإمارة ال�شارقة بعد الطالع على 
املجل�س  اإن�شاء  ب�شاأن  م   1999 ل�شنة   2 رق��م  القانون 

التنفيذي لإمارة ال�شارقة ولئحته الداخلية والقانون 
لإمارة  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  ب�����ش��اأن   2001 ل�شنة   5 رق��م 
ل�شنة   11 الأم��ريي رقم  واملر�شوم  ال�شارقة وتعديالت 
2001 ب�شاأن تعيني مدير عام ملكتب �شمو احلاكم وما 
تقت�شيه امل�شلحة العامة اأ�شدرنا املر�شوم التايل: مادة 
مدير  ال�شويدي  خلفان  م�شبح  حممد  ال�شيد  ينقل   1
�شمو  مبكتب  م�شت�شارا  ويعني  احلاكم  �شمو  مكتب  عام 
احلاكم بنف�س درجته الوظيفية ون�س املر�شوم يف مادته 
�شدوره  تاريخ  من  ال��ق��رار  بهذا  يعمل  اأن  على  الثانية 

وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما برتقية مدير مكتب 
�شمو احلاكم اإىل درجة مدير عام دائرة

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما بنقل وتعيني حممد م�شبح 
خلفان ال�شويدي م�شت�شارا مبكتب �شمو احلاكم

حاكم الفجرية ي�شيد مب�شروع خليفة بلغات العامل ويت�شلم اأكرب بطاقة هوية حتمل ا�شم �شموه 

مكرمة من حاكم راأ�س اخليمة 

جمل�س الإدارة ي�شيد مبنحها قطعة اأر�س لتنفيذ م�شروع مبنى 
منوذجي جديد لفرع جمعية راأ�س اخليمة يف الظيت اجلنوبي

للعام الثاين على التوايل

خريج من جامعة عجمان �شمن اأقوى 500 �شخ�شية عربية يف العامل

اجتماع اجلمعية العمومية العادي الثاين جلمعية الإح�سان اخلريية يف عجمان 

عبد العزيز النعيمي الأمني العام للجمعية يقدم التقرير املايل والإداري للجمعية العمومية

طبية عجمان تنظم احتفالية مبنا�شبة اأ�شبوع التطعيم العاملي بح�شور اأكرث من 100 طبيب وممر�س

•• الفجرية -وام:

حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال�����ش��رق��ي ع�����ش��و املجل�س  ب���ن حم��م��د 
�شموه  بق�شر  الفجرية  حاكم  الأعلى 
م�شروع  فريق  ام�س  �شباح  بالرميلة 
اأطلقه  ال����ذي  ال���ع���امل  ب��ل��غ��ات  خ��ل��ي��ف��ة 
للثقافة  زاي������د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  م���رك���ز 
والإع���������الم ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع�����دد من 
احلكومية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال���ه���ي���ئ���ات 
ل�شاحب  ووف�����اء  ت��ق��دي��را  واخل��ا���ش��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اأع�شاء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب  واإخ����وان����ه 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات.

ال�شمو  �شاحب  بت�شليم  ال��وف��د  وق���ام 
حتمل  ه��وي��ة  بطاقة  الفجرية  ح��اك��م 
اأك��رب هوية  فعالية  �شموه �شمن  ا�شم 
مو�شوعة  يف  ت�شجيلها  ومت  وط��ن��ي��ة 

جيني�س لالأرقام القيا�شية.
م�شروع  على  �شموه  الوفد  اأطلع  كما 
اأثنى  ال���ع���امل ح��ي��ث  ب��ل��غ��ات  خ��ل��ي��ف��ة 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���د بن 
حممد ال�شرقي على امل�شروع وفكرته 
وع���رب ع���ن ت��رح��ي��ب��ه وت��ق��دي��ره لهذا 
يحمل  الذي  الرائد  الوطني  امل�شروع 
ا�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
م�شيدا  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
بتبني مركز �شلطان بن زايد للثقافة 
الهوية  هيئة  مع  بالتعاون  والإع���الم 

الوطني  امل�شروع  لهذا  امي��ال  و�شركة 
حب  ع��ن  ب�شدق  يعرب  ال���ذي  املتميز 
لوطنهم  الإم������������ارات  ����ش���ع���ب  وولء 

وقيادتهم احلكيمة.
املن�شوري  �شعيد  من�شور  الوفد  �شم 
مدير اإدارة ال�شوؤون الثقافية يف مركز 
والإع���الم  للثقافة  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
الت�شال  اإدارة  مدير  امل��ه��ري  وع��ام��ر 
الإمارات  بهيئة  واملجتمعي  احلكومي 
للهوية وخديجة �شيف ال�شحي مديرة 
و�شالح  العامل  بلغات  خليفة  م�شروع 
امل�شروع.  ع��ام  من�شق  النعيمي  �شامل 
وح�شر املقابلة ال�شيخ مكتوم بن حمد 
بن حممد ال�شرقي وعدد من ال�شيوخ 
العبدويل  واأح��م��د  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار 

الإمارات  الفجرية هيئة  مدير مركز 
للهوية. وقالت خديجة �شيف ال�شحي 
ان م�شروع خليفة بلغات العامل ي�شعى 
اإىل التعبري عن احلب والوفاء لقائد 
امل�شرية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
حفظه اهلل وذل���ك م��ن خ��الل تخليد 
وترجمته  بكتابته  خليفة  �شموه  ا�شم 
ب��ك��ل ل���غ���ات ال���ع���امل وت���اأك���ي���د ال����ولء 
بذلها  ال��ت��ي  ج��ه��وده  وتقدير  ل�شموه 
ال�شيا�شة  وتثمني  الوطن  �شاأن  لرفع 
الإمارات  التي خطتها دولة  احلكيمة 
وج��ع��ل��ت م��ك��ان��ت��ه��ا يف م�����ش��اف ال���دول 
الوطنية  ال��ث��ق��اف��ة  واإب������راز  امل��ت��ق��دم��ة 
للقيادة  تقديرها  خ��الل  من  للدولة 

الوطنية  ال���ه���وي���ة  ع���ل���ى  وال���ت���اأك���ي���د 
م����ع جميع  وت��ف��اع��ل��ه��ا  الإم�����ارات�����ي�����ة 
ثقافات دول و�شعوب العامل. واأ�شارت 
بوابة  اأك��رب  يت�شمن  امل�شروع  اأن  اإىل 
ال��ع��امل منوهة  اإم���ارات���ي���ة يف  ت��راث��ي��ة 
غيني�س  م��و���ش��وع��ة  م���واف���ق���ة  ب���اأخ���ذ 
لالأرقام القيا�شية لتنفيذ اإجناز عاملي 
العامل  يف  تراثية  بوابة  اأك��رب  باإن�شاء 
25 مرا  م��ن  اأك���ر  ارت��ف��اع��ه��ا  تبلغ 
الراثية  ال��ب��واب��ة  تفا�شيل  بجميع 
الإماراتية حتمل ا�شم �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�شموه  ا�شم  بحفر  اهلل  الدولة حفظه 
ب��اأك��ر م��ن 200 ل��غ��ة. واأ���ش��اف��ت ان 
املو�شوعة  اأي�����ش��ا  ي��ت�����ش��م��ن  امل�����ش��روع 

الإلكرونية واملطبوعة خليفة بلغات 
لل�شرية  م��وق��ع��ا  ت�شمل  ال��ت��ي  ال��ع��امل 

الذاتية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ن��ه��ي��ان واإجن������ازات دولة  اآل  ب��ن زاي���د 

ب��ل��غ��ات العامل  الإم������ارات وت��رج��م��ت��ه��ا 
املختلفة .

•• راأ�ض اخليمة- الفجر:

راأ�س  جمعية  اإدارة  جمل�س  واأع����رب 
اخل��ي��م��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة ع��ن ب��ال��غ �شكره 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  وت���ق���دي���ره 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
اخليمة،  راأ���س  الأع��ل��ى حاكم  املجل�س 
ل��رع��اي��ت��ه ودع���م���ه ل��ل��ج��م��ع��ي��ة خالل 
وهو  امل��ا���ش��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف  م�شريتها 
ما توج موؤخرا مبنح اجلمعية قطعة 
اجلنوبي  ال��ظ��ي��ت  م��ن��ط��ق��ة  اأر������س يف 
مبنى  لإن�شاء  اخليمة،  راأ���س  مبدينة 
اجلمعية  ل���ف���رع  وم�����ش��ت��ق��ل  ج���دي���د 

هناك. 
 وقال حممد ال�شم�شي، رئي�س جمل�س 
يتوا�شل  العمل  اإن  اجلمعية:  اإدارة 
حاليا يف و�شع ت�شاميم م�شروع فرع 
فرع  منطقة  يف  ج��دي��د  )من���وذج���ي( 
ال��ظ��ي��ت اجل��ن��وب��ي احل���ي���وي، يف ظل 
الكثافة ال�شكانية يف املنطقة، مو�شحا 
حاليا،  ي��ع��ك��ف  الإدارة  جم��ل�����س  اأن 
بالتعاون مع اأحد مكاتب ال�شت�شارات 
الهند�شية يف راأ�س اخليمة، على اإجراء 
بت�شميم  اخلا�شة  الأولية  الدرا�شات 
م�����ش��روع امل��ب��ن��ى، امل��ق��رر اإح��الل��ه بدل 

من املقر احلايل امل�شتاأجر. 

اجلديد  املبنى  اأن  ال�شم�شي  واأو���ش��ح   
ي��ت��ك��ون م��ن ط��اب��ق��ني، وي�����ش��م �شالة 
لإدارة  وم����ك����ات����ب  ك�����ب�����رية،  ع����ر�����س 
ف��رع اجلمعية  يغذي  الفرع، وخم��زن 
حمالت  بجانب  املختلفة،  بالب�شائع 
جت�������اري�������ة م��������وؤج��������رة وخم�������ش�������ش���ة 
للخدمات الأخرى، كم�شبغة مالب�س 
وحم����ل خ�������ش���روات وف����واك����ه وحمل 
اإجمال  ل��ت�����ش��ك��ل  و����ش���واه���ا،  ���ش��راف��ة 
املوازية  احليوية  اخلدمات  من  كتلة 
للجمعية،  الرئي�شية  العر�س  ل�شالة 
زبائن  م��ن  للم�شتهلكني  ل��ت��وف��ريه��ا 
كاف  ع���دد  تخ�شي�س  م��ع  اجل��م��ع��ي��ة، 
من مواقف لل�شيارات، بغر�س �شمان 

واملت�شوقني  اجلمعية  ع��م��الء  راح���ة 
املركبات يف حميط  وان�شيابية حركة 

الفرع اجلديد. 
اأن اجلمعية �شتعتمد   واأكد ال�شم�شي 
ال���ف���رع اجلديد  وخ���دم���ات  ت�����ش��م��ي��م 
خمتلف  على  م�شتقبال  )النموذجي( 
حاليا  عددها  البالغ  اجلمعية،  ف��روع 
6 ف����روع، ت��ت��وزع ع��ل��ى م��ن��اط��ق راأ����س 
واأذن  وال���رم�������س  وال��ن��خ��ي��ل  اخل��ي��م��ة 
ال�شمايل.  والظيت اجلنوبي والظيت 
اإىل توفري  امل�شروع  وراء  وتهدف من 
واحد،  �شقف  حتت  متكاملة  خدمات 
ي�شاف بع�شها للمرة الأوىل يف جميع 

الإم���ارة، ومواكبة  ف��روع اجلمعية يف 
وخدمات  ق��ط��اع  يف  امللو�شة  ال��ط��ف��رة 
اجل���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���اون���ي���ة والأ������ش�����واق 
الدولة.   يف  وال�شتهالكية  التجارية 
واأو�شح جنيب ال�شام�شي، نائب رئي�س 
موقع  اأن  اجل��م��ع��ي��ة،  اإدارة  جم��ل�����س 
الفرع اجلديد للجمعية حتدد  مبنى 
وكالة  خ��ل��ف  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
موؤكدا  لل�شيارات،  )الفطيم(  تويوتا 
�شكر جمل�س اإدارة اجلمعية وتقديره 
ممثلة  الجتماعية،  ال�شوؤون  ل���وزارة 
باإدارة التعاون فيها، لدعمها املتوا�شل 

للجمعيات التعاونية يف الدولة

•• عجمان ـ الفجر 

ال���ت���وايل، مت  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  لل�شنة 
تكرمي واإدراج ا�شم املهند�س حممد 
هند�شة  ق�شم  خريج  بلولة  عثمان 
عجمان  بجامعة  الطبية  امل��ع��دات 
يعمل  الذي  والتكنولوجيا  للعلوم 
ت��دري�����ش��ي��اً بذات  ح��ال��ي��اً م�����ش��اع��داً 
 500 اأق������وى  ق��ائ��م��ة  ال��ق�����ش��م يف 
العامل  يف  تاأثرياً  عربية  �شخ�شية 
عامل  ت�����ش��ن��ي��ف  يف   2013 ل���ع���ام 
لإ�شهاماته  وذل�������ك   ، وخم�������رع 
الأب����ح����اث  و  الب���ت���ك���ار  يف جم�����ال 

واخلدمة املجتمعية. 
للن�شر   ITP جم��م��وع��ة  وت���ق���وم 
ب����اإع����داد ق��ائ��م��ة ���ش��ن��وي��ة ب���اأق���وى 
يف  ت��اأث��رياً  عربية  �شخ�شية   500
20 جم��ال م��ن ابرزها  ال��ع��امل يف 
جمالت املال والقت�شاد، والثقافة 
حيث  وال��ع��ل��وم؛  وال��ف��ن  واملجتمع، 
ت��ن��ك��ب جل��ن��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني على 
ال�شخ�شيات  اأب��رز  واختيار  تقييم 
العامل.  دول  �شتى  يف  التاأثري  ذات 
وق����د ب�����داأ الإع��������داد ل��ق��ائ��م��ة هذا 
وعلى   2012 ي��ول��ي��و  م��ن��ذ  ال��ع��ام 

مدار الت�شعة اأ�شهر املا�شية، جرى 
خاللها انتقاء 500 �شخ�شية من 
بني 1960 �شخ�شية كان لهم دور 

فعال على مدار العام املن�شرم.
اأه��م الأب��ح��اث والخراعات  وم��ن 
ل��ل��م��ه��ن��د���س حم��م��د ب��ل��ول��ة، نظام 
ملر�شى  بعد  عن  والتحكم  املراقبة 
الهاتف  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ال�������ش���ك���ري 
ال���ن���ق���ال. ك��م��ا ل���دي���ه ال��ع��دي��د من 
الأبحاث يف جمال العناية مبر�شى 
اخلدمة  م���ي���دان  ويف  ال�������ش���ك���ري. 

املجتمعية، فقد قام بتنظيم حملة 
ل��ل��ت��وع��ي��ة ال�����ش��ح��ي��ة لق���ت جناحا 
اأن ج���اب���ت الإم�������ارات  ب��ع��د  ك���ب���ريا 
الفحو�شات  اآلف  وقدمت  ال�شبع 
وموؤ�ش�شات  فئات  ملختلف  املجانية 
احلملة  وا����ش���ت���ط���اع���ت  امل���ج���ت���م���ع، 
الطبية  الأج����ه����زة  م���ئ���ات  ت���وف���ري 
من  وال��ع��دي��د  للمر�شى  امل��ج��ان��ي��ة 
ويطمح  للم�شاركني.  اخل�شومات 
اإن�شاء  اإىل  عجمان  جامعة  خريج 
البحثية  ب��ل��ول��ة  حم��م��د  م��وؤ���ش�����ش��ة 

بالعناية  �شتعنى  وال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
منطقة  يف  وامل��ر���ش��ى  باملحتاجني 
حل  يف  و�شت�شهم  الأو���ش��ط  ال�شرق 
م�����ش��اك��ل��ه��م ال�����ش��ح��ي��ة م���ن خالل 
اأبحاث ت�شتفيد منها  حتويلها اإىل 

الب�شرية جمعاء.
الوليد  الأم��ري  البارز ت�شدر  ومن 
التا�شع  للعام  للقائمة  ط��الل  ب��ن 
على ال��ت��وايل ن��ظ��راً لإجن��ازات��ه يف 
امل��ال والع��م��ال وا�شهاماته  جم��ال 
يف جم���ال ال��ع��م��ل اخل�����ريي. وحل 
ث��ان��ي��ا رئ��ي�����س ط�����ريان الإم�������ارات 
ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم. 
كما �شمت القائمة عددا من اأ�شهر 
الف�شاء  العرب مثل عاملي  العلماء 
الدكتور فاروق الباز و الربوفي�شور 
ال��ع�����ش��ى، ويف جم���ال الطب  ���ش��ارل 
يعقوب  جم������دي  ال���ربوف���ي�������ش���ور 
بريطانيا،  يف  ق��ل��ب  ج�����راح  اك����رب 
اأحمد  الدكتور  العامل  اإىل  اإ�شافة 
يف  نوبل  على جائزة  احلائز  زوي��ل 
الكيمياء ودخل حديثا لقائمة هذا 
155 �شخ�شية مما زاد من  العام 
يف  البقاء  و�شعوبة  املناف�شة  ح��دة 

القائمة.

•• عجمان ـ الفجر 
علي  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
بن را�شد النعيمي رئي�س جمل�س اإدارة 
واأع�شاء  اخل��ريي��ة  الح�����ش��ان  جمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة ومم��ث��ل��ي وزارة  اجل��م��ع��ي��ة 
ال�شوؤون الجتماعية ر�شا عبد الفتاح 
ال�شريف من  اأب��و حجازي وزك��ي زي��ن 
يف  ال��ع��ام  النفع  ذات  اجلمعيات  اإدارة 
الوزارة ، عقد يف مقر جمعية الح�شان 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  اخلريية 
ال��ع��ادي وال��ذي مت فيه اق��رار املوازنة 
واخلطة   2012 ال���ع���ام  ع���ن  امل��ال��ي��ة 
وامليزانية   2013 للعام  التنفيذية 

ال�����ش��ي��د عبد  ���ش��م  ك���م ومت   ، امل���ال���ي���ة 
اأمنة  وال��دك��ت��ورة  ال�شعيدي  ال��رح��ي��م 
حمد بو�شهاب لع�شوية جمل�س الإدارة 
املنتخب.  وقد حتدث ال�شيخ الدكتور 
عبد العزيز بن علي بن را�شد النعيمي 
اإمام اجلمعية العمومية وقدم بالنيابة 
لإجنازات  موجز  الإدارة  جمل�س  ع��ن 
واخلريية  والإداري���ة  املالية  اجلمعية 
2012م والذي يعترب عام  عن العام 
اإ�شهارها  ع��رب  للجمعية  الن��ط��الق��ة 
وزاري  ب��ق��رار  ع��ام  نفع  ذات  كجمعية 

من وزارة ال�شئون الجتماعية..
يف  النعيمي  العزيز  عبد  ال�شيخ  وق��ال 
اجلمعية  عملت  لقد   : كلمته  ب��داي��ة 

والع�شرين  ال���واح���د  ي��ق��ارب  م��ا  م��ن��ذ 
والأيتام  الأرام�����ل  رع��اي��ة  ع��ل��ى  ع��ام��اً 
اجلمعية  ف��ح��ق��ق��ت   ، خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل 
كبري  ح��د  اإىل  �شاهم  ملمو�شاً  ج��ه��داً 
امل��ئ��ات م��ن الأ�شر  يف رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل 
الن�شيج  على  احل��ف��اظ  يف  وامل�شاهمة 
عرب  الأ���ش��ري  وال��راب��ط  الجتماعي 
الربامج املقامة التاأهيلية وامل�شتدامة، 
العينية  امل�������ش���اع���دات  ع����رب  وك����ذل����ك 
امل��ت��ن��وع��ة .. وا���ش��اف الأمني  وامل��ال��ي��ة 
اجلمعية  ق��دم��ت   : للجمعية  ال���ع���ام 
نقدية  كفالت  2012م  العام  خ��الل 
وعينية �شملت اأكر من 7600 اأ�شرة 
اإجمايل  وم��ت��ع��ف��ف��ة مب��ب��ل��غ  حم��ت��اج��ة 

وقدره خم�شة ماليني و�شبعمائة األف 
درهم مقارنة ب 5700 اأ�شرة يف العام 
2011م، كما تكفل وترعى اجلمعية 
داخل  يتيماً   750 م��ن  اأك���ر  ح��ال��ي��اً 
الدولة، وت�شاعدهم بالكفالة النقدية 
ال�شهرية وكذلك العينية وكل ما يلزم 
اجلمعية  وقامت  واهتمام  رعاية  من 
اأكر  بتنفيذ  امل��ن�����ش��رم  ال���ع���ام  خ���الل 
من 72 فعالية تهتم بالأيتام والأ�شر 
التعليم  ج���وان���ب  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  رك�����زت 
والتثقيف والرعاية والرفيه وكذلك 

التكرمي ..
اجلوانب  اأي�����ش��اً  ال��رع��اي��ة  �شملت  كما 
برعاية  قامت اجلمعية  الطبية حيث 

مر�شية  حالة  اآلف  ثالثة  م��ن  اأك��ر 
ال�شهري  العالجي  الدعم  عرب  �شواء 
املزمنة  ل��ل��ح��الت  الطبية  املتابعة  اأو 
العمليات  يف  امل�������ش���اع���دات  وك����ذل����ك 
العامة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  اجل���راح���ي���ة 

داخل الدولة..
وا�شاف : قامت اجلمعية خالل العام 
الأمهات وتاأهيلهن  2012م بتدريب 
مبا يحقق الكتفاء الذاتي حيث دربت 
اجلمعية اأكر من 230 حا�شنة من 
حا�شنات الأيتام و من الأ�شر املحتاجة 
وحياكة  امل��ن��زيل  التدبري  اأع��م��ال  على 
املالب�س وغريها من املهارات اليدوية 
توفر  اأن  خ��الل��ه��ا  م���ن  مي��ك��ن  ال���ت���ي 

بل  للمعي�شة،  املنا�شب  احل��د  لالأ�شرة 
وعملت اجلمعية على ت�شويق املنتجات 

وبيعها ل�شالح تلك الأ�شر.
العام  ق���ام���ت اجل��م��ع��ي��ة خ����الل  وق����د 

األف   123 م��ن  اأك��ر  بتنفيذ  املا�شي 
���ش��ه��ر رم�شان  اإف���ط���ار خ����الل  وج��ب��ة 
املليون ومائة  بتكلفة جتاوزت  املبارك 
ال��ف دره���م، كما مت ت��وزي��ع اأك���ر من 

2000 اأ�شحية خالل عام 2012م، 
بقيمة اإجمالية زادت عن املليون درهم 
ا�شتفادت منها اأكر من 4 اآلف اأ�شرة 
من املحتاجني وذوي الدخل املحدود.

•• عجمان ـ حممد بدير 

النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان  اإم���ارة  عهد  ويل 
عجمان  مب��ن��ط��ق��ة  ال���وق���ائ���ي  ال���ط���ب  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
العاملي  التطعيم  اأ�شبوع  مبنا�شبة  احتفال  الطبية 
لإذك���اء  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة  ب��ه منظمة  ت��وج��ه  وال����ذي 
الأرواح والبيئة  انقاذ  التطعيمات يف  باأهمية  الوعي 
من الأمرا�س، وح�شر الحتفالية �شعادة حمد ترمي 
ال�شام�شي، مدير منطقة عجمان الطبية والدكتور 
الوقائي،وما  الطب  ادارة  مدير  املنعم  عبد  ح�شن 
ي���ق���ارب م���ن 100 ط��ب��ي��ب ومم���ر����س وع���ام���ل من 
الرعاية ال�شحية الأولية ، والطب الوقائي ، ورعاية 
 5 الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة وال�شحة امل��در���ش��ي��ة ب��واق��ع 
�شاعات معتمدة، وذلك �شباح اأم�س بقاعة ماج�شتيك 

بعجمان �شباح اأم�س. 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  م���دي���ر  ت���ق���دم  ك��ل��م��ت��ه  ب���داي���ة  ويف 
ال�شيخ  ل�شمو  التقدير  و  ال�شكر  بخال�س  الطبية، 
عجمان  اإم���ارة  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 

الحتفالية  تنظيم  على  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
حتت رعاية �شموه ليوؤكد مدى دعم و التزام القيادة 
و  املقدمة  ال�شحية  للخدمات  الر�شيدة  ال�شيا�شية 

خا�شة يف جمال الوقاية و التطعيم.
واأف����اد ان ال��ل��ق��اح��ات ل��ه��ي اأف�����ش��ل الب��ت��ك��ارات التي 
، لذا وجب موا�شلة اجلهود لدعم  الب�شرية  اأف��ادت 
ارب����ع �شنوات  ف��م��ن��ذ  ت��وزي��ع��ه��ا،  ت���واف���ره���ا و ح�����ش��ن 
 24 من  الفرة  العاملية  ال�شحة  منظمة  خ�ش�شت 
30 ابريل لحتفال الدول با�شبوع التطعيمات  اإىل 
ي�شهم  التي  بالطريقة  الوعي  اأذك���اء  بهدف  العاملي 
التغطية  زي��ادة  ايل  و  الرواح  اأن��ق��اذ  يف  التمنيع  بها 
المرا�س  من  الوقاية  اجل  من  التطعيم  بخدمات 
الطفال  منح  مثل  املناعة  فوائد  وتعزيز  الفا�شية، 
فر�شة للنمو يف �شحة جيدة و الذهاب اىل املدر�شة 

وحت�شني م�شتقبله.
و  جناحاً  ال�شحية  التدخالت  اأك��ر  من  والتطعيم 
اإىل ثالثة  مردودية، فهو مّيكن من وقاية مليوين 
اأن��ه يقي من المرا�س  ماليني وف��اة كل ع��ام ، كما 
امل��ن��ه��ك��ة وح����الت ال��ع��ج��ز و ال��وف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة عن 

باللقاحات،  منها  ال��وق��اي��ة  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الم���را����س 
واأ�شاف انه بالرغم من التقدم الهائل يف اخلدمات 
ال�شحية فتوؤكد منظمة ال�شحة العاملية اأنه ل يزال 
20 ثانية ب�شبب مر�س كان  ميوت طفل واح��د كل 

ميكن الوقاية منه با�شتخدام اللقاحات املوجودة.
خالل  يعقد  وال���ذي  ه��ذا  احتفالنا  ان  قائال  وت��اب��ع 
ال�شبوع العاملي للتطعيم ، هو ا�شتمرار مل�شعى ) عقد 
ل��ع��امل خ��ايل م��ن الم��را���س ( الذي  م��ن اللقاحات 
يعك�س روؤية و التزاماً باإي�شال اللقاحات ايل كل من 
امرا�س ميكن  الطفال من  انقاذ  ان  كما  يحتاجها 
يتحقق  ل  عظيم  ان�����ش��اين  عمل  ه��و  منها،  ال��وق��اي��ة 
يف  ي�شاهم  فالتطعيم   ، اجلميع  وتعاون  بتكاتف  ال 

توفري بداية �شحية حلياة الطفال.
اأكد حمد ال�شام�شي قائال نحن يف  ويف ختام كلمته 
وزارة ال�شحة نتمتع بدعم كبري من الدولة لت�شخري 
دائما  املبذولة  اجلهود  و   ، املالية  المكانيات  جميع 
كل  م��ن  باكمله  املجتمع  حلماية  ���ش��اق  و  ق��دم  على 
���ش��واء ك��ان��ت معدية او غ��ري معدية و ل  الم��را���س 
العامل  الدولة جتاه  قبل  الكبري من  اللتزام  ي��زال 

النامي و الدول الفقرية لتقدمي امل�شاعدات لتوفري 
الطعوم لت�شجل اعلى ن�شبة بني الدول املانحة، و ما 
تربعت به دولة المارات العربية املتحدة يف موؤمتر 
يف  م��وؤخ��راً  عقد  ال��ذي  للتطعيمات  العاملي  ال�شحة 
ابوظبي مبنا�شبة ا�شبوع التطعيمات العاملي هو لهو 
ارواح  لإن��ق��اذ  ال�وعي  و  امل�شوؤولي�ة  على  دلي�ل  اكب�ر 

املاليني من الطفال. 
من جانبه اأكد الدكتور ح�شن عبد املنعم مدير ادارة 
لي�شمل  ام��ت��د  حاليا  التطعيم  ان  ال��وق��ائ��ي،  ال��ط��ب 
البالغني مبا ي�شمن لهم احلماية من  و  املراهقني 
الم���را����س ال��ت��ي ت��ه��دد حياتهم م��ث��ل الن��ف��ل��ون��زا و 
عنق  �شرطان  مثل  ال�شرطانات  و  ال�شحايا  التهاب 
البالغني،  التي حتدث لدى  الكبد  الرحم و�شرطان 
ك��ان هناك   ، امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  �شتينات  اأن���ه يف  منوها 
%25 من  �شنوياً ميثلون  20 مليون طفل ميوت 
اجمايل الطفال حتت �شن اخلام�شة من العمر، اما 
 6،9 ايل  الوفيات  ع��دد  و�شل  فقد   2011 ع��ام  يف 
مليون طفل مع الخذ يف العتبار ان عدد الطفال 
اليوم هم اكرب من ال�شابق، فيما ل يزال 13 مليون 

من  انقاذهم  ميكن  ع��ام  كل  للوفاة  معر�شون  طفل 
خالل اللقاحات.

وقال انخف�شت ن�شبة وفيات الطفال بحدود 80% 
امرا�س  ن�شبة  انخف�شت  و  املا�شية  ال�شنوات  خالل 
%93 مقارنة بالثمانينات نتيجة  الطفولة بن�شبة 
حمالت التطعيم الوا�شعة، كذلك انخف�شت معدلت 
وفيات احل�شبة على امل�شتوى العاملي من نحو 733 
الف حالة ووفاة يف عام 2000 ايل 164 الف حالة 
وفاة يف عام 2008 بف�شل حمالت التطعيم املكثفة 
نتيجة  الط���ف���ال  وف��ي��ات  ن�شبة  ان��خ��ف�����ش��ت  واي�����ش��ا 
و  احل�شبة  و  ال��رئ��وي  واللتهاب  ال�شحايا  ام��را���س 
% بف�شل   20 –  15 بن�شبة بني  ال��روت��ا فريو�س 

اللقاحات وذلك يف اخلم�س �شنوات الخرية.
من  ادن��ى  او  قو�شني  ق��اب  جعلتنا  اليوم  فاللقاحات 
ا�شتئ�شال مر�س �شلل الطفال واأنقذت حياة ماليني 
و  التيتانو�س  و  والدفترييا  من  احل�شبة  الط��ف��ال 
و  للعجز،  وامل�شببة  املميته  الم��را���س  م��ن  غ��ريه��ا 
ت�شري البحوث احلديثة ان اللقاحات بالإ�شافة ايل 
فانها تفيد يف حت�شني  الم��را���س  كونها حتمي من 

رفع  يف  ت�شاعد  و  لالأطفال  الدراكية  القدرة  تطور 
لأي  القت�شادي  النمو  يف  ت�شهم  و  العمل  انتاجية 

بلد.
ال��ع��م��ل بداأت  و���ش��م��ت الح��ت��ف��ال��ي��ة ع���دد م��ن اوراق 
ب���ورق���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان احل�����ش��ب��ة وخ���ط���ة الم�����ارات 
ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى امل���ر����س وط��رح��ه��ا ال���دك���ت���ور ح�شن 
وورقة  بعجمان،  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب  م��دي��ر  عبداملنعم 
التطعيمات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  الأخ���ط���اء  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل 
وطرق وقايتها للدكتورة فهيمة العو�شي ا�شت�شارية 
�شيدلة وم�شوؤولة ق�شم التطعيمات بوزارة ال�شحة، 
الفني  املدير  عبدالكرمي  الدكتور عماد  بينما طرح 
للطب الوقائي بام القيوين، ورقة عمل بعنوان دور 
اأمرا�س  من  الوقاية  يف  الوقائي  التطعيم  برنامج 
رئي�شة  غيتاين  �شناء  ال��دك��ت��ورة  وال��ق��ت   ، الطفولة 
ق�����ش��م ال��ت��ط��ع��ي��م��ات ب��ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي ب��دب��ي، ورقة 
الورقة  ج���اءت  بينما   ، التطعيمات  م��ب��ادئ  ب��ع��ن��وان 
الطفال  اخ�شائية  ب�شرى  هاله  للدكتورة  الخ��رية 
بال�شارقة حتت عنوان �شل�شلة التربيد واأهميتها يف 

حفظ التطعيم . 

اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع اريرتيا

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة عبداهلل �شليمان احلمادي مدير اإدارة ال�شوؤون 
.. �شعادة الأمني  ال��وزارة  دي��وان عام  الأفريقية يف مكتبه يف 
الدولة.  لدى  الريرية  ال�شفارة  يف  بالأعمال  القائم  نافع 
تعزيز  و�شبل  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  وج��رى 
حتقيق  يف  ي�شهم  مب��ا  امل���ج���الت  مبختلف  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س 

امل�شالح امل�شركة بني البلدين. 
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العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/193 ت   جتر - م ر- ت  - اأظ(
املنفذ �شده  البال�شتيك  اجلن�شية: المارات  التنفيذ/ ماجد لتجارة  طالب 
كول  اعالنه/  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  التموين  خلدمات  زون  كول   :
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  التموين  خلدمات  زون 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/54 
جت جز-ب �س- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/27 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/376 ت   عمل - م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ ديدارول عامل فقري احمد   اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده 
: مطعم نوبل وخدمات التموين ذ.م.م اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه/  
مطعم نوبل وخدمات التموين ذ.م.م اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء  2012/3474 عم جز-م ع - ب- 
2013/5/8 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�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/124 ت   عمل - م ع- ت  - اأظ(
 : املنفذ �شده  باك�شتان  التنفيذ/ زير حممود مريان جول اجلن�شية:  طالب 
اجلودة ات�س اند ات�س للديكور اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه/  اجلودة 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  للديكور  ات�س  اند  ات�س 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/792 
املوافق 2013/5/2  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س  عم جز-م ع - ب- 
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�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 617 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  القبي�شي  عي�شى  حممد  مدعي/عي�شى 
ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  والتعمري  لالن�شاءات  املنتدى 
المارات  اجلن�شية:  والتعمري  لالن�شاءات  اعالنه/املنتدى  املطلوب  خبري  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 969 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
�شانباز  خان  زار  ملالكها/علي  الر�شيات-  تك�شية  ملقاولت  اخل�شراء  مدعي/اجلبال 
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: زيالن هولد ينجز ام ا�س دي ان بي ات�س دي اجلن�شية: 
المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 149.694 درهم املطلوب اعالنه/زيالن هولد 
بالن�شر حيث ان املدعي  ات�س دي اجلن�شية: المارات  عنوانه:  ا�س دي ان بي  ام  ينجز 
موعدا   2013/5/5 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او 
عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة 

قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 5 /2013 جت جز- م ت-ب-  اأظ

مدعي/�شركة الفتح للتجارة العاملية ذ.م.م اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الرا�شي  لتجميل  ال�شريع  موؤ�ش�شة 
اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب   %12 قانونية  فائدة  درهم   32.540 مالية  مطالبة 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  الرا�شي  لتجميل  ال�شريع 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
الكائنة  �شخ�شيا  العني البتدائية -  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 233 /2013   جت  جز- م ت-ب-اأظ

لتجارة  /الربان  الرخ�شة  خدمات  وكيل  ب�شفتهم  ال�شيباين  خنفور  يحيى  مدعي/ورثة 
المارات   اجلن�شية:  ال�شيباين  يحيى  حمفوظ  وميثلهم/  والكهربائية  اللكرونية  الجهزة 
الربان لتجارة الجهزة  مدعي عليه: اخر ال�شالم �شالح احمد  ب�شفته  مالك للرخ�شة/ 
اللكرونية والكهربائية اجلن�شية: بنغالدي�س  مو�شوع الدعوى: ف�شخ وكيل خدمات املطلوب 
الجهزة  لتجارة  الربان  للرخ�شة/  مالك  ب�شفته   احمد   �شالح  ال�شالم  اخر  اعالنه/ 
اللكرونية والكهربائية اجلن�شية: بنغالدي�س  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/5/22 موعدا  الربعاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
ايداع مذكرة بدفاعك  او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  التجارية �شخ�شيا  الكائنة املحكمة   -
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/30

قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1318 /2012   جت  جز- م ت-ب-اأظ

مدعي/جوهره المارات للنقليات العامة بوكالة/ خان زاده زاهر اجلن�شية: 
المارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة بي�شان للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات 
موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  درهم   23700 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
بي�شان للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2394 /2012   جت  كل- م ت-ب-اأظ

�شركة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  امليكانيكية  لالجهزة  مرو  مدعي/�شركة 
�شاير للمقاولت ذ.م.م واخرون  اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبةمالية مببلغ 
المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت  �شاير  �شركة   -1 اعالنهم/  املطلوب  درهم   107.403
اجلن�شية:  احلريري  حممد  علي  �شعبان  3-احمد  ايرلندا  اجلن�شية:  رينهان  2-كري�شتوفر 
اجلن�شية:  خج�شته  5-م�شعود  بريطانيا  اجلن�شية:  فالينتني  جوهناثان  دافيد   -4 المارات 
ا�شراليا 6- ديفيد دوبوا اجلن�شية: بريطانيا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/13 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/23

قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت /ا�سوان �سعيد عبده  

اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات ، بطلب 
تغيري ا�شمها من ) ا�شوان( اىل )امنه(

فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .

عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/289 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ عبدالرحيم 
حممد لطفي علي جن�شيته: اماراتي   اقام املدعي/احمد منري العمر امل�شرف 
رقم  �شقة  ال��ه��و���س-  اب��و  بناية  النعيمية-  عنوانه:عجمان-  �شوريا  جن�شيته: 
عجمان-  جزئي-   - -م��دين   2013/289 برقم  الدعوى    0527560057 ت:   106
ام��ام حمكمة  باحل�شور  فانت مكلف  دره��م   11900 املطالبة مببلغ  ومو�شوعها 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
8.30 املوافق يوم 26 من �شهر مايو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/28
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10781 بتاريخ  2013/5/1      
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/314 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  العامة  امل�شاريع  �شركة  الطاعن/ 
)جيكو( وميثله: را�شد احمد را�شد بن �شبيب 

  باعالن املطعون �شده/1- �شركة المارات بالبادي للمقاولت املحدودة   
جمهول حمل القامة.

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

تنويه
 2013/4/22 بتاريخ   10773 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  العالن  اىل  بال�شارة 
( بال�شم التجاري/ كابيتال ان فيزت   CN-1195959 ( بخ�شو�س الرخ�شة التجارية

اك�س بي للمواد الغذائية ذ.م.م 
 تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه �شقط  �شهوا يف تعديل ا�شم ال�شركاء.

- ا�شافة /انور علي حممد عبا�س اخلوري بن�شبة %51
وال�شحيح هو ا�شافة بن�شبة %84

- ن�شبة ر�شيد زودا خامد ال�شحيحة 16% ولي�شت %24
بال�شافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�شابق.

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية من 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد انق�شاء 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 518 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية          
مدعي/م�شرف ابوظبي ال�شالمي اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ورثة عبداهلل �شليمان 
ابنتها  على  و�شية  وب�شفتها  ال�شخ�شية  ب�شفتها  ليلى  زوجته  وهم:  الزعابي  الع�شلي  حممد 
مرمي- اأبناءه طه ورا�شد وحممد وعلي وجنالء وعائ�شة  واخرون اجلن�شية: المارت مو�شوع 
حممد  �شليمان  عبداهلل  ورثة  اعالنه/  املطلوب  درهم   4395551 بقيمة  احلق  ثبوت  الدعوى: 
مرمي-  ابنتها  على  و�شية  وب�شفتها  ال�شخ�شية  ب�شفتها  ليلى  زوجته  وهم:  الزعابي  الع�شلي 
ابناءه طه ورا�شد وحممد وعلي وجنالء وعائ�شة اجلن�شية: المارت عنوانه: بالن�شر حيث ان 
2013/5/13 موعدا  املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
ايام على القل.  الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  و�شورا 

�شدر بتاريخ  2013/4/29

قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
    اعالن بالن�سر 

ام��ام جلنة  املنظورة  اي��ج��ارات   )  2012/48( رق��م  الطعن  يف  تقرر  لقد 
من  املرفوعة  الطعن  جلنة   -) )اب��وظ��ب��ي  الي��ج��ارب��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
الطاعن ) م�شت�شفى اخلليج للت�شخي�س وذلك لعالن املطعون �شده 
الثالث/ عمرو عبدالرحمن حممد عبدالرحيم ن�شرا للح�شور لتنفيذ 
حكم ال�شتجواب وقد حتدد لنظر الدعوى جل�شة يوم الثنني املوافق 
اللجنة وذلك على نفقة  ال�شاعة 12.00 ظهرا يف مقر  2013/5/13 يف 

�شاحب العالقة.

 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الطعن رقم )2012/48 ( ايجارات املنظورة امام جلنة 
ف�س املنازعات اليجاربة )ابوظبي (- جلنة الطعن املرفوعة من 
املطعون  وذلك لعالن  للت�شخي�س  ) م�شت�شفى اخلليج  الطاعن 
لتنفيذ  للح�شور  ن�شراً    م�شطفى  ح�شني  احمد  ال��ث��اين/  �شده 
الثنني  ي��وم  الدعوى جل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  ال�شتجواب  حكم 
املوافق 2013/5/13 يف ال�شاعة 12.00 ظهرا يف مقر اللجنة وذلك 

على نفقة �شاحب العالقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 171 /2013   جت  كل- م ت-ب-اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة امليا�شة للمعدات ال�شناعية اجلن�شية:المارات مدعي عليه: حممد 
عبدالرحيم ال�شاعر املرزوقي- ب�شفته/مالك موؤ�ش�شة بارتيرز اجلن�شية: المارات 
املطلوب    %12 قانونية  فائدة  درهم   925.216.76 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
الردن   اجلن�شية:  املوؤ�ش�شة  مدير  ب�شفته  احلومدة  �شالح  عبداهلل  يزيد  اعالنه/ 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 271 /2013   مد  جز- م ر-ب-اأظ

ا�شريليتا  عليه:  مدعى  �شوريا  اجلن�شية:  طيار  نزيه  مدعي/ا�شكندر 
مطالبةمالية  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية:  ا�شرادا  القوي�شول 
مببلغ 15700 درهم املطلوب اعالنه/ ا�شريليتا القوي�شول ا�شرادا اجلن�شية: 
الفلبني عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/12 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة املدنية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
           اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 132 /2013   مد  جز- م ر-ب-اأظ

مدعي/عزيز خان لل �شيد- وكالة/ار�شد اقبال اجلن�شية: باك�شتان  مدعى 
الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:باك�شتان  ا�شحاق  حممد  اف�شل  حممد  عليه: 
اثبات بيع ونقل ملكية �شيارة املطلوب اعالنه/ حممد اف�شل حممد ا�شحاق 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  باك�شتان  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة املدنية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
 يف الدعوى رقم 2013/457 جزاء ال�سارقة

امل�شكويف حقه/ مهدي علي بن حبيب
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�شابي بالق�شية اعاله واملرفوعة �شدكم من رام 
راتان جاجاتي وعليه فانت مكلف او من ميثلك قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر 
عقده يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا وذلك مبكتب اخلبري 
املنتدب الكائن دبي- �شارع ال�شيخ زايد- مقابل حمطة مرو اخلليج التجاري- المارات 
للعطالت- بناية بري�شم- مكتب اخلطيط لتدقيق احل�شابات الطابق الثامن مكتب 
رقم )805( يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا 

لل�شالحيات املخولة لها قانونا. لال�شتف�شار الت�شال  04-4341111
اخلبري احل�سابي
احمد علي احلو�سني

اعالن للح�سور امام اخلربة

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: كابال روز للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م( رقم الرخ�شة: 214709 
العنوان: حمل 12 ملك مركز القرية- جمريا بر دبي

 44350 التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين:   ال�شكل 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
ال��ت��ج��اري لديها ب��اإن��ح��الل ال�شركة امل��ذك��ورة اع���اله- كاتب ال��ع��دل ت��اري��خ ال��ق��رار : 
او  اعرا�س  اي  لديه  من  وعلى   2013/4/22 ال��ق��رار:  ت�شديق  تاريخ   2013/4/22
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني املركز الدويل لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات يف 
العنوان التايل: م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل 45 
يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. العنوان:  مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن 
را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة ، ديرة - هاتف :2501521-04 الفاك�س: 

 04-2501522
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بتعيني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت تعيني امل�شفي 
)�س.ذ.م.م(  العامة   للتجارة  روز  كابال  �شركة:  لت�شفية  اع��اله  املذكور 
كاتب العدل تاريخ القرار : 2013/4/22 تاريخ الت�شديق القرار: 2013/4/22  
وعلى من لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف العنوان 
التايل:  م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل 45 
يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. العنوان:  مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة 
حم��م��د ب��ن را���ش��د لتنمية امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ، دي���رة - هاتف 

:2501521-04 الفاك�س: 04-2501522 
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2013/616 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ بدرية ابل جمعه ر�شتم خوري اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده : 
ا�شر المارات لالعمال اللكروميكانيكية اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه: 
ا�شر المارات لالعمال اللكروميكانيكية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/494 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/7
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2012/3089 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
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الزميل بحمد يوقع كتابه حديث القوايف يف 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب

 
•• ابوظبي-الفجر:

القوايف يف  كتابه حديث  والع�شرين  الثالثة  بدورته  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  الزميل ح�شن بحمد يف معر�س  وقع 
جزئه الأول ال�شادر عن مركز عني لالإعالم والتوثيق وفيه يقدم الكاتب جتارب �شعرية يف ال�شعر الف�شيح والنبطي 
لوجوه من الإمارات والوطن العربي، وقيمة هذا الكتاب لي�شت يف كونه عماًل �شحافياً، واإمنا اأي�شاً يف كونه تاأريخاً 
�شعرياً لوجوه حتتل مكانة يف تاريخ ال�شعر الإماراتي والعربي. فاأغلب ال�شعراء الذين قابلهم الزميل بحمد هم يف 
موقع ال�شتحقاق متاماً، ورموزاً اإبداعية وفكرية ت�شتحق رفداً اإعالمياً مو�شوًل . وحديث القوايف اأ�شبه بكوب ع�شل 
جناه التنقل بني �شبعة ع�شر �شاعرا اأي �شبع ع�شرة مقابلة ن�شرت يف �شنوات من�شرمة بني اأعوام 2002 و 2011، 

يف جمموعة من الدوريات الثقافية والجتماعية يف الإمارات.

اأربعة اآلف زائر جلناح اأبوظبي للرقابة الغذائية يف معر�س الكتاب
•• اأبوظبي -وام:

زار جناح جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية امل�شارك يف الدورة ال� 23 ملعر�س اأبوظبي الدويل للكتاب..اأربعة 
اآلف زائر من اجلمهور وطلبة املدار�س للتعرف على الطرق والو�شائل الكفيلة التي ت�شهم اإىل ال�شالمة 
الغذائية. وقدم الفريق امل�شارك يف جناح اجلهاز للزوار من خمتلف الأعمار �شرحا تو�شيحيا عن الإجراءات 
الواجب اإتباعها لتحقيق ال�شالمة الغذائية يف اإمارة اأبوظبي..فيما نظمت �شخ�شيات م�شل�شل زادنا فعاليات 
زائرة للجناح ت�شمنت حما�شرات وم�شابقات ترفيهية بجانب  70 مدر�شة  توعوية لالأطفال من حوايل 
توزيع هدايا وبرو�شورات توعوية. كما �شملت الفعاليات تقدمي ن�شائح للم�شتهلك على العالمات ال�شحية 
لالأ�شماك الطازجة ون�شائح عن رحالت الرب بجانب التعريف بكيفية الوقاية من الت�شمم الغذائي والوقاية 
من الأمرا�س امل�شركة بني احليوان والإن�شان وكيفية املحافظة على املياه اإ�شافة اإىل ن�شائح �شاملة حول 
ال�شالمة الغذائية.  وقال �شعيد جا�شم حممد مدير اإدارة الت�شال وخدمة املجتمع اإن م�شاركة اجلهاز يف 

املعر�س تاأتي حر�شا من اهتمامه بتوعية املجتمع بال�شالمة الغذائية و�شحة احليوان والنبات. 

ال�ساعر جالل مطر

مركز نويفا للتدريب يف املعر�س

يا�سمني ابو �سارةالروائية نها �ساملالدكتورة رمي املتويل

اإ�سدال ال�ستار على الدورة 23

معر�س ابوظبي للكتاب اأثرى احلياة الثقافية يف الإمارات
•• ابوظبي – فوؤاد علي

ال��ذي هو  للكتاب  ال��دويل  ابوظبي  23 ملعر�س  ال��دورة  ال�شتار عن  اأ�شدل 
الرئة الثقافية والعلمية ملحبي املعرفة ب�شتى اأنواعها م�شاء الإثنني املا�شي 
مع ح�شور جماهريي كبري ومل يغب عنه الأطفال لأن معر�س ابوظبي 
للكتاب مل ين�شهم فركن الإبداع للطفل كان خالل فرة اأيام املعر�س خلية 
نحل لالأطفال وكذلك كل فئة من فئات املعرفة تنف�شت من خالل رئتها 
وت�شربت الربامج الثقافية واملهنية امل�شاحبة للمعر�س وزفت الكتب ب�شتى 

اأنواعها املعرفية لقراءها.

الر�سامة الإمارات مرمي القبي�سي
�شمن فعاليات املعر�س ركن الر�شم و هو عبارة عن جمموعة من الر�شامني 
و  الفنية  اأعمالهم  عر�س  بغر�س  م�شاركني  العامل  جن�شيات  خمتلف  من 
ر�شوماتهم و لوحاتهم و ايجاد التعاون فيما بينهم وكتاب ق�ش�س الأطفال 
القراءة  ت�شجيع  ه��و  ال��ر���ش��م  رك��ن  م��ن  وال��ه��دف  وال��ط��ب��اع��ة  الن�شر  ودور 
لالأطفال مبختلف الأعمار عن طريق تطوير الر�شم يف ق�ش�س الأطفال و 
كذلك الكتب التي حتتوي على ر�شومات كانت كتب علمية و ثقافية وادبية 
و مهنية و روايات اأو دواوين �شعرية وكان من �شمن الر�شامني الإماراتيات 
ر�شامة  القبي�شي  ه���الل  م���رمي  ال��ر���ش��م  رك���ن  يف  ر�شمهن  ق��دم��ن  ال��الت��ي 
حمرفة بالرغم اأنها تقول اإنها هاوية اإذ ر�شوماتها معربة و ذات مغزى 
جميل و تقول اإن ر�شوماتها تعرب عن املراأة وعن الذكريات والطفولة فمن 
واقعنا  لأن  لل�شالم  تبكي  طفلة  الر�شم  رك��ن  يف  املعرو�شة  ر�شوماتي  بني 
العربي ملئ باحلروب الأهلية والنزوح والذي يتاأثر ويت�شرر هم الأطفال 

و كثري منهم ماتوا وانحرموا من اأب�شط حقوقهم .
وت�شيف مرمي القبي�شي بداأت الر�شم يف املرحلة الثانوية من خالل ر�شم 
العيون و تطور اإىل ر�شم الوجه و من ثم انتقلت اإىل ر�شم ال�شفن والبيوت 
القدمية الراثية وكانت اأدوات ر�شمي الفحم والر�شا�س ومن ثم اجتهت 
بالر�شم بالألوان و اندجمت معها لأن احلياة حلوة وملونة و مع تطوير 

مهارة الر�شم لدي مع مرور الوقت �شرت اأعطى كل لون حقه.
العيد  يف  و  معر�س  يف  ر�شوماتي  فيه  اأق���دم  ع��ر���س  �شاد�س  ه��ذا  وق��ال��ت: 
وراأ���س اخليمة  والعني  دبي  للدولة كانت يل معار�س يف كل من  الوطني 
كبري  دع��م  على  وح�شلت  اآمنة  ال�شيخة  مركز  يف  عر�شتها  حيث  والعني 
منهم وت�شجيع و تقدير ففي كل امارة ار�شم ر�شمًة تعرب عنها مثل ج�شر 
املقطع باأبوظبي و بيت ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم و بارجيل ال�شارقة 
ر�شمت م�شجد  و  القيوين  اأم  و متحف  م��دور  لأن��ه  القدمية  امل�شاجد  من 
من م�شاجد عجمان القدمية و م�شجد يف اجلزيرة احلمراء التي بها مل�شة 
و  البحر  عرو�س  لوحة  دب��ي  لوحة  منها  كثرية  لوحات  وبعت  املا�شي  من 
اأبيعها لأين ل اأحب اأتخل�س من اأغرا�شي و اأول مرة  اأكون متاأملة عندما 
دمعت فيها كانت على لوحة تعلقت بها كثرياً و علقتها يف البيت و الإقبال 
من قبل اجلمهور على ركني جيد و تقليت عرو�س من داخل الإم��ارات و 

جمل�س التعاون .

�سدقة بال حدود
بال  �شدقة  الأح��دث  هو  األفته  ال��ذي  الكتاب  متويل  رمي  الدكتورة  قالت 
و من  باأبوظبي  يتحدث عن ق�شر احل�شن  كتاب  قبله  ك��ان من  و  ح��دود 
خالل امل�شح الهند�شي للمبنى و اأي�شاً كتاب �شلطاين من 3 جملدات عن 

و نادي ال�شاد. 

مركز نويفا للتدريب
ومن �شمن املراكز املوجودة يف ركن الأطفال مركز نويفا للتدريب يحت�شن 
ال�شباب ل�شقل مواهبهم يف املجالت الألكرونية والتكنولوجية و التفكري 
تقدمي  للريادة يف  ي�شعى  املركز  روؤي��ة  اأن  ناجي  زينب  واأ�شافت  الإب��داع��ي 
و  الأف���راد  مهارات  تطوير  خ��الل  من  الأداء  عالية  بكفاءة  عاملية  خدمات 
الهوية الوطنية و هناك دورة يف  انتاجية املجتمع و تعميق مفهوم  زي��ادة 
و  �شنة   16 اإىل  �شنوات   9 من  اأعمارهم  تكون  و  الأطفال  لتعليم  القيادة 

يتعلم من هم فوق 16 �شنة يف جمال الروبات والإلكرونيات.
للتدريب  نويفا  مبركز  ال��دورة  اأن  الأن�شطة  م�شرفة  اليو�شف  روز  وقالت 
والروبوت  الذهني  واحل�����ش��اب  امل��اه��ر  املهند�س  منها  اأن�شطة  ع��دة  ت�شمل 
القراآن الكرمي و فن الإتيكيت  اإىل تدري�س  والألعاب الإدراكية بالإ�شافة 
كذلك  و  اأي  دي  امل��رح  مطبخ  و  فنان  ري�شة  منها  املتعددة  الفن  اأدوات  و 
و  النف�شية  الطالب  �شخ�شية  تنمية  يعمل على  برنامج  و هو  فن اخليال 

الإجتماعية و بث مفهوم روح الفريق الواحد و روح التحدي.

ركن اأ�سدقاء البيئة 
الإب��داع لالأطفال يف ركن خا�س  البيئة يف ركن  ا�شدقاء  وتواجد جمعية 
بهم لن�شر الوعي البيئي و�شط الأطفال و اهاليهم و يو�شح املهند�س عماد 
البيئي  الوعي  ن�شر  و  تكري�س  على  نعمل  باجلمعية  بيئي  م�شت�شار  �شعد 
حول مو�شوع حمدد و هو فرز و تدوير النفايات الورقية و هذا امل�شروع 
بداأناه يف جمعية اأ�شدقاء البيئة من 8 �شنوات و قمناه بفرز و تدوير ما 
الف �شجرة   100 الرقم يعادل توفري قطع  2 مليون كجم وه��ذا  يعادل 
على  للحفاظ  اأهاليهم  و  الأطفال  لت�شجيع  الهدف  و  الأر���س  غابات  من 
مواردنا الطبيعية من اآجل بناء م�شتقبل بيئي م�شتدام للجميع و الهدف 
الثاين و هو الأهم ن�شر الوعي البيئي بني الأطفال و نقوم على عمل ور�شة 
عملية لكل الأطفال الراغبني و هو انتاج الورق من النفايات الورقية تكون 
�شاحلة لالإ�شتعمال و عمل لوحات فنية و هى من ن�شاط و اأعمال الأطفال 

اأنف�شهم .
و اأ�شا اأن الأطفال هم من يقومون بر�شح طريقة تدوير النفايات الورقية 
هوؤلء  و  الورقية  النفايات  ت��دوي��ر  مل��راح��ل  العملية  التجربة  ع��رب  ل���زوار 

الأطفال اع�شاء بجمعية اأ�شداقاء البيئة .
و اأ�شار املهند�س عماد �شعد اإىل اأن الأطفال مت تدريبهم على فرز و تدوير 
النفايات الورقية خالل اأ�شابيع املا�شية حتى اح�شنوا ا�شتخدام هذه الأدوات 
و ا�شتوعبوا الدرو�س وال�شرح و اأذكر ان طفل اإماراتي مت تدريبه على فرز 
جمعية  يف  م�شارك  �شالح  ح�شن  اأ�شمه  و  الإلكرونية  النفايات  تدوير  و 
و  دبي  اإىل  و ذهب  الورقية  النفايات  تدوير  تعلم طريقة  البيئة  اأ�شدقاء 
الأول  باملركز  فاز  و  اإ�شبوعني  قبل  الأر���س  يوم  كوكبة  م�شابقة  يف  �شارك 
و هذا معناه اأن العمل الذي يقوم به الأطفال ذو قيمة م�شافة للمجتمع 

لن�شر الوعي البيئي ب�شكل عملي .
ركن البيئة موؤلف من 3 اأجزاء و هى تدوير النفايات الورقية و ثوب من 
الأوراق املدورة يلب�شها الأطفال و يتجولون يف اأنحاء املعر�س و تكتب على 
الثوب الورقي �شعار اجلمعية على �شدرهم و مكتوب عليها لنحافظ على 
م�شيداً  و  الورقية  النفايات  تدوير  و  فرز  معنا يف  �شاهم  و  البيئة  حماية 

باإقبال الأطفال لأنهم يتعلمون �شئ مفيد و عملي.

تاريخ الثوب الإماراتي يف عهد �شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه وكتاب اآخر عن �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي عن الأعمال الفنية املقتناة من قبل �شموه .
و الكتاب نوع من رد اجلميل اإىل املجتمع و اإىل اأمتي و اأهلى فنحن ال�شعوب 
اإذا نريد اأن نرتقي باأنف�شنا قبل اأن نرقى مبجتمعاتنا فقد تاأثرت بالأ�شتاذ 
ك��ان يقول  الذين تركوا ب�شمة يف حياتي  ابراهيم ج��ربا و هو من  ج��ربا 
اللغة العربية و من  اإىل  اأمة ازده��رت عندما ترجمنا امهات الكتب  نحن 
اأن يتخرج  ان�شان طالب باجلامعة قبل  اأن كل  املفرو�س من وجهة نظره 
لبد من ترجمة كتاب و توؤدي بعد ذلك اإىل ازدهار الأمة و نكون مب�شتوى 
و  ال�شدقة  الكتب حول مفهوم  و  املعلومات  فبحثت يف  بها م�شيفًة  يليق 

ا�شتغرق هذا العمل �شنتني .
و قالت: احببت اأن اأوجد املادة ب�شورة خمتلفة فجعلتها عبارة عن فقرات 
اأو فقرة  اأي وقت �شاء كفقرات  اأن يقراأها يف  اأي قارئ  ب�شيطة و بالإمكان 
واحدة و يجد يف نهايتها موقع اإلكروين لأي من اجلهات التي تعمل يف 

جمال الذي يحب يف التطوع و الت�شدق .
و الفكرة من الكتاب هو اأن تقوم بالت�شدق و يقوم الكتاب على اأ�ش�س البحث 
الأكادميي لأنه يجب اأن اأبحر و اتاأكد من املواقع الإلكرونية التي و�شعتها 
يف الكتاب و بتمحي�شها و الأ�شلوب الكتاب �شل�س ي�شهل على القارئ قراءته 
و الإ�شتمتاع بها و ركزت باأن يكون �شكل الكتاب جذاباً معتمدًة على خلفيتي 
ت�شميم  هو  و  الكتاب  �شفحات  من  �شفحة  كل  �شممت  لذلك  الهند�شية 
الكتاب على �شكل دفر عمل لأن الهدف هو العمل ولي�س الكالم و ال�شهل 

اأن تقول .
لذلك اأذكر املجتمع اأن نعمل و ننفذ لكي نكون اأمة منتجة فالكتاب يدعوا 
منها  طبعت  الأوىل  الطبعة  اأن  احل��م��دهلل  و  اخل��ري  نفعل  و  نت�شدق  اأن 
2500 ن�شخة حيث �شدرت يف �شهر دي�شمرب من العام 2012 و اكتمل 

متويل الطبعة الثانية .

م�سروع زود
ربحي  غ��ري  ثقايف  م�شروع  وه��و  زود  م�شروع  املعر�س  ثنايا  ب��ني  م��ن  ك��ان 
برعاية ال�شيخة اليازية بنت �شلطان بن خليفة اآل نهيان و يهدف اإىل جعل 
القراءة عادة مفيدة يف الإمارات عن طريق تكوين نوادي للقراءة و تنظيم 
القراءة و ت�شيف يا�شمني  ن�شاطات و ور�شات للقراءة تعمل على ت�شجيع 
اأبو �شارة اأنه مت الإعالن عن افتتاح م�شروع زود يف معر�س ابوظبي الدويل 
�شعوبات  ح��ول  عمل  وور����س  فعاليات  هناك  كانت  و   23 ال���دورة  للكتاب 
القراءة لالأطفال و اأولياء الأمور و يوجد ركن خا�س ق�ش�شي لالأطفال 
خالل فعاليات املعر�س و تفاعلوا مع الق�ش�س و يتم توزيع الأل��وان لهم 

لتحفيزهم على القراءة .
و اأو�شحت اأنه �شتكون هناك مكتبة �شخمة ت�شم جميع انواع املعرفة من 
ق�ش�س و كتب تراثية و علمية و التاريخية و الأدبية و هى مكتبة جمانية 
و  باملكتبة  متوفر  باآخر  متلكه  كتاب  ا�شتبدال  املقاي�شة  اأ�شا�س  على  تقوم 
كذلك ميكن التربع بالكتب للمكتبة م�شريًة اإىل اأن هناك الآن 30 نادي 
للقراءة و كل نادي يراوح ما بني 5 اأ�شخا�س اإىل 8 اأ�شخا�س و جتمعهم 
يهتم  اخ��ر  و  ب���الأدب  يهتم  فنجد من  العمر  و  واللغة  ال��ق��راءة  اهتمامات 
جمموعة  يف  املت�شابهة  الهوايات  ا�شحاب  جتميع  اإىل  فن�شعى  بالروايات 
واحدة و هكذا و لكل نادي للقراءة احلق يف اأن يختار ا�شمه و م�شروع زود 
اإقراأ  ي�شمم له ال�شعار و هناك اندية مثل نادي مبحرات الثقافة و نادي 

رب واحد يكفي
وقال ال�شاعر والإعالمي جالل مطر خالل توقيع كتابه رب واحد يكفي 
اأق��راأ له  اأنا انظر له و  اأبو الطيب املتنبي كيف  عبارة عن جتربة لل�شاعر 
�شعره بكثري من املدح و قليل من النقد واأي جتربة عظيمة ل تخلو من 
األتقط م�شاعره و اأحا�شي�شه جتاه  اأن  النقد و ل�شت بناقد و لكن من باب 
املراأة و كل الكالم مديح يف �شخ�س املتنبي و حبي له عميق و موؤمن بكثري 
من القناعات اأن ال�شاعر الكبري املتنبي اأهم جتربة �شعرية اجنبتها الب�شرية 
و اأهم من �شك�شبري و اأعاد اللغة العربية رونقها و بريقها و هيبتها فعندما 
تقراأ اأ�شعاره ترفع راأ�شك و كاأن ثقتك يف نف�شك تزداد عندما تت�شرب من 
ال�شعراء  بعده قالها من  اأحد من  اأبيات ل  املتنبي  �شعره و جتربته وقال 
لأنه ل اأحد ميلك مثل الكاريزما التي ميلكها و كان رجل م�شاي اأي مي�شي 
عندما  و  ك��ث��رياً  عقله  ي�شغل  ك��ان  و  التفكري  على  ي�شاعد  امل�شي  و  ك��ث��رياً 
في�شاأل  اللون  حمراء  عيناه  تكون  ال�شباح  يف  و  للنوم  يخلد  عقله  ميتلئ 
الدليل  عيناي  و  بالليل  راأ�شي  على  قفزت  الق�شائد  فيقول  اأ�شابك  م��اذا 
وي�شيف و اأنا فخور اأن اأكتب عن ال�شاعر اأبو الطيب املتنبي و ح�شل على 
4 �شروح لأ�شعاره و اأكر من 1000 كتاب و اأحاول اأن اأكون قدمت كتاب 

يفيد متذوقي ا�شعار املتنبي و كما قال املتنبي :
اأدرن عيوناً حائرات كاأنها    مركبًة اأحداقها فوق الزئبق 

يجمع  من  متحركني  العني  و  فالزئبق  البيت  هذا  مثل  يقول  �شاعر  من 
بهذا امل�شتوى الإ املتنبي .

بنات ال�سكن 
تكلمت نها �شامل بن غامن الطالبة بكلية تقنية املعلوما بجامعة الإمارات 
هموم  اإىل  ب�شجاعة  يتطرق  ال���ذي  ال�شكن  ب��ن��ات  ق�ش�شها  ب��اك��ورة  ح��ول 
ت��دور فيه بعيداً  التي  الأح��داث  ال�شكن اجلامعي و  الطالبة اجلامعية يف 
عن اأعني الراأي العام التقيت بها خالل توقيع كتابها بنات ال�شكن يف ركن 
الكتاب و معر�س ابوظبي للكتاب ثاين معر�س تعر�س فيها ق�شتها تقول 
بن�شبة لطالبة عا�شت يف �شكن اجلامعي كان حافز لها اأن تتكلم عن ق�شايا 
يفكر  و مل  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل  لها  و مل يتطرق  بال�شكن اجلامعي  حت��دث 
اأج��ذب ال��راأي العام و يركزوا على اجلزء  بعمل و ايجاد احللول لها حتى 

من اجلامعة .
معايري  و  بالكامل  مقلوبة  ال�شكن  يف  احلياة  اأن  اإىل  �شامل  نها  اأ���ش��ارت  و 
و الطالبات حياتهم �شارت كلها يف اطار ال�شكن اجلامعي  خمتلفة متاماً 
و ا�شبح املنزل تواجد فيه اأيام الإجازات و تطرقت اإىل الظواهر الغريبة 
الإماراتية و  الهوية للفتاة  و حتفظت على جوانب كثرية يف ق�شتي مثل 
ال�شخ�شيات كون الق�شة واقية مئة باملئة و ا�شتخدمت احلبكة الق�ش�شية 

التي تعتمد على مذكرات فتاة و جممل الق�ش�س على �شكل خواطر .

وزير الثقافة امل�شري يزور مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل

جائزة را�شد بن اأحمد املعال للقراآن الكرمي والثقافة ال�شالمية تنظم احلفل اخلتامي مل�شابقة القراآن الكرمي غدا راأ�س اخليمة للطب وتاأهيل املعاقني حتتفالن بيوم ال�شحة العاملي
•• راأ�ض اخليمة- الفجر

مركز  مع  بالتعاون  ال�شحية  والعلوم  للطب  اخليمة  راأ���س  جامعة  نظمت 
تاأهيل املعاقني براأ�س اخليمة احتفال مبنا�شبة يوم ال�شحة العاملي .

اإلهام  ح�شورال�شيخة  اجلامعة  م�شرح  على  جرى  الذي  الحتفال  وح�شر 
عبدالعزيز القا�شمي مديرة مركز راأ�س اخليمة لتاأهيل املعاقني ، والعقيد 
�شليمان الكيزي رئي�س مركز �شرطة الرم�س ال�شامل، وعدد من ال�شباط 
يف فرع مرور ودوريات الدقداقة بال�شافة اىل الهيئة الدارية والتدري�شية 
يف كل من مركز راأ�س اخليمة لتاأهيل املعاقني وجامعة راأ�س اخليمة للطب 
اأمور  اأول��ي��اء  م��ن  وع��دد  املعاقني  تاأهيل  مركز  طلبة  و  ال�شحية  وال��ع��ل��وم 

الطلبة.

•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

حتت رعاية وح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
الكرمي  للقراآن  املعال  اأحمد  بن  را�شد  تنظم جائزة  القيوين،  اأم  العلى حاكم 
والثقافة الإ�شالمية باأم القيوين احلفل اخلتامي مل�شابقة حفظ القراآن الكرمي 
القيوين. وخالل  باأم  الثقايف  باملركز  اخلمي�س  غدا  م�شاء  ال�شاد�شة  دورتها  يف 
امل�شتوى  بامل�شابقة  اخلم�س  بامل�شتويات  الفائزين  عن  الع��الن  �شيتم  احلفل 
حفظ  الثاين  وامل�شتوى   ، والتالوة  التجويد  مع  كامال  القراآن  حفظ   ، الول 
ع�شرة  حفظ  الثالث  وامل�شتوى  والتالوة،  التجويد  مع  متتاليا  ج��زءا  ع�شرون 
اجزاء  الرابع حفظ خم�شة  وامل�شتوى  والتالوة،  التجويده  اأج��زاء متتالية مع 
متتالية مع التجويد والتالوة، واأخريا حفظ ثالثة اأجزاء متتالية مع التجويد 

والتالوة للمواطنني فقط .
وقال عبداهلل بن حامد ، رئي�س اللجنة املنظمة للم�شابقة ان احلفل يح�شره 
ال�شيخ الدكتور ماهر بن حمد املعيقلي، اإمام امل�شجد احلرام مبكة املكرمة، وقال 
اأن مكافاآت الفائزين تقدر مببلغ 74 األف درهم موزعة على جميع فئات امل�شابقة 
باملراكز الثالثة الأوىل لكل فئة، كما ا�شاد مبدى التطور الكبري الذي �شهدته 
امل�شابقة وكذلك امل�شتوى الفني العال للمت�شابقني وخا�شة الناث وح�شولهن 
على اغلب املراكز الوىل بامل�شابقة. كما بني رئي�س اللجنة املنظمة للم�شابقة اأن 
احلفل اخلتامي �شي�شم العديد من الفقرات على راأ�شها تكرمي الفائزين كما 
ت�شم الفعاليات فيلم وثائقي عن امل�شابقة وكذلك فيلم عن جامع ال�شيخ اأحمد 
�شحوبات  الفعاليات وجود  ان من �شمن  واأ�شاف  املعال يرحمه اهلل،  را�شد  بن 

للح�شور على جوائز قيمة. اإمام امل�شجد احلرام يف ا�شت�شافة اجلائزة

 •• ال�سارقة –الفجر:

زار معايل د. حممد �شابر عرب وزير 
ال�شارقة  مهرجان  امل�شري  الثقافة 
زيارة  �شمن  وذل��ك  للطفل  القرائي 
وف���د الأزه�����ر ال�����ش��ري��ف ال����ذي يزور 
الدولة لت�شلم جائزة �شخ�شية العام 
الثقافية جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب 
الأزهر  �شيخ  بها  فاز  والتي   ،2013
د. احمد الطيب. وتفقد معايل وزير 
ب��داي��ة جولته  امل�����ش��ري يف  ال��ث��ق��اف��ة 
ال��ت��ي راف��ق��ه فيها ���ش��ع��ادة اح��م��د بن 
معر�س  م���دي���ر  ال���ع���ام���ري  رك����ا�����س 

على التميز الثقايف لإمارة ال�شارقة، 
ليكون  امل�شتقبل  ت�شتقبل  فال�شارقة 
اأف�����ش��ل، ول���ش��ك اأن ه���ذه ث��م��رة من 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ثمار �شاحب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الذي 
حر�س منذ عقود على غر�س الثقافة 
الطفل،  م���ن  ان���ط���الق���اً  ال��ن��ف�����س  يف 
اجلهود  ه���ذه  ل��ك��ل  وت��ق��دي��ر  فتحية 
التي ت�شتهدف الطفل والنا�شئة وعياً 
وت�شاحماً وحمبة، لكي تبقى ال�شارقة 
دائما م�شيئة رائدة . ويف هذه املنا�شبة 
قال �شعادة اأحمد بن ركا�س العامري 

ال�����ش��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، وجتول 
والهيئة  كلمات،  دار  معاليه يف جناح 
وم�شروع  للكتاب،  ال��ع��ام��ة  امل�شرية 
للن�شر  ب��ال ح���دود، وع��وي��دات  ثقافة 
امل�شرية،  ال�����ش��روق  ودار  وال��ث��ق��اف��ة، 
التقى عدداً  ، كما  ودار نه�شة م�شر 
امل�����ش��ارك��ني يف مهرجان  ال��ك��ت��اب  م��ن 
ال�������ش���ارق���ة ال���ق���رائ���ي ل��ل��ط��ف��ل مثل 
املعدول،  وفاطمة  ال�شاروين،  يعقوب 
الأخرى.  ال�شخ�شيات  من  والعديد 
ويف ه����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق����ال م���ع���ايل د. 
الثقافة  ع���رب وزي����ر  ���ش��اب��ر  حم��م��د 
امل�شري: ان املهرجان ي�شلط ال�شوء 

للكتاب:  ال�����ش��ارق��ة  م��ع��ر���س  م��دي��ر 
التاريخية  ال���ع���الق���ات  اأن  ل����ش���ك 
وم�شر  الإم���ارات  �شعبي  تربط  التي 
وعميقة،  متاأ�شلة  الثقافية  ومنها 
وقد حر�س البلدان على دعمها بكل 
بزيارة  �شعدنا  وقد  املمكنة،  الو�شائل 
للمهرجان،  ع���رب  ���ش��اب��ر  حم��م��د  د. 
وه����و ق���ام���ة ث��ق��اف��ي��ة م��ت��م��ي��زة، وله 
دعم  يف  كبري  ودور  مهمة  اإ�شهامات 
ال��ع��رب��ي��ة، وت�شب  ال��ث��ق��اف��ة  م�����ش��رية 
الثقافية  ال��ع��الق��ات  ب��دع��م  زي���ارت���ه 
امل�شتقبل  يف  او�شع  ملجالت  امل�شركة 
الوزير  زي���ارة  و�شملت   . اهلل  �شاء  ان 

امل�شري العديد من اأروقة املهرجان، 
واطلع  الفعاليات  منطقة  زار  حيث 
ع��ل��ى ج��ان��ب م��ن ع��رو���س ال�شريك، 
فريق  وتدريبات  اجل��وال��ة،  والفرقة 
زار  كما  ال��ظ��الم،  خ��واط��ر  م�شرحية 
واطلع  الطفل،  كتاب  ر�شوم  معر�س 
هناك،  امل���ع���رو����ش���ة  ال���ل���وح���ات  ع��ل��ى 
جدار  ق��رب  تذكارية  ���ش��وراً  والتقط 
رحمة،  م�شطفى  امل�����ش��ري  ال��ف��ن��ان 
املعر�س  ادارة  و�شكر يف ختام جولته 
ال�شايفة  وك��رم  التنظيم  ح�شن  على 
واملعر�س  وال�����ش��ارق��ة  للبالد  وتنمى 

املزيد من التقدم والإزدهار.
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حتذيرات اأمريكية من حرب اأهلية يف العراق 
•• وا�سنطن-وكاالت:

تناولت بع�س ال�شحف الأمريكية 
ق�شايا متنوعة تراوحت بني تزايد 
ال��ع��ن��ف يف ال���ع���راق واخل�����ش��ي��ة من 
البلد،  اأهلية جديدة يف هذا  حرب 
للتن�شيق  وا���ش��ن��ط��ن  وحم�������اولت 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  حلفائها  بني 
معتقلو  يعانيها  ال��ت��ي  وامل��ع�����ش��ل��ة 

غوانتانامو.
فقد قالت �شحفية لو�س اأجنلو�س 
ال���ع���راق،  يف  ت��ت��ف��اق��م  الأزم�������ة  اإن 
تتزايد  العنف  موجة  اأن  واأ�شافت 
يف ظل النفالت الأمني يف البالد، 
�شد  ال�شنية  الح��ت��ج��اج��ات  و���ش��ط 
يراأ�شها  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  �شيا�شات 
ال�شحيفة  وح��ذرت  املالكي.  ن��وري 
جديدة،  اأهلية  ح��رب  ا�شتعال  م��ن 
�شخ�شا   11 م��ق��ت��ل  اإىل  م�����ش��رية 
ع���ل���ى الأق���������ل يف ان����ف����ج����ار ث���الث 
�����ش����ي����ارات م��ف��خ��خ��ة ال����ب����ارح����ة يف 
اأع��ق��اب تعر�س  ال��ع��راق، وذل���ك يف 
اإىل  احلويجة  بلدة  يف  املعت�شمني 
هجوم دموي نفذته قوات ع�شكرية 
واأمنية عراقية. من جانبها قالت 
اإن  جورنال  �شريت  وول  �شحيفة 
التوفيق  املتحدة حت��اول  ال��ولي��ات 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  حلفائها  بني 
عرب  م�شوؤولني  بحث  اإىل  م�شرية 
املتحدة  ب���ال���ولي���ات  واأم���ريك���ي���ني 
مع  ال�شالم  عملية  ا�شتئناف  �شبل 

تفجري جديد لأنبوب 
النفط يف اليمن 

•• �سنعاء-يو بي اأي:

ام�س،  جمهولون،  م�شلحون  فجر 
بالت�شدير  اخلا�س  النفط  اأنبوب 
�شرق  ����ش���م���ال  م�������اأرب  مب��ح��اف��ظ��ة 
ال��ي��م��ن، يف ه��ج��وم ه��و ال��ث��اين من 

نوعه خالل يومني.
واأف��ادت وزارة الدفاع اليمنية عرب 
عنا�شر  اأن  الإل���ك���روين،  موقعها 
ال���ي���وم بتفجري  ق��ام��ت  ت��خ��ري��ب��ي��ة 
يف  عبيدة  وادي  يف  النفط  اأن��ب��وب 
ث���اين اع��ت��دا ع��ل��ى الأن���ب���وب خالل 

. �شاعة   48
واأ�شارت اإىل تزايد اأعمال التخريب 
واأبراج  النفط  اأن��ب��وب  طالت  التي 
الكهرباء يف م��اأرب خالل اليومني 

املا�شيني ب�شكل ملفت.
يف  النفط  �شخ  اأن��اب��ي��ب  وتتعر�س 
حمافظتي،  يف  ل��ل��ت��ف��ج��ري  ال��ي��م��ن 
م�شلحني  قبل  وم���اأرب، من  �شبوة، 
عن  ب��الإف��راج  ال�شلطات  يطالبون 
مالية،  فدى  اأو  لديها  حمتجزين 
وت�����ش��ب��ب��ت ب��خ�����ش��ائ��ر ت�����ش��ل اىل 4 
العام  م���دى  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ارات 

املا�شي.
النفط  �شخ  عملية  اأن  اإىل  ي�شار 
اأك��ر من  اليمن توقفت  اخل��ام يف 
املتكررة  ال��ه��ج��م��ات  ب�����ش��ب��ب  م����رة، 
ال��ت��ي ي��ت��ع��ّر���س ل��ه��ا الأن���ب���وب منذ 

العام 2011.

اإيران  ت��ه��دي��دات��ه ب��رغ��م ا���ش��ت��م��رار 
بتخ�شيب اليورانيوم.

�شحيفة  ت���ن���اول���ت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
ال�شجناء  ق�شية  تاميز  ن��ي��وي��ورك 
اأكر  منذ  ال��ط��ع��ام  ع��ن  امل�شربني 
من �شهرين يف معتقل غوانتانامو 
اإن املعتقلني  �شيء ال�شمعة، وقالت 
فالوليات  م��ع�����ش��ل��ة،  ي���واج���ه���ون 
غري  اأج��ل  اإىل  حتتجزهم  املتحدة 
اأو  ات���ه���ام  ت��وج��ي��ه  ودون  م�����ش��م��ى 

حماكمة.

�شاخة  اأخ���رى  وق�شايا  اإ���ش��رائ��ي��ل، 
الأهلية  واأبرزها احلرب  باملنطقة، 

التي تع�شف ب�شوريا.
تقرير  يف  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
ال�شرق  ب������اأزم������ات  م��ت�����ش��ل  اآخ�������ر 
الأمريكي  الرئي�س  ب���اأن  الأو���ش��ط 
الوحيد  القائد  لي�س  اأوباما  باراك 
تهديدات  ي�����ش��در  ال����ذي  ب��ال��ع��امل 
اأن  مو�شحة  بتنفيذها،  يقوم  ول 
اأوب���ام���ا و���ش��ع خ��ط��ا اأح��م��ر لنظام 
الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد ب�شاأن 

الكيمياوية،  الأ���ش��ل��ح��ة  ا���ش��ت��خ��دم 
برغم  ����ش���اك���ن���ا  ي���ح���رك  مل  ل��ك��ن��ه 
والفرن�شية  الربيطانية  التقارير 
والإ�شرائيلية التي توؤكد ا�شتخدام 

النظام لهذه الأ�شلحة.
وقالت ال�شحيفة اإن رئي�س الوزراء 
بنيامني نتنياهو هدد يف اأكر من 
النووية  املن�شاآت  بق�شف  منا�شبة 
ت��ت��وق��ف طهران  الإي��ران��ي��ة م��ا مل 
ال�شالح،  �شعيها لمتالك هذا  عن 
من  �شيئا  ينفذ  مل  نتنياهو  ولكن 

اأملانيا ترف�س الرد الع�شكري على كيماوي �شوريا
•• وا�سنطن-ا ف ب:

الدفاع المل��اين توما�س دو ميزيري  ح��ذر وزي��ر 
ال��ن��زاع اجل��اري يف  من فر�س خطوط حمر يف 
ا�شتخدام  امل��وؤ���ش��رات على  ت��زاي��د  ���ش��وري��ا و���ش��ط 
ا�شلحة كيميائية يف  ال�شد  ب�شار  الرئي�س  نظام 
ميزيري  دو  وقال  امل�شلحة.  املعار�شة  مع  نزاعه 
جميع  اوؤي����د  ان��ن��ي  وا���ش��ن��ط��ن  يف  لل�شحافيني 
يف  ارى  ل  لكنني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال�����ش��غ��ط  ا���ش��ك��ال 
راف�شا  الع�شكرية  للقوات  دورا  الوقت احلا�شر 
امكانية  ع��ل��ى  ردا  ت��ل��ق��ائ��ي  ع�����ش��ك��ري  ع��م��ل  اي 

وقال  ���ش��وري��ا  يف  كيميائية  ا���ش��ل��ح��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
ع�شكري  بعمل  القيام  ان  وا�شنطن  يف  حم��ذرا 
ومكلفة  التعقيد  ب��ال��غ��ة  عملية  �شيكون  ف��ع��ال 
. وي�����ش��ري ال����وزي����ر المل������اين ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو يف 
المريكي  الرئي�س  حت��ذي��رات  اىل  ت�شريحاته 
باراك اوباما بانه يف حال ثبت ا�شتخدام النظام 
�شي�شكل  ذل��ك  ف��ان  كيميائية  ا�شلحة  ال�����ش��وري 
اكرب  امريكيا  تدخال  �شي�شتوجب  احمر  خطا 
يف النزاع اجلاري يف هذا البلد. واقرت الوليات 
النظام  ب���ان  اخل��م��ي�����س  الوىل  ل��ل��م��رة  امل��ت��ح��دة 
ال�شوري ا�شتخدم على الرجح ا�شلحة كيميائية، 

معلومات  ان  اىل  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  يف  م�����ش��رية 
ال�شتخبارات التي بحوزتها غري كافية لتاأكيد 
ما اذا كانت دم�شق جتاوزت اخلط الحمر الذي 
ح���دده اوب���ام���ا. وت��ع��ه��د اوب��ام��ا ب��اج��راء حتقيق 
ال�شدد وحذر جمددا  املعلومات بهذا  معمق يف 
بانه يف حال ثبت ا�شتخدام ال�شلحة الكيميائية 
دو  وح�����س   . اللعبة  ق��واع��د  �شيبدل  ذل���ك  ف���ان 
م��ي��زي��ري ح��ل��ف��اء امل��ان��ي��ا ال��غ��رب��ي��ني ع��ل��ى اج���راء 
حتقيق م�شرك يف املزاعم ب�شان ا�شتخدام هذه 
���ش��وري��ا وق���ال ل من��ل��ك معلومات  ال���ش��ل��ح��ة يف 

كافية حتى الن .

•• بريوت-يو بي اأي:

التفجري  �شليمان،  مي�شال  اللبناين،  الرئي�س  اأدان 
احلكومة  رئي�س  موكب  الأول  ام�س  ا�شتهدف  ال��ذي 
املفخخة  ال�شيارة  وتفجري  احللقي،  وائ��ل  ال�شورية 

ام�س الثالثاء يف �شاحة املرجة بدم�شق.
اإدانته  ع���ن  ع���رب  ���ش��ل��ي��م��ان  اإن  رئ���ا����ش���ي،  ب��ي��ان  وق����ال 
ل��ل��ت��ف��ج��ري ال����ذي ا���ش��ت��ه��دف م��وك��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال�شوري وائل احللقي يف منطقة املزة يف دم�شق اأم�س، 

يف  الداخلية  وزارة  ام��ام  املفخخة  ال�ش����يارة  وتفجري 
اأ�شفه ل�شقوط ال�شحايا  الي����وم، مبدياً  �شاحة املرجة 

الأبرياء .
تف�شي  و�شيلة  ي�شكل  ان  ميكن  ل  العنف  اأن  وا�شاف 
اىل حلول، ل بل ي�شاعف من تعقيدات الأزم��ة ومن 

اأخطار الت�شرذم .
ال��دع��وة اىل احل���وار بني  ال��ب��ي��ان،  �شليمان يف  وج���دد 
�شيا�شي  حل  اىل  للتو�شل  �شوريا  يف  الأف��رق��اء  جميع 

يحقق امل�شلحة الوطنية ال�شورية .

•• لندن-وكاالت:

م��ق��ال��ه ب�شحيفة  ب���داي���ة  ل��و���ش��ون يف  ك��ت��ب دوم��ي��ن��ي��ك 
اإندبندنت الربيطانية اأن الرئي�س باراك اأوباما حمق يف 
مراوغته مف�شال ذلك على التدخل يف احلرب الأهلية 
ال�شورية، واعترب اأن حتى جمرد اإجراءات مثل منطقة 
حظر جوي اأو منطقة اإغاثة اآمنة ميكن اأن تكون عملية 

ع�شكرية رئي�شية وقد جتر حلرب �شاملة. 
البيت  ي��واج��ه��ه  ال����ذي  اإىل الإح������راج  ب��امل��ق��اب��ل  واأ����ش���ار 
الأبي�س منذ اأ�شهر عندما اأ�شر اأوباما على اأن اإحجامه 
العميق عن تورط اجلي�س الأمريكي مبا�شرة باحلرب 
ما  اإذا  ب�شكل جذري  ُيراجع  اأن  ال�شورية ميكن  الأهلية 
من  خم��زون��ه��ا  م��ن  اأي���ا  احلكومية  ال��ق��وات  ا�شتخدمت 
الأ�شلحة الكيمياوية �شد الثوار.  وقال لو�شون اإن ما كان 
يتوقعه اأوباما حدث الآن، على الأقل وفقا للحكومتني 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة وال��ف��رن�����ش��ي��ة، ب��اأن��ه ق��د مت ا���ش��ت��خ��دام غاز 
الثوار  ه��ج��وم على جتمعات  )ال�����ش��اري��ن( يف  الأع�����ش��اب 
اأب���دا يف  ل��ن يتدخل  اأوب��ام��ا  اأن  الكاتب  يف حلب. وي��رى 
كلينتون  لهيالري  اأوب��ام��ا  �شبق  �شبب  اإن  وق��ال  �شوريا، 

بالر�شيح الدميقراطي عام 2008 هو اأنه، بخالفها، 
كان معار�شا لغزو العراق وي�شر اليوم على اأنه لن يكون 
الدولرات  تريليونات  من  املزيد  يغرق  ال��ذي  الرئي�س 
ب��اأع��م��ال ع�شكرية  الأرواح  امل��ح��ددة م��ن  والأع����داد غ��ري 
تتهدد  ما مل  الأق��ل  على  اأو  الأو���ش��ط،  بال�شرق  طائ�شة 

امل�شالح الإ�شراتيجية الأمريكية الأكر حيوية.
بدل  للتدخل  اأخ���رى  اأ�شكال  وج��ود  اإىل  الكاتب  واأ���ش��ار 
من اإغراق املنطقة باأ�شلحة اإ�شافية، واأف�شلها وفق راأي 
ال�شناتور جون ماكني هو فر�س منطقة حظر طريان 
تكون  ث��م  التحليق وم��ن  م��ن  ال�����ش��وري��ة  امل��ق��ات��الت  ملنع 

عاجزة عن مهاجمة قوات الثوار اأينما كانوا.
لكن هذه الو�شيلة لها خطرها العظيم لأن اأنظمة الدفاع 
اجلوي ال�شورية وفق م�شوؤويل ال�شتخبارات بوا�شنطن 
من اأكرها تقدما وتركيزا، على عك�س الو�شع يف ليبيا 
�شابقا، ناهيك عن اأنظمة ال�شواريخ اأر�س جو املحدثة 
الطويلة  املتقدمة  ال�شواريخ  م��ن  وغ��ريه��ا  والرقمية 
الأمريكية  ال��ط��ائ��رات  ت�����ش��رب  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل����دى 
امل��ق��ل��ع��ة م��ن ق��رب���س، ق��اع��دة ال��ن��ات��و ال��ت��ي ا�شتخدمت 

باحلملة الليبية.

•• جنيف-رويرتز:

ق��رار م�شر  ام�س من  اأ�شفها  املتحدة  ال��ولي��ات  اأب��دت 
امل��ت��ح��دة حلظر  م���ن حم���ادث���ات المم  ب��الن�����ش��ح��اب 
تتفق  اأن  تاأمل  زال��ت  ما  انها  وقالت  النووي  النت�شار 
ال�شلحة  كل الط��راف على عقد موؤمتر ح��ول حظر 

النووية يف ال�شرق الو�شط.
 وان�شحبت م�شر من حمادثات معاهدة حظر النت�شار 
النووي احتجاجا على ما و�شفته بعدم تنفيذ قرار يف 
من  خالية  الو�شط  ال�شرق  منطقة  بجعل   1995
التي  ان��ت��ق��اد �شمني ل���ش��رائ��ي��ل  ال���ن���ووي يف  ال�����ش��الح 
يعتقد اأنها الدولة الوحيدة امل�شلحة نوويا يف املنطقة. 
وقال توما�س كنرميان وهو م�شاعد وزير اخلارجية 
لالمن الدويل وحظر النت�شار النووي ويراأ�س الوفد 
المريكي لرويرز ناأ�شف لقرار م�شر بالن�شحاب من 
النت�شار  حظر  ملعاهدة  التح�شريية  اللجنة  اجتماع 
ال��ن��ووي. ه��ذا ل ي��وؤث��ر على ال��ت��زام ال��ولي��ات املتحدة 
بعقد موؤمتر جلعل ال�شرق الو�شط منطقة خالية من 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل.
بالربيد  اأر���ش��ل��ه��ا  ت�شريحات  يف  ك��ن��رمي��ان  واأ���ش��اف 
اللكروين �شنوا�شل ال�شعي اىل �شبل عملية للجمع 
بني كل الطراف . ما زلنا م�شتعدين للم�شاعدة باأي 
طريقة مطلوبة لكن القيادة يجب اأي�شا اأن تكون من 

دول املنطقة.
ومت تاأجيل املوؤمتر قبل �شهر من املوعد الذي كان من 
املفر�س ان يعقد فيه يف دي�شمرب كانون الول املا�شي 
يف هل�شنكي بعد التفاق عليه خالل حمادثات معاهدة 
حظر النت�شار النووي يف 2010 دون حتديد موعد 
جديد واأبدت دول غربية اأملها خالل املحادثات التي 
ت�شتغرق ا�شبوعني يف عقد املوؤمتر هذا العام. وطالبت 
بعقد موؤمتر حول  املا�شي  ال�شبوع  و�شوريا يف  اي��ران 
على  الكربى  القوى  وحثت  النووية  ال�شلحة  حظر 
ال��ت��وق��ف ع��ن م�����ش��اع��دة ا���ش��رائ��ي��ل يف احل�����ش��ول على 

التكنولوجيا النووية. 
تبعث  كي  املحادثات  من  ان�شحبت  انها  م�شر  وقالت 
ب��ع��دم ق��ب��ول ال���ش��ت��م��رار يف الفتقار  ب��ر���ش��ال��ة ق��وي��ة 
من  خ��ال��ي��ة  منطقة  اق��ام��ة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  للجدية 
ال�����ش��رق الو����ش���ط. ومل ت�شدق  ال���ن���ووي يف  ال�����ش��الح 
لعام  ال��ن��ووي  النت�شار  حظر  معاهدة  على  ا�شرائيل 
1970 وبالتايل فال حت�شر املحادثات التي تعقد يف 
م�شوؤولون  ويقول  اجلمعة.  يوم  تنتهي  والتي  جنيف 
ان وجود منطقة خالية من  وا�شرائيليون  امريكيون 
اأن يكون  ال�شالح النووي يف ال�شرق الو�شط ل ميكن 
الدول  �شامل بني  �شالم  التو�شل اىل  واقعا اىل حني 
النووي  لربناجمها  اي���ران  وكبح  وا�شرائيل  العربية 

الذي تنفي طهران اأن له اأي بعد ع�شكري.

•• روما-يو بي اأي:

قالت ال�شرطة الإيطالية، ام�س الثالثاء، اإنها فككت �شبكة 
جنوب  بوليا  اإقليم  يف  امل�شلمني  م��ن  عنا�شرها  اإره��اب��ي��ة 
اإيطالية، عن ال�شرطة،  اأنباء  �شرق البالد ونقلت وكالت 
لها  امل�شلمني،  من  عنا�شرها  اإرهابية  �شبكة  فككت  اأنها 
ارتباطات ب�شخ�شيات بارزة متورطة يف الإرهاب الدويل. 
وقال حمققون يف مدينة باري، مركز اإقليم بوليا، اإنه مت 

اعتقال 6 اأ�شخا�س لال�شتباه ب�شالتهم بالإرهاب الدويل 
وحدة  واأو�شحت  العن�شرية.  الكراهية  على  والتحري�س 
)كارابنيريي(  ال��درك  لقوات  التابعة  اخلا�شة  العمليات 
اأنه اأثناء اعتقال الأ�شخا�س ال� 6 مت �شبط وثائق �شمعية 
وفيديوهات حتر�س على اجلهاد والأعمال الإنتحارية يف 

الغرب ويف مناطق احلروب .
 وقالت الوحدة اإنه مت توثيق ن�شاط منت�شر على نطاق 
وا�شع ينطوي على التب�شري وتعليم املنت�شبني اجلدد .

•• �سيول-يو بي اأي:

حثت كوريا ال�شمالية ام�س الوليات املتحدة على اتخاذ 
اإج���راءات لإن��ه��اء ج��ذري حلالة ال��ن��زاع ال��ن��ووي يف �شبه 
اأن��ه��ا ل��ن تتخلى عن  اجل��زي��رة ال��ك��وري��ة، و���ش��ددت على 
برناجمها النووي ما مل تقم وا�شنطن بخطوة مماثلة 
. ون�شرت وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية يونهاب التي 
افتتاحية  م��ن  مقتطفات  ال�����ش��م��ايل،  الإع����الم  ت��ر���ش��د 
ل�شحيفة رودونغ �شينمون الناطقة با�شم احلزب احلاكم 
يف بيونغ يانغ، جاء فيها اأن وا�شنطن هي امل�شوؤولة عن 
اأن تقوم باخلطوة الأوىل  الأزم��ة احلالية لذلك عليها 
تريد  يانغ  بيونغ  باأن  الفرا�شات  اأن  واأ�شافت  حلّلها. 

ا�شتخدام قدرتها النووية كورقة م�شاومة يف املفاو�شات 
ت�شتند اإىل جهل بالنوايا احلقيقة للبالد.

اأ�شلحتها  وق��ال��ت م��ا مل ت��ت��خ��ّل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ن 
النووية، لن نتخّلى عن قدرتنا النووية .

واأ�شافت الفتتاحية موقفنا )من امل�شاألة النووية( هو 
الوليات  متار�شها  ال��ت��ي  التهديدية  التكتيكات  اإن��ه��اء 
حرب  يف  للفوز  ك���اأداة  وا�شتخدامها  واأت��ب��اع��ه��ا  املتحدة 
اأن القدرة النووية هي  التوحيد الوطنية ، م�شرية اإىل 

اخليار النهائي لل�شعب واجلي�س يف كوريا ال�شمالية.
التعليقات هي موؤ�شر  اإن هذه  وقال مراقبون يف �شيول 
اآخر اإىل اأن بيونغ يانغ لي�س لديها خطط للتخّلي عن 

برنامج الت�شّلح النووي.

بيونغ يانغ تربط تخليها عن النووي بوا�شنطن 

الرئي�س اللبناين يدين تفجريات دم�شق 

�شحيفة: اأوباما حمق يف مراوغته بالتدخل يف �شوريا 

وا�شنطن تاأ�شف لن�شحاب م�شر من حمادثات جنيف 

اإيطاليا تفكك خلية اإرهابية

•• لندن-وا�سنطن-وكاالت:

مقاله  ف��ي�����ش��ك  روب�������رت  ا���ش��ت��ه��ل 
ب�شحيفة  ال�������ش���وري  ال�������ش���اأن  يف 
م�شريا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اإن��دب��ن��دن��ت 
احلكومة  اأ�����ش����درت����ه  ق������رار  اإىل 
يثري  اأن  ����ش���اأن���ه  م����ن  ال�������ش���وري���ة 
خم���اوف اأع����داء ال��ن��ظ��ام، وه���و اأن 
اآلف املتطوعني املوالني للرئي�س 
يف  ُيجندوا  اأن  يجب  الأ���ش��د  ب�شار 
حتت  وم�شلحة  متنا�شقة  وح��دات 
ال�شوري  النظامي  اجلي�س  قيادة 
للقتال يف اخلطوط الأمامية �شد 
على  �شيطرتهم  ولإح��ك��ام  ال��ث��وار 
التي مت حتريرها  وال��ق��رى  امل��دن 

موؤخرا. 
وك���ان ال��ك��ات��ب ق��د اأج���رى مقابلة 
ال���ق���وة اجلديدة  ه����ذه  ق���ائ���د  م���ع 
ال����ت����ي اأط����ل����ق ع��ل��ي��ه��ا ا�����ش����م ق���وة 
اآلف  ت�شم  التي  الوطني  الدفاع 
املجندين، وكثري منهم من نف�س 
ينتمي  ال��ت��ي  ال��ع��ل��وي��ة  ال��ط��ائ��ف��ة 

اإليها الأ�شد.
بالفعل  تزعم  املعار�شة  اأن  وذك��ر 
فقط  ���ش��ي��ق��ن  ال���ن���ظ���ام  ق�����رار  اأن 
املوالية  ال�����ش��ب��ي��ح��ة  م��ل��ي�����ش��ي��ات 
وقتل  بتعذيب  املتهمة  للبعثيني 
خ���������ش����وم احل�����ك�����وم�����ة امل����دن����ي����ني 
وامل�����ش��ل��ح��ني ح����ول م��دي��ن��ة و�شط 
ال�شباط  ل��ك��ن  ح��م�����س.  م��دي��ن��ة 
وقيادة  ت���دري���ب  ع���ن  امل�����ش��وؤول��ني 
هذه القوة اجلديدة ي�شرون على 
اأنها �شتخ�شع لن�شباط ع�شكري 
اإل كدعم  ت�����ش��ت��خ��دم  ول���ن  ���ش��ارم 
�شد  قتاله  يف  النظامي  للجي�س 

الثوار.

هذه  ت�شكيل  اأن  اإىل  في�شك  واأمل���ح 
اأن يكون  ال��ق��وة اجل���دي���دة مي��ك��ن 
موؤ�شرا على اأن اجلي�س النظامي، 
بعد جناحاته الع�شكرية الأخرية، 
اأو  ب�شرية  قوة  اإىل  بحاجة  اأ�شبح 
اأن الأ�شد يدرك اأن هذه امللي�شيات 
�شيطرة  حت����ت  ت���ك���ون  اأن  ي���ج���ب 
املزيد  ل��ت��ف��ادي  امل�شلحة  ال���ق���وات 
من اإراقة الدماء. ومما مييز هذه 
يحملون  اأف���راده���ا  ك��ل  اأن  ال��ق��وة 
البندقية الكال�شينكوف الرو�شية 

ال�شنع ويرتدون اأقنعة �شوداء.
وختم مقاله باأن اجلي�س اجلديد 
�شيكون لديه ميزة وا�شحة ل�شالح 
جتنيد  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  ال��ن��ظ��ام، 
اآلف الرجال اجلدد فاإنه �شيقدم 

لوقف  الع�شكري  للتدخل  املتحدة 
خا�شة  ����ش���وري���ا،  يف  ال�����دم  ح���م���ام 
لالأ�شلحة  النظام  ا�شتخدام  بعد 

الكيمياوية.
كري�شتيان  �شحيفة  ق��ال��ت  ف��ق��د 
�شاين�س مونيتور اإن دعم الطائفة 
الرئي�س  لنظام  �شوريا  العلوية يف 
ب�شار الأ�شد اآخذ بالت�شاوؤل ب�شكل 
التطرف  اأن  م�����ش��ي��ف��ة  ����ش���دي���د، 
ي��ه��ي��م��ن على  ال�������ذي  ال���ط���ائ���ف���ي 
بالبالد  ت��ع�����ش��ف  ال���ت���ي  احل������رب 
ه���و م���ا مي��ن��ع اأن�����ش��ار الأ����ش���د من 
الن�شمام  م��ن  العلوية  الطائفة 
ال�شاعية  امل��ع��ار���ش��ة  ���ش��ف��وف  اإىل 

لإ�شقاط نظام الأ�شد املحا�شر.
اأبناء  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأو����ش���ح���ت 

بديال لنظام التجنيد الذي ف�شل 
اأوق���ات احل��روب يف كثري من دول 
اأفغان�شتان  م��ن  الأو���ش��ط  ال�شرق 
اإىل العراق. واأ�شاف اأن جذور هذا 
ومنذ  اأ���ش��ه��ر  منذ  ُزرع���ت  اجلي�س 
العام املا�شي كان رجال م�شلحون 
مب����الب���������س م����دن����ي����ة ي���ح���ر����ش���ون 
الكاثوليكية  امل�����ش��ي��ح��ي��ة  ال���ق���رى 

والأرثوذوك�شية �شمال دم�شق.
يف غ�����ش��ون ذل���ك، ت��ن��اول��ت معظم 
بالنقد  الأم����ريك����ي����ة  ال�������ش���ح���ف 
وال��ت��ح��ل��ي��ل احل�����رب امل�����ش��ت��ع��رة يف 
اإن دعم  اإح���داه���ا  ���ش��وري��ا، وق��ال��ت 
ال��ط��ائ��ف��ة ال��ع��ل��وي��ة ل��الأ���ش��د اآخذ 
اأخرى  �شحف  وقالت  بالت�شاوؤل، 
الوليات  يتزايد على  ال�شغط  اإن 

�شيطروا  ال��ذي��ن  العلوية  الأقلية 
الأمنية  والأج���ه���زة  اجلي�س  على 
بامتيازات كبرية  يتمتعون  وكانوا 
اأكر  الآن  يدركون  م�شت  لعقود 
جنمهم  اأن  م�����ش��ى  وق���ت  اأي  م���ن 
اآخذ بالأفول، واأنهم مرددون اإزاء 
املعار�شة  �شفوف  اإىل  الن�شمام 

بدعوى عدم الثقة.
يخ�شون  ال��ع��ل��وي��ني  اأن  واأ���ش��اف��ت 
من التعر�س لالنتقام من جانب 
ت�شيطر  ال��ت��ي  ال�شنية  الأغ��ل��ب��ي��ة 
امل��ع��ار���ش��ة يف كافة  ع��ل��ى ���ش��ف��وف 
امل�شتويات وذلك يف مرحلة ما بعد 
ن��ظ��ام الأ���ش��د، مم��ا يجعل  �شقوط 
وي��ك��ون��ون يف  م��رددي��ن  العلويني 

ماأزق �شعب.
�شحيفة  ت�����ش��اءل��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
وا�شنطن من خالل مقال للكاتب 
ري���ت�������ش���ارد ك���وه���ني ع����ن ����ش���رورة 
التدخل الع�شكري يف �شوريا، وذلك 
ت��ف��اق��م كارثي  اأي  اأج���ل م��ن��ع  م��ن 
الإقليمي،  امل�شتوى  على  واإن�شاين 
وخا�شة يف اأعقاب تاأكيد بريطانيا 
وفرن�شا واإ�شرائيل اأن قوات الأ�شد 

ا�شتخدمت اأ�شلحة كيمياوية.
اإدارة  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
اأوباما  ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
ال�شورية  ل��الأزم��ة  حل  عن  تبحث 
تزايد  ظل  يف  وخا�شة  املتفاقمة، 
على  الإدارة  ع���ل���ى  ال�������ش���غ���وط 
واخلارجي  ال��داخ��ل��ي  امل�����ش��ت��وي��ني 
من اأجل �شرورة اهتمام وا�شنطن 
ب���الأزم���ة ال�����ش��وري��ة ب�����ش��ك��ل اأك���رب، 
م�شرية اإىل التقاء م�شوؤولني عرب 
مع اأمريكيني، يف ظل الدعوة اإىل 

ت�شليح اجلي�س ال�شوري احلر.

دعوات للتدخل وت�ساوؤل دعم العلويني لنظامه

الأ�شد ير�شل ملي�شياته للقتال يف اخلطوط الأمامية 

اختفاء �شحفي اإيطايل ب�شوريا 
•• روما-وكاالت:

ك�شفت �شحيفة ل�شتامبا الإيطالية عن اختفاء موفدها اإىل �شوريا دومينيكو كويريكو منذ ع�شرين يوما 
وكتب مدير ال�شحيفة التابعة ملجموعة فيات على موقعها على الإنرنت اأن كويريكو دخل �شوريا قادما 
من لبنان يف ال�شاد�س من اأبريل-ني�شان، وبعد ب�شع ات�شالت هاتفية ور�شائل هاتفية مقت�شبة يعود اآخرها 
اإىل التا�شع من نف�س ال�شهر، فقد الت�شال معه. واأ�شار وكالة ال�شحافة الفرن�شية اإىل اأن لل�شحفي البالغ 
من العمر 62 عاما خربة طويلة مبناطق احلروب وكان كويريكو قد نبه اإىل اأنه �شيبقى �شامتا حلوايل 
اأ�شبوع، ومل تبلغ ال�شحيفة ال�شلطات الإيطالية اإل يف 15 اأبريل-ني�شان، حيث فّعلت اخلارجية على الفور 
اأطلقت عمليات بحث لكن بال جدوى. ولزمت �شحيفة ل�شتامبا وغريها من و�شائل  خلية الأزم��ة التي 
الإعالم ال�شمت حتى الآن حول الق�شية لتجنب لفت النتباه اإىل كويريكو يف منطقة تت�شمن خماطر 
خطف كربى وقال مدير ال�شحيفة ماريو كالبري�شي كنا ناأمل اأن ي�شاعد هذا ال�شمت على التو�شل اإىل 

حل. لكن هذا مل يتحقق ل�شوء احلظ ولهذا ال�شبب قررنا الإعالن الآن عن اختفائه .

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/366 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ الي�شي مياه بن ا�شماعيل علي اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده 
اعالنه:     املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ال�شكندرية  �شركة   :
بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ال�شكندرية  �شركة 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/803 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/6
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2012/2489 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ بالل فول مياه اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده : اعجاز لعمال 
ال�شرياميك  لعمال  اعجاز  اعالنه:  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  ال�شرياميك 
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1336 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية 
ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  �شخ�شيا 

التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2012/2439 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  �شربت  عبدال�شالم  التنفيذ/  طالب 
موؤ�ش�شة القدرة الف�شية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: 
موؤ�ش�شة القدرة الف�شية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/540 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/8
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2012/3319 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : املنفذ �شده  بنغالدي�س   ايوب خان اجلن�شية:  التنفيذ/ كو�شر خان  طالب 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:   النبع اجلاري للمقاولت 
النبع اجلاري للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-   - ع  -م  جز  عم   2012/2604 رقم 
امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  املوافق 2013/5/8 موعدا 
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�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2013/117 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ بادال لت ابو احلا�شم اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده : عرب 
احلقول للطاقة  والن�شاءات �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه: 
عرب احلقول للطاقة والن�شاءات �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم 2012/3202 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  2013/5/8 موعدا 
بوا�شطة وكيل  او  العمالية �شخ�شيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2013/349 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  روي  كوليندرو  ليت  روي  كريي�س  التنفيذ/  طالب 
العامة اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه:  �شده : ركن الفالك للمقاولت 
ركن الفالك للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3249 
عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 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�ســـــاء
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اأعلنت �شحيفة الغارديان ام�س اإن اجلي�س ال�شوري الإلكروين املوؤيد 
لنظام الرئي�س ب�شار الأ�شد، هاجم مواقع اعالمية غربية ،من بينها 

ح�شاباتها على موقع توير يف عطلة نهاية الأ�شبوع املا�شي.
�شل�شلة  ا�شتهدف  الإلكروين  ال�شوري  اجلي�س  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
يف  للت�شبب  وا�شحة  حم��اول��ة  يف  الغربية  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�ش�شات  م��ن 
تعطيلها ون�شر الدعم لنظام الرئي�س الأ�شد، وهاجم بنجاح الأ�شبوع 
باأن الرئي�س  اأ�شو�شييتد بر�س لالأنباء واأر�شل تغريدات  املا�شي وكالة 
الأبي�س  البيت  يف  بقنبلة  هجوم  يف  اأُ�شيب  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الأم��ريك��ي 
مبعدل  ال�شناعي  ج��ون��ز  داو  م��وؤ���ش��ر  يف  م��وؤق��ت��اً  انخفا�شاً  �شبب  مم��ا 
اأعلن م�شوؤوليته عن الهجوم على  اأن اجلي�س  143 نقطة. واأ�شافت 
الإذاع���ة  هيئة  �شابقاً  ا�شتهدف  اأن  بعد  ت��وي��ر،  م��وق��ع  يف  ح�شاباتها 
الوطنية  والإذاع��ة   24 فران�س  وتلفزيون  �شي(  بي  )بي  الربيطانية 
قناة  اأي�شاً  �شحاياه  لئحة  �شملت  كما  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  العامة 
)فيفا(.  ال��ق��دم  لكرة  ال���دويل  الحت���اد  رئي�س  بالتر  و�شيب  اجل��زي��رة 
اأن هجمات  اأن خرباء الأمن ال�شيبريي يرون  واأ�شارت ال�شحيفة اإىل 
�شحاياها  واإح���راج  تعطيل  اإىل  تهدف  الإل��ك��روين  ال�شوري  اجلي�س 
وا�شتهداف اأي موقع ميكن اأن مينحه الفر�شة لن�شر الدعاية للرئي�س 
الأ�شد، و�شار املحللون ووكالت ال�شتخبارات الغربية على يقني باأن 
اجلي�س، الذي ظهر قبل عامني، يعمل كوكيل لإدارة تعر�شت لالإدانة 

على نطاق وا�شع على ممار�شاتها الوح�شية لقمع انتفا�شة داخلية.

اعترب �شيا�شيون وم�شوؤولون كن�شيون باأملانيا اأن اإبداء قدر اأكرب من 
النفتاح املتبادل بني امل�شلمني وغريهم ميثل و�شيلة فعالة ملواجهة 
تنامي انت�شار ت�شورات �شلبية جتاه الإ�شالم، وذلك بعد ك�شف درا�شة 
اأن  ي��ع��ت��ربون  الأمل����ان  ن�شف  م��ن  اأك���ر  اأن  م��رم��وق��ة  بحثية  ملوؤ�ش�شة 
الإ�شالم ميثل تهديدا لهم ول يتنا�شب مع جمتمعهم. وقال رئي�س 
جمل�س الكني�شة الربوت�شتانتية الأملانية نيكولو�س �شنايدر اإن نتائج 
الأملان  امتالك كثري من  �شائدا حول  انطباعا  تغذي  الدرا�شة  هذه 
�شنايدر يف  واأ�شاف  املوجود يف بالدهم  الإ�شالم  م�شوهة عن  �شورة 
ت�شريحات ل�شحيفة دي فيلت ال�شادرة اأم�س الثنني، اأن الكثريين 
ب��اأف��ع��ال مت�شددين  امل�����ش��امل��ني  امل�����ش��ل��م��ني  ه��ن��ا ي��رب��ط��ون م��واط��ن��ي��ن��ا 
ويحملونهم  معهم،  واملتعاطفني  ال�شلفيني  م��ن  وق��ل��ة  اإ�شالميني 
اأ�شدرتها  التي  امليدانية  الدرا�شة  وذك��رت   . الأفعال  هذه  م�شوؤولية 
الإ���ش��الم خطر  اأن  ي��رون  الأمل��ان  %51 من  اأن  برتل�شمان  موؤ�ش�شة 
واأ�شارت  الأمل����اين.  املجتمع  اإىل  ينتمي  ول  ال��غ��رب  م��ع  يتنا�شب  ول 
ال�شادرة  زون��ت��اغ  اأم  فيلت  ب�شحيفة  نتائجها  ن�شرت  التي  الدرا�شة 
تنت�شر  الإ���ش��الم  جت��اه  ال�شلبية  الت�شورات  اأن  اإىل  الأح��د  اأم�س  اأول 
بوليات �شرقي اأملانيا التي يقل فيها وجود امل�شلمني اأكر من وليات 
اأن  الدرا�شة  واأو�شحت  البالد.  م�شلمي  اأكرية  يعي�س  حيث  الغرب 
ل  غربها  �شكان  من   49% مقابل  اأملانيا  �شرقي  �شكان  من   57%

يعتقدون بوجود توافق بني الإ�شالم والغرب.

العنف  اأع��م��ال  يف  للتحقيق  ميامنار  حكومة  �شكلتها  جلنة  اأو���ش��ت 
الطائفي بولية راخني )اأراكان(، احلكومة باتخاذ ما يلزم لتحديد 
ال�شكاين  النمو  اأن  اإىل  م�شرية  ال��روه��ي��ن��غ��ا،  م�شلمي  ل��دى  الن�شل 
نف�شه،  الوقت  ويف  البوذيني.  مع  التوتر  اأ�شباب  اأح��د  امل�شلمني  بني 
من  وكلفت  وم�شلمة،  بوذية  �شخ�شيات  ت�شم  التي  اللجنة  امتنعت 
العام  الولية  �شهدته  ال��ذي  الطائفي  العنف  بتقييم  احلكومة  قبل 
املا�شي عن حتديد اجلهة ال�شالعة يف الأحداث التي اأدت اإىل مقتل 
نحو 200 �شخ�س وتهجري 140 األفا، معظمهم م�شلمون. واأكدت 
اللجنة اأنه ل توجد حاجة اإىل تعديل قانون املواطنة الذي يعود اإىل 
عام 1982، والذي �شنف اأقلية الروهينغا امل�شلمة على اأنها بدون 
الإن�شان،  حقوق  وحماية  ال��ق��ان��ون  بتنفيذ  اللجنة  وطالبت  دول���ة. 
اأي  اإىل  ت�شري  اأن  دون   ، املتطرفة  التعاليم  و  العدائية  اللغة  وحظر 
تو�شية بتعديل القانون الذي يراه كثريون لب امل�شكلة. وقال ع�شو 
قانون  لنتقاد  ت�شعى  ال��دول��ي��ة  املنظمات  اإن  ن��وي  ي��ني  ي��ني  اللجنة 
منا�شب  القانون  لكن  بالبنغال،  يتعلق  فيما   1982 لعام  املواطنة 
ف�شاد  نتيجة  وا�شحا  لي�س  القانون  تنفيذ  اأن  اإىل  ، م�شريا  لنا  جدا 

م�شوؤويل الهجرة املحليني. 
اأقلية   130 من  واأك��ر  اأع��راق  ثمانية  اعتبار  على  القانون  وين�س 
عرقية على اأنهم من مواطني ميامنار، لكنه ا�شتبعد الروهينغا من 

القائمة.
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لندن

بانغي
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الحتالل يوا�سل اإغالق معرب غزة التجاري

حراك اأمريكي عربي لإحياء عملية ال�شالم 

وفد تركي يبحث يف اإ�شرائيل تعوي�شات مرمرةحما�س تطالب م�شر باإلزام اإ�شرائيل بالتهدئة
وغري  خطرياً  ت�شعيداً  ام�س  �شباح  غ��زة  يف  امل�شحال  هيثم 
مربر ، مو�شحا اأن هذا ال�شتهداف ياأتي ا�شتمرارا لنتهاك 
الحتالل للتهدئة، وياأتي �شمن م�شل�شل الحتالل املتوا�شل 
على �شعبنا بهدف توتري الأجواء وتكري�س معاناة �شعبنا يف 

قطاع غزة وترويعه .
اإ�شرائيل امل�شوؤولية وتداعيات هذا الت�شعيد ،  وحمل برهوم 
م�شددا على �شرورة بذل كل جهد فل�شطيني ر�شمي وف�شائلي 

موحد للتعامل مع ا�شتمرار الت�شعيد.
وهو  �شباحا،  امل�شحال  هيثم  مبقتل  وردت  قد  اأن��ب��اء  وكانت 
نا�شط يف جماعة جمل�س �شورى املجاهدين ويعمل اأي�شا يف 

�شرطة حما�س وفق م�شادر حملية يف غزة.

•• غزة-وكاالت:

ومقتله  �شلفي  نا�شط  ا�شتهداف  بعد  حما�س  حركة  طالبت 
اإ�شرائيل  ب��اإل��زام  م�شر  غ���زة،  يف  اإ�شرائيلية  ج��وي��ة  غ���ارة  يف 
الف�شائل  بني  م�شر  ترعاها  التي  التهدئة  تفاهمات  ببنود 

الفل�شطينية واإ�شرائيل.
فران�س  لوكالة  حما�س  با�شم  املتحدث  ب��ره��وم  ف��وزي  وق��ال 
بر�س اإن م�شر، كراعية لتفاهمات التهدئة، مطالبة بالقيام 
لإلزامه  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  على  ال�شغط  م��ن  مب��زي��د 
ببنود التهدئة ، م�شريا اإىل ات�شالت مكثفة مع م�شر يف هذا 
ال�شلفي  اإ�شرائيل للنا�شط  ا�شتهداف  الإطار. واعترب برهوم 

�شابقة  تعد  لإ�شرائيل  الركي  الوفد  زي��ارة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
هذا  ج��راء  الثنائية  العالقات  تاأثرت  اأن  بعد  عامني،  خ��الل 

الهجوم.
م�شت�شار  برئا�شة  الإ�شرائيليني،  امل�شوؤولني  م��ن  وف��د  وك��ان 
ياكوف  القومي،  لالأمن  نتنياهو،  بنيامني  ال���وزراء،  رئي�س 
لبحث ملف  املا�شي،  الأ�شبوع  اأنقرة، يف مطلع  زار  اأميدرور، 

التعوي�شات.
الهجوم على  ل�شحايا  تعوي�شات  بدفع  الإ�شرائيلي  والتعّهد 
مايف مرمرة ، هو اأحد املطالب الركية الرئي�شية للموافقة 
على اإعادة العالقات مع اإ�شرائيل بعد اعتذار نتنياهو الر�شمي 

ال�شهر املا�شي على الهجوم.

•• اأنقرة-يو بي اأي:

ملناق�شة  املقبل،  الأ���ش��ب��وع  اإ�شرائيل  زي���ارة  تركي  وف��د  يعتزم 
الإ�شرائيلي  الهجوم  �شحايا  لعائالت  التعوي�شات  تفا�شيل 
على �شفينة مايف مرمرة الركية عام 2010 الذي اأّدى اإىل 

مقتل 9 اأتراك.
�شيزور  تركياً  وف���داً  اأن  ال��رك��ي��ة،  )زم���ان(  �شحيفة  وذك���رت 
التعوي�شات  ملف  مناق�شة  بهدف  املقبل،  الأ�شبوع  اإ�شرائيل 

التي �شتدفعها تل اأبيب لأهايل �شحايا مايف مرمرة .
اأن هذه اجلولة من املباحثات �شتكون الثانية من  واأو�شحت 

نوعها، بعد اأن زار وفد ا�شرائيلي، اأنقرة، الأ�شبوع املا�شي.

بنغالد�س تدافع عن قرارها رف�س امل�شاعدة الأجنبية 

بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني 
مبوجب  اإ�����ش����رات����ي����ج����ي  خ����ي����ار 
للتو�شل  العربية  ال�شالم  مبادرة 
بني  م�شركة  وع��دال��ة  �شالم  اإىل 
وا���ش��ت��ق��رار يف  املعنيني  اجل��ان��ب��ني 

ال�شرق الأو�شط.
اأن الوفد  امل�شوؤول القطري  وذكر 
اأن يكون  ب��د  اأن���ه ل  اأك���د  ال��ع��رب��ي 
على  الدولتني  ح��ل  على  الت��ف��اق 
يونيو-حزيران   4 ح��دود  اأ�شا�س 
على  متبادل  اتفاق  مع   1967

تبادل ب�شيط لالأرا�شي. 
ال�شالم  م����ب����ادرة  جل���ن���ة  وك����ان����ت 
العربية قد اأعلنت عن هذا اللقاء 
ق��ب��ل ن��ح��و ث��الث��ة اأ���ش��اب��ي��ع و�شم 
ال�شيخ  اإىل  اإ�شافة  العربي  الوفد 
حمد بن جا�شم ونبيل العربي كال 
الفل�شطيني  وزراء اخلارجية  من 
ري��ا���س امل��ال��ك��ي وامل�����ش��ري حممد 
ال�شيخ  والبحريني  ع��م��رو  ك��ام��ل 
عن  ف�����ش��ال  خ��ل��ي��ف��ة،  اآل  خ���ال���د 
م�شوؤولنينْ رفيعي امل�شتوى �شعودي 

ولبناين.
م�شاعد  فنريل  باتريك  ورح��ب 
امل�����ت�����ح�����دث ب����ا�����ش����م اخل����ارج����ي����ة 
اجلامعة  ب��ح��م��ا���ش��ة  الأم���ريك���ي���ة 
العربية للعب دور بناء يف البحث 

•• عوا�سم-وكاالت:

وا�����ش����ل����ت ����ش���ل���ط���ات الح����ت����الل 
لليوم اخلام�س  ام�س  الإ�شرائيلي 
على التوايل اإغالق معرب كرم اأبو 

�شامل جنوب قطاع غزة.
اإن  فل�شطينية  م�����ش��ادر  وق���ال���ت 
�شيوا�شل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل��ان��ب 
اأب�������و �شامل  ك�����رم  اإغ��������الق م���ع���رب 
املنفذ  ي���ع���د  وال�������ذي  ال����ث����الث����اء، 
ال�����ت�����ج�����اري ال����وح����ي����د لإدخ���������ال 
الب�شائع واملواد التموينية ل�شكان 
بيت  �شيفتح معرب  بينما  القطاع، 
���ش��م��ال القطاع  ح��ان��ون )اإي���ري���ز( 
املر�شى  لدخول  ا�شتثنائي  ب�شكل 
اإىل  امل�����غ�����ادري�����ن  وامل�������ش���ي���ح���ي���ني 

ال�شفة.
اخلارجية  وزي����ر  دع���ا  ذل����ك،  اىل 
الأم���ريك���ي ج���ون ك���ريي م��ع عدد 
من نظرائه العرب خالل اجتماع 
اإىل  الأول،  ام�������س  وا���ش��ن��ط��ن  يف 
املجمدة  ال�����ش��الم  ع��م��ل��ي��ة  اإح���ي���اء 
بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني منذ 

عامني ون�شف.
وقال اأثناء ا�شتقباله وفد اللجنة 
العربية  ال�شالم  ملبادرة  ال��وزاري��ة 
ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي���ر 

حمد  ال�شيخ  القطري  اخلارجية 
ثاين  اآل  ج����رب  ب����ن  ج���ا����ش���م  ب����ن 
والأم������ني ال���ع���ام جل��ام��ع��ة ال���دول 
ال���ع���رب���ي���ة ن��ب��ي��ل ال���ع���رب���ي، نحن 
ج��م��ي��ع��ا ه��ن��ا م���ن اأج�����ل ح�����وار يف 
يف  ال�شالم  عملية  يتناول  العمق 
اإقليمية  وملفات  الأو�شط  ال�شرق 
اأن  املهم  باأنه من  اأعتقد  اأخ��رى.. 

نتحدث ب�شراحة . 
بعد  لل�شحفيني  ك���ريي  و����ش���رح 
ال���ت���ي ج����رت يف بلري  امل���ح���ادث���ات 
الرئي�س  ����ش���ي���اف���ة  دار  ه����او�����س 
الأمريكي لقد �شددت على اأهمية 
بالتاأكيد  العربية  اجل��ام��ع��ة  دور 
م��ن ج��دي��د ع��ل��ى م��ب��ادرة ال�شالم 
نائب  بايدن  جو  وح�شر  العربية 
ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي ج��ان��ب��ا من 

الجتماع.
ال���وزراء  رئي�س  اأع���رب  م��ن جهته 
ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ق��ط��ري عن 
الجتماع  ه��ذا  يفتح  اأن  يف  اأم��ل��ه 
���ش��الم �شامل  اإىل  ال��ط��ري��ق  ال��ه��ام 
مبني  والإ�شرائيليني  العرب  بني 

على اتفاق عادل بني الطرفني . 
ك��ان مثمرا  اأن الجتماع  واأ���ش��اف 
اأن وفد  اإىل  ج��دا وج��ي��دا، م�شريا 
اأن ال�شالم  اجلامعة العربية يعي 

عن حل دائم يف ال�شرق الأو�شط . 
وعقد الوفد العربي اجتماعه مع 
ال��وزي��ر الأم��ريك��ي غ���داة اجتماع 
وا�شنطن  يف  ل���ل���وف���د  ت�������ش���اوري 
ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن ج��ا���ش��م وبحث 
خالله املجتمعون اآخر م�شتجدات 
امل����ب����ادرة ال��ع��رب��ي��ة وج���ه���ود جلنة 
م���ب���ادرة ال�����ش��الم ب��رئ��ا���ش��ة دول���ة 
ق��ط��ر  ك��م��ا مت ا���ش��ت��ع��را���س اآليات 
لبلورة  اجلهود  وتكاتف  التن�شيق 
م��وق��ف ع��رب��ي م�����ش��رك وموحد 
امل��راد تفعيلها  ال�شالم  من عملية 
ودف��ع��ه��ا م���ن اأج����ل ال��ت��و���ش��ل اإىل 

ودائمة  ���ش��ام��ل��ة  ���ش��ل��م��ي��ة  ت�����ش��وي��ة 
اأفادت  الفل�شطينية، كما  للق�شية 
وكالة الأنباء القطرية الر�شمية. 
وكان كريي قد اأكد مطلع اأبريل-

ني�شان اجل���اري خ��الل زي���ارة اإىل 
الفل�شطينية  والأرا�شي  اإ�شرائيل 
اتفاق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  مي��ك��ن  اأن����ه 
���ش��الم ي��ح��رم احل��اج��ات الأمنية 
اإىل  التطلعات  ويلبي  لإ�شرائيل 

دولة فل�شطينية. 
وكانت مبادرة ال�شالم العربية قد 
اق��رح��ت اع��راف��ا ع��رب��ي��ا كامال 
باإ�شرائيل اإذا تخلت عن الأرا�شي 

ا�شتولت عليها يف حرب عام  التي 
1967 وقبلت حال عادل مل�شكلة 
الالجئني. ويف بادئ الأمر قوبلت 
ال���ت���ي اق���رح���ت يف قمة  اخل���ط���ة 
بريوت عام 2002 بالرف�س من 

جانب اإ�شرائيل. 
يجب  التي  اجلوهرية  والق�شايا 
م�شى  ال���ذي  ال��ن��زاع  يف  ت�شويتها 
ع��ق��ود هي:  �شتة  م��ن  اأك���ر  عليه 
احل����������دود وم���������ش����ري ال���الج���ئ���ني 
وم�شتقبل  ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 
ال�شفة  يف  اليهودية  امل�شتوطنات 

الغربية وو�شع القد�س.

ع��ل��ى الق���ل وا���ش��ي��ب ن��ح��و ال���ف اآخ��ري��ن معظمهم من 
الن�شاء بجروح خطرية. لكن العدد الجمايل لل�شحايا 
ي�شتحيل حتديده قبل رفع انقا�س كل طابق على حدة، 

يف عملية بداأت الثنني.
عدة  على  النتقادات  على  احلكومة  ت��رد  ان  ويفر�س 
جبهات بعدما طالبتها �شركات الب�شة اوروبية وامريكية 
بتح�شني �شالمة عمال الن�شيج وت�شتبه عائالت �شحايا 

بانها رف�شت م�شاعدة منقذين اجانب.
التهامات  نفت  لكنها  امل�شانع  لتفقد  خطة  واع��ل��ن��ت 
املدفونة  اجلثث  وانت�شال  النقاذ  عمليات  يف  بالهمال 

حتت اطنان من ال�شمنت واحلديد.
فران�س  لوكالة  احمد  م�شتاق  الداخلية  وزي��ر  و���ش��رح 
بر�س مل ن�شعر ب�شرورة اللجوء اىل امل�شاعدة الجنبية 
ال��ع��اج��ل��ة لن اج���راءات���ن���ا ل��الن��ق��اذ ك��اف��ي��ة وت��ب��ني انها 
ان بنغالد�س ت�شعر بالمتنان لدول  ، موؤكدا  منوذجية 

عدة بينها بريطانيا لعر�شها امل�شاعدة.
وا�شاف ان جي�شنا وفرق الطفاء وال�شرطة واملتطوعني 
ب�شكل  لدينا يقومون بعمل جيد جدا ونحن جمهزون 

•• دكا-ا ف ب:

امل�شاعدة  عرو�س  رف�س  قرارها  ام�س  بنغالد�س  ب��ررت 
التي تقدمت بها دول اجنبية بعد انهيار مبنى كان ي�شم 

لزالة  العمل  الث��ن��ني  ال��راف��ع��ات  وب����داأت   . اي�شا  جيد 
الن��ق��ا���س وان��ت�����ش��ال ج��ث��ث ع�����ش��رات ان مل ي��ك��ن مئات 

املفقودين.
املبنى  انقا�س  م��ن  اح��ي��اء   2400 ح��واىل  انت�شال  ومت 
عند  �شخ�س  اآلف  ث��الث��ة  ن��ح��و  ف��ي��ه  يعمل  ك���ان  ال���ذي 

انهياره.
ال�شالم  �شاهني  امل�شلحة  ال��ق��وات  با�شم  املتحدث  واك��د 
ا�شرع  يف  العملية  اجن���از  ه��و  هدفنا  ان  ب��ر���س  لفران�س 
وقت ممكن. لكن نقوم بذلك بحذر وهناك جثث نحت 

النقا�س .
ك��ان��وا حول  اق��رب��اء �شحايا  ب��ني ح���واىل مئة م��ن  لكن 
عرب  ذوي��ه��م،  ع��ن  معلومات  بانتظار  ال��الث��اثء  امل��وق��ع 

كثريون عن �شكوكهم يف فاعلية عمليات النقاذ.
الثقيلة  امل��ع��دات  ه��ذه  ا���ش��ت��خ��دام  ان  وق���ال يون�س خ��ان 
نريد  وا����ش���اف   . ج��ث��ث  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ف��ر���س  �شيقو�س 

البحث باليدي كما كانوا يفعلون اول .
وطالب اقرباء ال�شحايا بالنتقام عرب قتل �شهيل رانا 

مالك املبنى الذي بني بدون ت�شريح قانوين.

ور�شات ل�شناعة الن�شيج تعمل ل�شركات غربية الربعاء 
املا�شي قرب دكا.

ووق��ع��ت ال��ك��ارث��ة يف مبنى ران���ا ب���الزا يف ���ش��اف��ار احدى 
�شواحي العا�شمة وقتل يف انهيار املبنى 382 �شخ�شا 

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/366 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ الي�شي مياه بن ا�شماعيل علي اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده 
اعالنه:     املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ال�شكندرية  �شركة   :
بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ال�شكندرية  �شركة 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/803 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/6
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2012/2489 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ بالل فول مياه اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده : اعجاز لعمال 
ال�شرياميك  لعمال  اعجاز  اعالنه:  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  ال�شرياميك 
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1336 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية 
ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  �شخ�شيا 

التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2012/2439 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  �شربت  عبدال�شالم  التنفيذ/  طالب 
موؤ�ش�شة القدرة الف�شية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: 
موؤ�ش�شة القدرة الف�شية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/540 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/8
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2012/3319 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : املنفذ �شده  بنغالدي�س   ايوب خان اجلن�شية:  التنفيذ/ كو�شر خان  طالب 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:   النبع اجلاري للمقاولت 
النبع اجلاري للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-   - ع  -م  جز  عم   2012/2604 رقم 
امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  املوافق 2013/5/8 موعدا 
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�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2013/117 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ بادال لت ابو احلا�شم اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده : عرب 
احلقول للطاقة  والن�شاءات �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه: 
عرب احلقول للطاقة والن�شاءات �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم 2012/3202 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  2013/5/8 موعدا 
بوا�شطة وكيل  او  العمالية �شخ�شيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2013/349 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  روي  كوليندرو  ليت  روي  كريي�س  التنفيذ/  طالب 
العامة اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه:  �شده : ركن الفالك للمقاولت 
ركن الفالك للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3249 
عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 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�ســـــاء

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل�����دع�����وة/  مرمي 
ال�شومال   - ادن  ع��ث��م��ان 
-ج��������������واز �����ش����ف����ره����ا رق�����م  
00173160(�شادر  (
م���ن الم��������ارات م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/4443997

فقدان جواز �سفرت
نيبايل  ���ش��ف��ر  ج����واز  ف���ق���دان  مت 
ب��ا���ش��م رام���ي�������س ب���ان���دي ، رق���م. 
يف  �����ش����ادر   ،  05480436
مكتب   ، اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة 
بتاريخ   ، امل����رك����زي  اجل���������وازات 
مت  ل����و   ،  21/02/2011
اأب����وظ����ب����ي  يف  ع���ل���ي���ه  ال�����ع�����ث�����ور 
ب����رق����م.  الإت�������������ش������ال  ي�����رج�����ى   ،

.0561295449

فقدان جواز �سفرت
نيبايل  ���ش��ف��ر  ج����واز  ف���ق���دان  مت 
ب��ا���ش��م ج���ان���اك ب���ان���دي ، رق���م. 
06036141 ، �شادر يف وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ، ق�����ش��م اجل������وازات ، 
 ،  29/07/2012 ب���ت���اري���خ 
اأبوظبي  يف  عليه  ال��ع��ث��ور  مت  ل��و 
ب����رق����م.  الإت�������������ش������ال  ي�����رج�����ى   ،

.0551329633

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل�������دع�������و/  غ����الم 
 - اح���م���د     �شبري ن�شري 
باك�شتان    -ج��واز �شفره 
 )5136561( رق������م  
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/7220023
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العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/336  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

حمد عبيد خلفان العليلي اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على التوقيع يف 
حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )النا�س لتجارة املواد الغذائية(  
امللف )17648(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل :�شامل حمد عبيد خلفان 
العليلي اجلن�شية: الم��ارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/329 ك ع غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات   اجلن�شية:  حممد  ت��اج  علي  عابد 
  ) لل�سيدات  ال�سماوي  )�سالون  التجاري  ال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر 
امللف )65135(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل :من�شور علي تاج حممد 
اجلن�شية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/330 ك ع غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
التوقيع  ع��ل��ى  الت�شديق  وط��ل��ب  الم�����ارات   اجلن�شية:  ت���اج حم��م��د  ع��ل��ي  ع��اب��د 
  ) للرجال  ال�سفري  )�سالون  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
امللف )36215(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل :من�شور علي تاج حممد 
اجلن�شية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/288 ك ع غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
خمي�س را�شد عبيد املخمري اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على التوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )اجلزيرة للفطائر واملعجنات 
(  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )58062( 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل :�شامل خلفان حممد بن 
ع�شكور ال�شويدي اجلن�شية: المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/حممد ابراهيم 
ايران  رادمن�س اجلن�شية:  ال�شيد: حممود حممد  ايران ب�شفته وكيل  حممد كرميي اجل�شنية: 
مبوجب الوكالة العامة املقيدة برقم الت�شديق 2012/31 ال�شادرة لدى الكاتب العدل مبحكمة 
كلباء الحتادية البتدائية بتاريخ 2012/1/5م وطلب الت�شديق على التوقيع على حمرر يت�شمن 
لت�سليح  )املتميز  التجاري  ال�شم  يف   %100 البالغة  اع��اله  امل��ذك��ور  موكله  ح�شته  يف  ت��ن��ازل(   (
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف مدينة  وتركيب الطارات وميزان ال�سيارات (  
خورفكان- رخ�شة مهنية رقم 551502 ال�شادر بتاريخ 2007/3/29 يف دائرة التنمية القت�شادية 
البلو�شي اجلن�شية: الم��ارات   ليكن معلوما  ال�شيد/ علي حممد عبداهلل ح�شن  خورفكان. اىل 
ال�شان يف  ذوي  توقيعات  بالت�شديق على  �شيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
 اعـــــــالن       

والت�شديقات-  ال����ع����دل  ال���ك���ات���ب  ب��������ادارة  ال����ع����دل  ال���ك���ات���ب  ان�����ا  ايل  ت���ق���دم   
وطلبا  الم���ارات  اجلن�شية:  غ��زي��زا  حممد  حممد  خورفكان:ال�شيدة/�شمريه 
الت�شديق على التوقيع على حمرر يتم�شن )تنازل( يف ح�شتها البالغة 100% يف 
ال�شم التجاري  )ال�سالة لتجارة املالب�س اجلاهزة (  واملرخ�س من دائرة 
التنمية القت�شادية يف مدينة خورفكان- رخ�شة جتارية رقم 625250 ال�شادر 
بتاريخ 2012/11/6 يف دائرة التنمية القت�شادية خورفكان. اىل ال�شيدة/ رابحه 
مدينة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  امل��غ��رب  اجلن�شية:  عبده 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شان  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيدة/
زبيدة مرزوك اجلن�شية: املغرب ال�شيدة/ اميان بينكي بوركنان اجلن�شية: املغرب 
على  التوقيع  على  الت�شديق  وطلبوا  املغرب    اجلن�شية:  زهري  ال�شيدة-�شفاء 
حمرر يتم�شن )تنازل( يف ح�ش�شهم زبيده مرزوك )5%( اميان بينكي بوركنان 
)22%( و�شفاء زهري )22%( يف ال�شم التجاري )وردة اخلور خلدمات الفراح   
(  واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف مدينة خورفكان- رخ�شة مهنية 
رقم 623475 ال�شادر بتاريخ 2012/6/28 يف دائرة التنمية القت�شادية خورفكان. 
الكاتب  املغرب ليكن معلوما للجميع بان  ال�شيدة/ رابحه عبده اجلن�شية:  اىل 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شان يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة  ايجارات   ) رقم )2013/671  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
اللجنة الوىل   -) )اب��وظ��ب��ي  الي��ج��ارب��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�����س  جل��ن��ة 
واملرفوعة من املدعى/ �شركة اخلليج الول العقارية وذلك اعالن 
املدعى عليه/موؤ�ش�شة الريف العربي للمقاولت وال�شيانة العامة 
ملالكها يا�شر مربوك هادي عبداهلل ال�شيعري ن�شرا   وقد حتدد 
لنظر الدعوى جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/15 يف ال�شاعة 

6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
           اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 49 /2013   جت كل- م ر- ب- ع ن

العامري  العبيد  عبداهلل  عيد  ل�شاحبها/احمد  الكهربائية  ملبار  مدعي/موؤ�ش�شة 
وكيال عنه/ خالد كيز ها�شانفيالكام باريثوكوجنو حممد حنيفة اجلن�شية: المارات   
المارات    اجلن�شية:  اللكروميكانيكية  للمقاولت  هرتز  عليه:موؤ�ش�شة  مدعي 
هرتز  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم   129738 مببلغ  املطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
املدعي  ان  بالن�شر حيث  المارات عنوانه:  للمقاولت اللكروميكانيكية اجلن�شية: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا 
لنظر 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 معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
           اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 144 /2013   جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعي  المارات  اجلن�شية:  ال�شام�شي  حممد  حماد  مدعي/حممد 
اجلن�شية:  واخرون  الكهربائية  الدوات  لتجارة  بنجالدي�س  عليه:موؤ�ش�شة 
المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 175000 درهم + تعوي�س 
20000 درهم  املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة بنجالدي�س لتجارة الدوات الكهربائية   
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر 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 معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
           اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 144 /2013   جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعي  المارات  اجلن�شية:  ال�شام�شي  حممد  حماد  مدعي/حممد 
اجلن�شية:  واخرون  الكهربائية  الدوات  لتجارة  بنجالدي�س  عليه:موؤ�ش�شة 
المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 175000 درهم + تعوي�س 
اجلن�شية:  �شودري  ببيان  �شودري  نونا  اعالنه:  املطلوب  درهم   20000
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  بنغالدي�س 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
           اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 455 /2013   جت جز- م ر- ب- ع ن

عبداهلل  ح�شن  عنه/ه�شام  ووكيال  ال�شيارات  لتاجري  لندن  مدعي/مكتب 
العربي م�شري اجلن�شية: المارات  مدعي عليه:حممود عبداملوجود حممد 
ح�شن اجلن�شية: م�شر مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 6100 درهم    
املطلوب اعالنه: حممود عبداملوجود حممد ح�شن اجلن�شية: م�شر  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 496 /2013   مد جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة الطالل لتاجري ال�شيارات وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبداهلل 
بينافيديز  كارلو�س  عليه:رو�شيال  مدعي  المارات  اجلن�شية:  العربي 
املطلوب  درهم   2230 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية: 
بالن�شر  عنوانه:  الفلبني  اجلن�شية:  بينافيديز  كارلو�س  :رو�شيال  اعالنه: 
الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 490 /2013   مد جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري ال�شيارات ميثلها قانونا عبداهلل �شلطان حمد �شلطان 
مدعي  المارات   اجلن�شية:  العربي  عبداهلل  ح�شن  ه�شام  وبوكالة  العرياين  حمد 
الدعوى:  المارات   مو�شوع  اجلن�شية:  الرداعي  ابوبكر  احمد حممد  عليه:اماين 
الرداعي  ابوبكر  حممد  احمد  اعالنه::اماين  املطلوب  درهم   300 مببلغ  مطالبة 
اجلن�شية: المارات    عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/13 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء   امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة   -
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة املدنية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  485/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات   اجلن�شية:  ال�شحي  علي  �شعيد  احمد  حمدان   : امل�شتاأنف 
ال�شتئناف  مو�شوع  الردن  اجلن�شية:  �شالح  عبدالرحمن  جمال  عليه:اياد 
املطلوب اعالنه/اياد جمال  بالرف�س   امل�شتاأنف والذى ق�شى  الغاء احلكم   :
قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  الردن  اجلن�شية:  �شالح  عبدالرحمن 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/661 جت جز- م ت- ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/6 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/474 جتاري كلي                                      
اىل املدعي عليه /1  - اك�شيجوى زهاجن    جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اق��ام عليك  ه��واجن وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�س   قد  ت�شينج  تيما   /
 315.000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم ( وما يرتب عليه من فوائد قانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب    وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى 
لذا فانت   ch1C.15 الثالثاء املوافق 2013/5/14 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
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�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  666/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : موؤ�ش�شة فور �شايت للنقليات العامة وميثلها مديرها فادي يو�شف 
واخرون  خان  فريوز  كمال  عليه:انور  امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  غيث 
اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع ال�شتئناف : تعديل احلكم امل�شتاأنف والق�شاء باأداء 
مبلغ 435000 درهم والتعوي�س مببلغ 1015000 درهم   املطلوب اعالنه/:انور 
كمال فريوز خان   اجلن�شية: باك�شتان العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2341 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/6 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/783 عقاري كلي                                      
اىل املدعي عليه /1  - بريفيكت هومز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
حممد علي عبدالعزيز وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�س   قد اقام عليك 
عليه  واملدعي  املدعي  بني  املربم  التفاق  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
القانونية  للفوائد  بال�شافه  املدعي  امل�شتحق  دره��م   2361070.15 مبلغ  ب��رد 
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام والزام املدعى عليهما الول 
يوم  جل�شة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  والثاين 
لذا فانت   ch1B.8 الربعاء املوافق 2013/5/22 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
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�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1290 عمايل جزئي                                      
اىل املدعي عليه /1  - ال�شاحلية   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / روت 
نيفو انفانتي    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وقدرها )42714 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
احلكم  و�شمول  التام  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  من   %9 القانونية  والفائدة 
لها جل�شة  ال�شكوى )2013/139932(  وحددت  رقم  املعجل بالكفالة.  بالنفاذ 
يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي    لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1291 عمايل جزئي                                      

اىل امل��دع��ي عليه /1  - ال�شاحلية   جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
مارفني با�شكو لومبوي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )37817 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم 
وامل�شاريف والفائدة القانونية 9% من املطالبة الق�شائية لل�شداد التام و�شمول 
ال�شكوى )2013/139933(  وحددت لها  املعجل بالكفالة. رقم  بالنفاذ  احلكم 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي    لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل
  ق�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1236 عمايل جزئي                                      

اىل املدعي عليه /1  - حممد عا�شف لالعمال الفنية �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  عثمان عطا حممد  املدعي / حممد  ان  القامة مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28696 درهم( وتذكرة عوده 
مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 9% من املطالبة 
الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�شكوى 
)2013/139502(  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/16 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل
  ق�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
          اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1598 /2012   جت  جز- م ت-ب-اأظ

مدعي/ال�شركة المريكية لدارة ال�شركات اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
عبداهلل علي  عبداهلل النيادي اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: �شحة 
ونفاذ عقد البيع املطلوب اعالنه/ عبداهلل علي  عبداهلل النيادي اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/636  عقاري كلي                  
العقارية  للو�شاطة  اجل��دي��د  ال��ع��امل  جن��م��ة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ج��ون ج��ريان��د �شتاجمان 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ال�شام�شي  الغبار  را���ش��د  �شعيد  وميثله:�شيف 
املذكورة  الدعوى  يف   2013/4/25 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2012/6/20 ال�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/477 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ ���ش��ده/1- مطعم ك��اف��ك��از  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/ ايليا اليا�س بطر�س  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28994( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة اىل مبلغ 290 درهم 
الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خلزينة  ر���ش��وم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الربيطانيون يقرون بف�شل اخلطة التق�شفية حلكومتهمهيغل: معاهدة الدفاع مع اليابان تغطي اجلزر 
•• لندن-يو بي اأي:

اأظهر ا�شتطالع جديد للراأي، ام�س اأن معظم الناخبني الربيطانيني يعتقدون باأن اخلطة التق�شفية 
التي تبنتها احلكومة الإئتالفية يف بالدهم ف�شلت يف حتقيق النتائج املرجوة منها. ووجد ال�شتطالع، 
الذي اجرته موؤ�ش�شة كومري�س ل�شحيفة اندبندانت، اأن 58 % من الناخبني الربيطانيني اتفقوا 
على اأن اخلطة القت�شادية حلكومة بالدهم ف�شلت، يف حني خالف هذا الراأي %31 منهم. وقال 
اإن 85 % من ناخبي حزب العمال، و73 % من ناخبي حزب الدميقراطيني الأح��رار، و67 % 
من ناخبي حزب ال�شتقالل، و23 % من ناخبي حزب املحافظني، يعتقدون اأن اخلطة القت�شادية 

للحكومة قد ف�شلت، و�شيكون هناك وقت للتغيري بعد النتخابات العامة املقررة عام 2015.
وا�شافت ال�شتطالع اأن 44 % من الناخبني الربيطانيني عار�شوا اعادة انتخاب حزب املحافظني، 
ال�شريك الأكرب يف احلكومة الئتالفية لبالدهم، يف النتخابات العامة املقررة عام 2015، يف حني 

اأيد 44 % منهم اعادة انتخابه.

•• وا�سنطن-ا ف ب:

ان  ال��دف��اع الم��ريك��ي ت�شاك هيغل  اعلن وزي��ر 
املتحدة  امل�شرك بني الوليات  الدفاع  معاهدة 
واليابان تغطي جزر �شينكاكو املتنازع عليها بني 
بني  التوتر  ع��ودة  بعد  وذل��ك  وال�شني،  اليابان 

بكني وطوكيو حول هذه اجلزر.
�شحايف  موؤمتر  خالل  المريكي  الوزير  وق��ال 
ايت�شونوري  ال���ي���اب���اين  ن���ظ���ريه  م���ع  م�����ش��رك 
اون���ودي���را اإن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل م��وق��ف لها 
ولكننا  اجل��زر،  هذه  على  النهائية  ال�شيادة  من 

رئي�س  حتذير  بعد  وذل��ك  ال��ي��اب��اين،  ال�شواحل 
الوزراء الياباين �شينزو اآبي من ان بالده �شت�شد 
اي حماولة من قبل بكني للقيام بانزال يف هذا 
يدخل  التي  الوىل  امل��رة  هي  وه��ذه  الرخبيل. 
ال�شينية يف  ال�شفن  م��ن  ال��ع��دد  ه��ذا  مثل  فيها 
الوقت نف�شه يف املياه القليمية لهذا الرخبيل 
على  اخل���الف  يف  الت�شعيد  منذ  امل��اأه��ول  غ��ري 

ملكية اجلزر بني البلدين يف ايلول-�شبتمرب.
و�شدد هيغل على ان كل عمل يزيد التوترات او 
يهدد بح�شول �شوء فهم هو عمل ينعك�س �شلبا 

على ا�شتقرار املنطقة .

نعرف بانها حتت ادارة اليابان وبانها م�شمولة 
بالتزاماتنا املن�شو�س عليها يف املعاهدة المنية 
ب��ني ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال��ي��اب��ان. وا���ش��اف ان 
اخل����الف ح���ول ه���ذه اجل����زر اخل��ا���ش��ع��ة لدارة 
اليابان وتطالب بها بكني يجب ان يحل �شلميا 
موؤكدا  املعنيني،  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وع��رب 
اجلانب  اح��ادي  عمل  اي  تعار�س  وا�شنطن  ان 
وق�����ش��ري ، يف ا���ش��ارة اىل م��ا ق��ام��ت ب��ه ال�شني 
�شفن  ثماين  غ��ادرت  الثالثاء  وم�شاء  اخ��ريان. 
بعدما  �شينكاكو  جل��زر  القليمية  املياه  �شينية 
خفر  اع��ل��ن  م��ا  بح�شب  �شباحا،  دخلتها  ك��ان��ت 

•• �سيول-ا ف ب:

وكوريا  املتحدة  الوليات  اختتمت 
ع�شكرية  مناورات  ام�س  اجلنوبية 
تفاقم  وراء  ك����ان����ت  م�������ش���رك���ة 
فيما  ال�شمالية  ك��وري��ا  م��ع  التوتر 
للحوار  دع��وة  يانغ  بيونغ  جتاهلت 
كاي�شونغ  جم����م����ع  ب���خ�������ش���و����س 
ال�����ش��ن��اع��ي امل�������ش���رك وامل����ن����اورات 
التي  وال��ربي��ة  والبحرية  اجل��وي��ة 
اكر  و�شملت  ل�شهرين  ا�شتمرت 
امريكي  عن�شر  الف  ع�����ش��رة  م��ن 
اك��رب م��ن عنا�شر  اىل جانب ع��دد 
اثارت  اجل��ن��وب��ي،  ال��ك��وري  اجلي�س 

ا�شتياء بيونغ يانغ.
الدفاع  وزارة  با�شم  الناطق  وق��ال 
لل�شحافيني  م����ني-�����ش����وك  ك���ي���م 
ل��ك��ن جي�شي  ان��ت��ه��ت  امل���ن���اورات  ان 
كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة 
ل�شتفزازات  التنبه  ���ش��ي��وا���ش��الن 
ال�����ش��م��ال مبا  حمتملة م��ن ج��ان��ب 

ي�شمل اطالق �شاروخ .
يزال  ل  ال�شمال  ان  كيم  وا���ش��اف 
ال�شواريخ  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  ي��ب��ق��ي 
وق���اذف���ات ال�����ش��واري��خ ال��ت��ي نقلت 
�شاحله  اىل  الخ������رية  الون������ة  يف 
يبدو  م��ا  يف  مكانها  يف  ال�����ش��م��ايل، 
على انه ا�شتعداد لطالق �شاروخ.

الكورية  اجل���زي���رة  ���ش��ب��ه  وت�����ش��ه��د 

الحتالل يعتقل اأكادمييني 
فل�شطينيني يف ال�شفة 

•• القد�ض املحتلة-يو بي اأي:

اع���ت���ق���ل اجل���ي�������س الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، 
م����ن حركة  ب����ارزي����ن  اأك����ادمي����ي����ني 
ح��م��ا���س، خ���الل ح��م��ل��ة ده���م فجر 
ام�����س يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة. وقال 
الأ�شرى  ل��درا���ش��ات  اأح����رار  م��رك��ز 
ب��ي��ان تلقت  الإن�������ش���ان يف  وح���ق���وق 
يونايتد بر�س انرنا�شونال ن�شخة 
اعتقلت  اإ�شرائيلية  ق��وات  اإن  منه، 
جامعة  يف  اجلامعني  املحا�شرين 
الأ�شقر  را�����ش����د  ع�������ش���ام  ال���ن���ج���اح 
منزليهما  من  ال�شنار  وم�شطفى 
يف حي املعاجني يف مدينة نابل�س .

اإ�شرائيلية  ق������وات  اأن  واأ������ش�����اف 
بطريقة  امل�����ن�����زل�����ني  اق����ت����ح����م����ت 
العديد  مب�شادرة  وقامت  وح�شية 
النقالة  والأج����ه����زة  الأوراق  م���ن 
اأن  ق��ب��ل  ال�شخ�شية  واحل��وا���ش��ي��ب 
يعتقل املحا�شرينْن وين�شحب بهما 
واأ�شار   . م��ع��ل��وم��ة  غ��ري  ج��ه��ة  اإىل 
هذه  اأن  اإىل  احل���ق���وق���ي  امل����رك����ز 
كبرية  حملة  �شمن  ت��اأت��ي  احلملة 
اأعلن عنها الحتالل مع بدء العام 
الع�شب  ج��ز  م�شمى  حت��ت  احل���ايل 
من  ال���ع���دي���د  ط���ال���ت  ال���رب���ي���ع  اأو 
واملحا�شرين  الإ�شالمية  القيادات 
اآخرها  ك����ان  وال���ت���ي  اجل��ام��ع��ي��ني 
ال��دك��ت��ور ع�����ش��ام ال��ربوف��ي�����ش��ور يف 
كلية الفيزياء ، وال�شنار الأ�شتاذ يف 

علم الجتماع .

توترا �شديدا منذ ان اجرت كوريا 
ال�شمالية جتربتها النووية الثالثة 

يف �شباط-فرباير.
بني  العالقات  توتر  من  زاد  ومم��ا 
ح����ول م�شنع  اخل�����الف  ال��ب��ل��دي��ن 
كوريا  ارا�شي  يف  الواقع  كاي�شونغ 
ك���ان ي�شكل يف  وال����ذي  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
اح���د الوق����ات رم���زا ل��ل��ت��ع��اون بني 

الكوريتني.

رغم  �شيول  بح�شب  للمجمع  دائ��م 
المال باحتمال تراجع التوتر بعد 

انتهاء املناورات.
وك���ان���ت ب��ي��ون��غ ي���ان���غ ن�����ددت على 
ال�������دوام ب���امل���ن���اورات الم���ريك���ي���ة-

امل�شركة  اجل���ن���وب���ي���ة  ال����ك����وري����ة 
لكن  لج��ت��ي��اح  متهيدا  واعتربتها 
ان  على  �شددتا  ووا�شنطن  �شيول 

املناورات الخرية حم�س دفاعية.

وم���ع���ظ���م امل����وظ����ف����ني ال���ك���وري���ني 
�شباح  املجمع  غ���ادروا  اجلنوبيني 
الثالثاء لكن بقي �شبعة م�شرفني 
يت�شح  ومل  اداري�����ة.  ق�شايا  حل��ل 

موعد عودتهم.
ومل ي���رد ال�����ش��م��ال ع��ل��ى ط��ل��ب من 
ك���وري���ني جنوبيني  اع���م���ال  رج����ال 
لجراء  الثالثاء  كاي�شونغ  لزيارة 
حمادثات تهدف اىل جتنب اغالق 

وا�شنطن و�شيول تختتمان مناورات م�شرتكة

•• بكني-رويرتز:

الر�شمية  الع����الم  و���ش��ائ��ل  ق��ال��ت 
اعتقلت  ال�����ش��رط��ة  ان  ال�����ش��ني  يف 
متفجرات  و�شادرت  �شخ�شا   19
اعقاب  ال�شنع يف  وا�شلحة حملية 
�شكان  ب����ني  وق�����ع  دام  ا����ش���ت���ب���اك 
وم�شوؤولني ا�شفر عن �شقوط 21 
املا�شي يف منطقة  قتيال ال�شبوع 

�شينجيانغ امل�شطربة.
وقعت  التي  العنف  اعمال  وكانت 
اغلبية  ت��ق��ط��ن��ه  ال����ذي  اجل����زء  يف 
قرب  �شينجيانغ  يف  ال��ي��وغ��ور  م��ن 
طريق  ع���ل���ى  ك���ا����ش���ق���ار  م���دي���ن���ة 
احل���ري���ر ال���ق���دمي ه���ي الدم�����ى يف 
اق�شى  يف  ال��واق��ع��ة  املنطقة  ت��ل��ك 
غ���رب ال�����ش��ني م��ن��ذ ي��ول��ي��و متوز 
 200 نحو  قتل  عندما   2009
�شخ�س يف اعمال �شغب يف مدينة 

اورومت�شي عا�شمة �شينجيانغ.
العنف  اعمال  احلكومة  وو�شفت 
ارهابي  ه��ج��وم  ب��ان��ه  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اع���الن املجل�س 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ي��وغ��ور ب���ان ق��ت��ل افراد 
يوغور  ل�شبان  �شينيني  م�شلحني 

دفع اليوغور لالنتقام.
ناطقون  م�����ش��ل��م��ون  وال����ي����وغ����ور 
�شينجيانغ  وي��ع��ت��ربون  بالركية 
وي�شعر  وطنهم  بالطاقة  الغنية 
ي����وغ����ور ك����ث����ريون ب���ا����ش���ت���ي���اء من 
القيود التي تفر�شها ال�شني على 
وتقول  ودينهم.  ولغتهم  ثقافتهم 
حريات  مت��ن��ح��ه��م  ان���ه���ا  ال�����ش��ني 

احلكومة الإيطالية 
تنال ثقة ال�شيوخ

•• روما-يو بي اأي:

ف�����از رئ���ي�������س ال���������وزراء الإي����ط����ايل 
ام�س  ل���ي���ت���ا،  اإن����ري����ك����و  اجل�����دي�����د، 
حلكومته  ال��ث��ق��ة  ع��ل��ى  ب��ت�����ش��وي��ت 
بعد  الإي���ط���ايل،  ال�شيوخ  مبجل�س 
ال��ث��ق��ة يف  ي���وم م��ن ح�شولها ع��ل��ى 
ت�شويتان  وه��م��ا  ال���ن���واب،  جمل�س 
بتطبيق  ل����ل����ب����دء  ل����ه����ا  لزم����������ان 

برناجمها الإ�شالحي.
بالثقة  ���ش��ي��ن��ات��وراً   233 و����ش���ّوت 
 ،59 ل��ل��ح��ك��وم��ة م���ق���اب���ل رف�������س 
وامتناع 18 اآخرين عن الت�شويت 
وكان 453 نائباً يف جمل�س النواب 
ل�شالح  ���ش��وت��وا   ،606 اأ���ش��ل  م��ن 
اجلديدة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ث��ق��ة  م��ن��ح 
ل�شّمها  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
وزراء من الي�شار واليمني، يف حني 

حجبها 153 نائباً.
الرئي�س   ، ع���ام���اً   46 ل��ي��ت��ا  وق����ال 
الو�شط  ي�����ش��ار  حل����زب  ب���ال���وك���ال���ة 
الت�شويت،  ق��ب��ل  ال���دمي���ق���راط���ي، 
لن  اإيطاليا  يف  ال��ط��وارئ  حالة  اإن 
حكومته  ح�شول  مبجرد  تختفي 

على الثقة يف جمل�س ال�شيوخ.
حيال  ال���ت���وق���ع���ات  اأن  واأ�������ش������اف 
ح��ك��وم��ت��ه م��رت��ف��ع��ة ج�������داً، وق����ال 
اأدركت اأن هناك م�شكلة كبرية وهي 
اأن التوقعات مرتفعة ب�شكل كبري .

وت�شم حكومة ليتا 21 وزيراً من 
وت�شم  والو�شط،  واليمني  الي�شار 
اأول  بينهن  ن�شاء،   7 �شفوفها  يف 

وزيرة مولودة يف اإفريقيا.

وا�شعة النطاق. ونقلت وكالة انباء 
ال�شني اجلديدة �شينخوا يف �شاعة 
املا�شية  قبل  الليلة  م��ن  م��ت��اأخ��رة 
اعتقلت  انها  قولها  ال�شرطة  عن 
كا�شقار  يف  ���ش��خ�����ش��ا   19 الن 
اخ���رى يف  واوروم��ت�����ش��ي ومنطقة 

�شينجيانغ .
اف��������راد  ان  ����ش���ي���ن���خ���وا  وق������ال������ت 
الهجوم  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة 
م�شورة  �شرائط  م�شاهدة  اعتادت 
والرهاب  الديني  التطرف  توؤيد 
وح���������ش����ور ن����������دوات وع�������ظ غري 

قانونية.

متفجرات يف 23 ابريل مما ادى 
اىل هذا ال�شتباك املميت.

نائب  ع��ن  ن��ق��ال  �شينخوا  وق��ال��ت 
ال�شرطة  ان  ال���ع���ام  الم����ن  وزي����ر 
اي�شا متفجرات وا�شلحة  �شبطت 
حملية ال�شنع واعالم لرك�شتان 

ال�شرقية.
اليوغور  جماعات  ال�شني  وتتهم 
مبتطرفني  ب�����ش��ل��ت��ه��ا  امل�����ش��ل��ح��ة 
الو�شطى  ا���ش��ي��ا  م���ن  ا���ش��الم��ي��ني 
لقامة  هجمات  وب�شن  وباك�شتان 
دولة م�شتقلة يطلقون عليها ا�شم 

ترك�شتان ال�شرقية.

كانوا   2012 دي�شمرب  اول  منذ 
تدريبات  دائ���م���ا..لداء  يتجمعون 
ع��ل��ى مهارات  ول��ل��ت��دري��ب  ب��دن��ي��ة 
القتل التي تعلموها من ال�شرائط 

امل�شورة الرهابية.
وقالت ان هذه املجموعة اختربت 
متفجرات و�شنعت قنابل واجهزة 
حت��ك��م ع���ن ب��ع��د وخ��ط��ط��ت لفعل 
كا�شقار  م��ن��اط��ق  يف  ك��ب��ري  ����ش���يء 
ال�شهر  خ��الل  بال�شكان  املكد�شة 
ال�شرطة  ان  التقرير  املقبلة وقال 
املحلية وموظفي املحليات ر�شدوا 
ب�شنع  اجل���م���اع���ة  اع�������ش���اء  ق���ي���ام 

اعتقالت تعقب ال�شتباكات واعمال عنف يف �شنغيانغ 

وا�شنطن جتدد التزامها باأفغان�شتان ذات �شيادة 

موظفو جمل�س الدولة امل�شري 
يقتحمون قاعات املحكمة

اتهام اأوروبي لأوكرانيا بانتهاك حقوق تيمو�شينكو 

اتهام زعيم معار�س بالتحري�س يف فنزويال 

•• �سنعاء-يو بي اأي:

اأعلنت الوليات املتحدة اأنها ما تزال ملتزمة بهدف قيام 
القاعدة  لتنظيم  م��الذاً  تكون  �شيادة ل  ذات  اأفغان�شتان 
الرئي�س  تلقي  ع��ن  تقرير  ن�شر  م��ن  ي��وم  بعد  وذل���ك   ،
املركزية  ال�شتخبارات  وكالة  اأم��واًل من  ك��رزاي  حامد 

الأمريكية )�شي اآي اإيه(.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س ج���اي ك���ارين يف 
اإيجاز �شحايف نحن و�شركائنا الأفغان ل نزال ملتزمني 
ذات  اأفغان�شتان  قيام  وبهدف  امل�شركة  باإ�شراتيجيتنا 
م�شوؤولة  وتكون  للقاعدة  م��الذاً  تكون  ل  كاملة  �شيادة 

عن اأمنها اخلا�س .
واأ�شاف لهذا ال�شبب و�شع الرئي�س �شيا�شة حيث بداأنا، 
ب��ع��د �شحب ال��ق��وات م��ن ه��ن��اك وت��دري��ب ق���وات الأمن 
الأمريكية،  القوات  عديد  تقلي�س  الأفغانية،  الوطني 
حتقيقاً للتزام الرئي�س بذلك، و�شط ا�شتمرارنا يف نقل 

التعليق  ك��ارين  ورف�س   . الأف��غ��ان  اإىل  الأمنية  القيادة 
تلقي  ع��ن  اأم�����س  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  ن�شرته  تقرير  على 

كرزاي اأمواًل من �شي اآي اإيه .
اأق��ر اأم�س الأول بتلقيه اأم��واًل من وكالة  وك��ان ك��رزاي 
باملبالغ  و���ش��ف��ه��ا  اأن����ه  اإّل  الأم���ريك���ي���ة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 

ال�شئيلة.
م�شوؤولني  ع��ن  نقلت  تاميز  نيويورك  �شحيفة  وك��ان��ت 
وكالة  اأّن  الأف��غ��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  و���ش��اب��ق��ني يف  ح��ال��ي��ني 
 12 ح��ّول��ت خ��الل  الأم��ريك��ي��ة  امل��رك��زي��ة  ال�شتخبارات 
عاماً ع�شرات املاليني من الدولرات منذ العام 2001 

اإىل الرئي�س الأفغاين.
اإيه  اآي  �شي  اأّن  امل��ع��روف  م��ن  ك��ان  اإن��ه  امل�شوؤولون  وق��ال 
واأعوانه  الرئي�س  اأقرباء  لبع�س  ا�شتهرت بدعمها  طاملا 
اجلديدة  احل�شابات  اأّن  اإىل  لفتوا  اأّنهم  غري  املقربني، 
كانت قيمتها اأكرب بكثري، وكانت توؤّثر ب�شكل اأكرب على 

نهج احلكم.

•• القاهرة-ا ف ب:

امل�شري  الدولة  الع�شرات من موظفي جمل�س  اقتحم 
امل�شوؤولني  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��غ��ط  امل��ح��ك��م��ة  ق����اع����ات  ام�������س 
املالية  م�شتحقاتهم  ب�����ش��رف  ملطالبهم  لال�شتجابة 
كما  هامة،  ق�شايا  نظر  عن  املجل�س  عطل  ما  املتاخرة 
اف���اد م�����ش��در ام��ن��ي وق���ال امل�����ش��در الم��ن��ي ان ع�شرات 
املوظفني اقتحموا قاعات املحكمة واوقفوا العمل بها .

ويطالب موظفو جمل�س الدولة، وهي املحكمة امل�شرية 
املخت�شة بنظر الق�شايا الدارية، ب�شرف م�شتحقاتهم 
امل���ال���ي���ة امل����ت����اأخ����رة ك���ب���دل ال����ع����الج، وزي��������ادة احل���واف���ز 

واملكافاآت.

ا�شتجابة  دون  باملحكمة  الغا�شبون  املوظفون  وتظاهر 
ان  الر�شمي  التلفزيون  امل�شوؤولني لطلباتهم وقال  من 
موظفي املحكمة ا�شربوا عن العمل.. واجربوا الق�شاة 

على انهاء اجلل�شات وتوقف العمل يف املحكمة متاما.
دع��اوى تطالب مبنع جمل�س  الدولة  ويناق�س جمل�س 
ال�شورى الذي ي�شيطر عليه ال�شالميون ويقوم مبهمة 
اأو  ت�شريعات  اأي  اإ���ش��دار  م��ن  م��وؤق��ت،  ب�شكل  الت�شريع 
قانون  مناق�شة  من  ال�شورى  منع  دع��وى  ك��ذا  قوانني، 

ال�شلطة الق�شائية.
وت�شهد م�شر احتجاجات قطاعات كبرية من املوظفني 
خا�شة احلكوميني منهم للمطالبة بتح�شني او�شاعهم 

الوظيفية وزيادة مرتباتهم وظروف عملهم.

•• باري�ض-يو بي اأي:

وج����دت امل��ح��ك��م��ة الأوروب����ي����ة حلقوق 
رئي�شة  ح���ق���وق  اأن  ام�������س  الإن���������ش����ان 
يوليا  ال�شابقة،  الأوك��ران��ي��ة  احلكومة 
عملية  يف  ان���ُت���ه���ك���ت  ت��ي��م��و���ش��ي��ن��ك��و، 
القرار  يف  املحكمة  وق��ال��ت  اعتقالها. 
الذي اأ�شدرته، يف ق�شية تيمو�شينكو، 
املتعلق  للبند  انتهاك  ت�شجيل  مت  اإن��ه 
الأوروبية  باملعاهدة  والأم��ن  باحلرية 
للبند  وان���ت���ه���اك  الإن���������ش����ان،  حل���ق���وق 
لقانونية  ال�شريعة  باملراجعة  املتعلق 
الح���ت���ج���از ، ول��ل��ب��ن��د ح����ول احل����ق يف 
ال��ت��ع��وي�����س ن��ت��ي��ج��ة الح���ت���ج���از غري 

ال�شرعي ، ولبند احلّد من القيود على احلقوق . غري اأن 
املحكمة راأت بالإجماع، اأنه مل يتم اأي انتهاك للبند 3 من 
اأية  منع  على  ين�س  وال���ذي  امل��ع��اه��دة 
مذل  اأو  اإن�شاين  ل  عقاب  اأو  معاملة 
تعر�س  ع��ن  مب��زاع��م  يتعلق  م��ا  يف   ،
خالل  املعاملة  �شوء  اإىل  تيمو�شينكو 
ني�شان-  20 يف  امل�شت�شفى  اإىل  نقلها 
اأبريل عام 2012. وقالت اإن احتجاز 
تيمو�شينكو قبل املحاكمة كان تع�شفياً 
ويذكر اأنه حكم على تيمو�شينكو، اأحد 
اأوكرانيا،  يف  الربتقالية  الثورة  رموز 
بال�شجن 7 �شنوات يف ت�شرين الأول-

�شوء  ب��ت��ه��م��ة   2011 ع����ام  اأك���ت���وب���ر 
ا�شتغالل ال�شلطة.

•• كراكا�ض-رويرتز:

فنزويال  يف  املعار�شة  ق��ي��ادات  اأعلنت 
اأ�شبح  ب��اجل��ي�����س  ���ش��اب��ق��ا  ج����رال  اأن 
عهد  يف  بالبالد  �شيا�شي  �شجني  اأول 

الرئي�س اجلديد نيكول�س مادورو. 
اأم�س  ك��راك��ا���س  ووج��ه��ت حم��ك��م��ة يف 
ريفريو  اأنطونيو  املتقاعد  للجرال 
ت��ه��م��ة ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى ال��ع��ن��ف بعد 
يف  ج��رت  التي  الرئا�شية  النتخابات 
اأن  بعد  احل��ايل،  اأبريل-ني�شان   14
قدمت ال�شلطات �شريط فيديو يظهر 
فيه وهو ي�شارك يف تن�شيق احتجاجات 

ال�شوارع.
وتقول ال�شلطات اإن ريفريو كان من بني من وقفوا وراء 
موجة من العنف اندلعت بعد فوز مادورو بالنتخابات، 
خاللها  قتل  لالنقالب  حم��اول��ة  مبثابة  ذل��ك  معتربة 

ت�شعة اأ�شخا�س .
اإرادة  بحركة  الع�شو  ريفريو  اإن  املعار�شة  زعماء  وق��ال 
اأ�شبح  املعار�شة  حتالف  وراء  دافعة  ق��وة  وه��ي  ال�شعب 

اأول �شجني �شيا�شي يف العهد اجلديد 
لدى اعتقاله على الرغم من اأنه ظل 
الراحل  ال�شراكي  للرئي�س  حليفا 

هوغو �شافيز حتى عام 2008.   
ويف تعليقه على العتقال واملحاكمة، 
الرئا�شة اخلا�شر وزعيم  قال مر�شح 
امل��ع��ار���ش��ة اإن��ري��ك��ي ك��اب��ري��ل��ي�����س هذا 
ي��ج��يء يف اإط����ار ح��م��ل��ة ال��ق��م��ع التي 
اخلوف  لإ���ش��اع��ة  احل��ك��وم��ة  تنفذها 
بالإفراج عن ريفريو ووقف  وطالب 
املالحقة الق�شائية لأن�شاره م�شيفا 
املن���وال  ه�����ذا  ع���ل���ى  ا����ش���ت���م���روا  اإذا 
ف�شيكون عليهم اأن ي�ش�����جنوا ثمانية 
كابريلي�س  حم�����اولت  اأن  ورغ����م   . ف��ن��زوي��ل��ي  م��الي��ني 
الدفع ومل  ب��داأت تفقد قوة  النتخابات  نتيجة  لرف�س 
الالتينية،  باأمريكا  اأخ��رى  دول  من  كبريا  تاأييدا  تلق 
يقول املر�شح اخلا�شر اإنه يعتزم حتدي النتائج باملحاكم 
فرز  لعملية  كاملة  ب��اإع��ادة  وط��ال��ب  وال��دول��ي��ة،  املحلية 
اآلف التجاوزات متهما مادورو  ال�شوات بزعم حدوث 

ب�شرقة النتخابات .

توتر يف نابل�س بعد مقتل م�شتوطن 
•• نابل�ض-وكاالت:

تفاقمت الأو�شاع يف الأرا�شي الفل�شطينية ب�شكل مفاجئ اإثر م�شرع م�شتوطن 
�شمايل  نابل�س  مدينة  جنوب  زع��رة  حاجز  على  فل�شطيني  �شاب  من  بطعنة 
اإن  الإل��ك��روين  موقعها  على  اإ�شرائيل  �شوت  اإذاع���ة  وقالت  الغربية  ال�شفة 
ال�شاب اأقدم على طعن امل�شتوطن عندما كان واقفاً عند احلاجز املذكور الذي 

هو مبثابة معرب يف�شل �شمال ال�شفة عن جنوبها.
�شالحه  على  ا���ش��ت��وىل  امل�شتوطن  طعن  اأن  وب��ع��د  ال�����ش��اب  اأن  الإذاع����ة  وادع���ت 
ال�شخ�شي واأطلق النار عليه ومن ثم اأطلق النار على اأفراد من قوات الحتالل 
التي وجدت على احلاجز املذكور، اإل اأن اأحدا منهم مل ُي�شب باأذى ورّد اجلنود 

باإطالق النار على ال�شاب فاأ�شابوه بجروح.
وما اإن ذاع نباأ مقتل الإ�شرائيلي حتى هاجمت جمموعة من امل�شتوطنني حافلة 
تقل طالبات فل�شطينيات قرب قرية بورين جنوب مدينة نابل�س �شمال ال�شفة 

مما اأدى لنحرافها عن م�شارها واإ�شابة بع�س الطالبات بجروٍح خمتلفة.
على  وج��دت  امل�شتوطنني  م��ن  جمموعات  اإن  مطلعة  حملية  م�شادر  وق��ال��ت 

مفارق الطرق بني قرى عوريف بورين وحوارة بجنوب نابل�س.
وهاجم امل�شتوطنون قرية عوريف، واعتدوا على مواطنيها فاأ�شابوا �شكرتري 
جمل�س القرية بجروح خطرية يف راأ�شه، وحطموا زجاج م�شجد الرباط ور�شوا 
املارة  املركبات  بر�شق  امل�شتوطنون  وق��ام  احل���ارق.  الفلفل  بغاز  القرية  �شبان 
باحلجارة مما اأدى لإ�شابة العديد من الفتيات ومعلماتهن داخل حافلة رحلة 
مدر�شية بجروح خمتلفة وحالت هلع ورعب ُنقلوا على اأثرها اإىل م�شتو�شف 

ابن �شينا الطبي يف بلدة حوارة لتلقي العالج.
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العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/43 مدين كلي                                        
اىل املدعي عليه/1  - ترايكري خلدمات ادارة العقارات   جمهول حمل القامة مبا ان 
عبدالكرمي  وميثله:  ذ.م.م  املباين  و�شيانة  التنظيف  خلدمات  القوة  �شركة   / املدعي 
احمد عبداهلل عيد  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )409774 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية 
بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
املوافق 2013/5/13 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2D.18 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�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/128 مدين كلي                                        
اىل املدعي عليه/1  - و�شام وفاء الدمعة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شهيلة يو�شف مو�شى املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )649610 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
 2013/5/6 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.18 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا املدنية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/236 جتاري كلي                                        
اىل املدعى عليه /1  - عي�شى خ�شر عي�شى اجلمل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / م�شرف الهالل �س م ع  وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن    
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
احلجز  وتثبيت  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم   ) دره��م   239770.21(
التحفظي رقم 2012/379 حجز حتفظي جتاري و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/20 ال�شاعة 9.30 �س 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك   ch2E.21 بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . وامرت بتق�شري مدة امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر.
ق�سم  الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1377 جتاري كلي                                        
اىل املدعى عليهما /1  -موؤ�ش�شة /راك العاملية ملقاولت البناء- ل�شاحبها/�شعود حممد احمد 
علي حي�شوم ال�شحي 2- �شلطان حميد ح�شن ابراهيم اجل�شمي    جمهول حمل القامة مبا ان 
بن هندي احلربي  �شامل  ل�شاحبها  ال�شقالت  وتاجري  لتجارة  العمران  منار  موؤ�ش�شة   / املدعي 
وميثله: حممد ح�شن حممد البحر قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما مببلغ وقدره )43740 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع 
الدعوى و تثبيت احلجزالتحفظي رقم 2012/236 م�شتعجل وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/6 ال�شاعة 9.30 �س 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك   ch1B.8 بالقاعة
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تلخفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/453   مدين كلي          
القامة  حم��ل  جمهول  العجمي    نا�شر  ح�شن  را���ش��د  حممد   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/19 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ �شارع بن وهيب بن لهمان احللي�شي ال�شهراين بالزام املدعى عيه بان 
الماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  �شعودي  ري��ال  وق��دره 708.000  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي 
وفائدة قانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد على 
و 200 درهم مقابل  امل�شاريف  والزمته  الدين  ا�شل  به وهو  املق�شي  املبلغ  تتجاوز  ال 
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 . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2009/722   مدين كلي          
اىل املحكوم عليهم /1- �شركة �شتاتو�س للعطالت ذ.م.م 2-عماد التباعة 3- فالدميري يالن�شكي 
4- ايليا دميينوف جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2010/6/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بدر را�شد احمد ال�شويري بحل وت�شفية ال�شركة 
ذات م�شئولية حمدودة وتعيني  �شركة  �شتاتو�س للعطالت  �شركة  وامل�شماه  املدعى عليها الوىل 
اخلبري احل�شابي �شاحب الدور م�شفيا لها يتوىل ت�شفيتها قانونا وفق عقد تاأ�شي�شها وتوزيع 
ما تبقى من اموالها على ال�شركاء بعد �شداد الديون كل بقدر ح�شته وا�شافت امل�شاريف على 
عاتق الت�شفية والزمت املدعى عليهم بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  
التايل لن�شر  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/985   جتاري كلي          
اىل املحكوم عليه /1- �شركة اي جيه ام للمقاولت )ال�شرق الو�شط( ذ.م.م  جمهول 
يف   2012/10/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
بالزام  امل��ح��دودة  الوطنية  ال�شباغ  م�شانع  �شركة  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
املدعى عليها بان  توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 361.947.98 درهم ) ثالثمائة و�شتون 
الفا وت�شعمائة و�شبعة واربعون درهم وثمانية وت�شعون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 
9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2012/5/31 وحتى متام ال�شداد وامل�شاريف 
قابال لال�شتئناف  املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ 
با�شم �شاحب  لن�شر هذا الع��الن �شدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/76 ا�سكالت جتاري
لوقف  جت���اري   2012/1096 رق��م  التنفيذ  يف  ا���ش��ك��ال  الق�شية:  م��و���ش��وع 
جموهرات  ���ش��ده/1-  امل�شت�شكل  اع��الن��ه  املطلوب  التفنيذية  الج����راءات 
ال�شهباء ���س.ذ.م.م 2- جموهرات كانورا �س ذ.م.م 3- كانوار للمجوهرات 
بانه قد  �����س.ذ.م.م  جمهويل حم��ل الق��ام��ة. مو�شوع الع���الن: نعلنكم 
حتددت جل�شة يوم الحد املوافق 2012/5/5 ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
ح�شورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���اله  ال���ش��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر 
اثره  نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �شي�شدر  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1409 عمايل جزئي                                      
ان  القامة مبا  تكنولوجي جمهول حمل  بي  �شي  بي   -   1/ عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  بانوبيو  ب��ريون  كليو   / املدعي 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )90000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 9% من املطالبة الق�شائية لل�شداد التام 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/14 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل
  ق�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1327 عمايل جزئي                                      

وخدمات  الفنية  للخدمات  والفادنية  -ع��ن��اي��ات    1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
التنظيف ������س.ذ.م.م   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد 
ا�شلم عتااهلل  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش��وم  دره���م(   15366( وق��دره��ا  عمالية 
)2013/140564(  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/16 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل
  ق�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1200 عمايل جزئي                                      

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �شرفيو  -�شركة    1/ عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي / حممد جهري ا�شالم حممد مبارك علي قد اقام عليك 
 64455( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  وح���ددت لها جل�شة ي��وم الث��ن��ني املوافق 
2013/5/6 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل
  ق�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/294 عمايل جزئي                                      

���س.ذ.م.م جمهول حمل  املن�شاآت  ادارة  املدعي عليه /1  -الريا خلدمات  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �شاريل كو�شان كودييل توما�س ماتان وميثله: يو�شف 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  اآل علي  قد  احمد علي 
املحاماة  وات���ع���اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(   22.000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة 
ال�شكوى  التام رقم  ال�شداد  والفائدة بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
)2013/1333431(.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/1 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل.
  ق�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1514 عمايل جزئي                                      
ان  الق��ام��ة مبا  ال�شحي  جمهول حمل  -ن��ادي �شديق    1/ عليه  املدعي  اىل 
املدعي / انيدا اوميانا    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  درهم(وتذكرة   17000( وقدرها  عمالية 
وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة الق�شائية و�شمول احلكم 
ال�شكوى )2013/140840(.   وحددت لها جل�شة  بالنفاذ املعجل بالكفاة. رقم 
فانت  لذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم 
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�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/823 تنفيذ عمايل

حاليا    كمننا  مقهى  �شابقا-  لاك�����ش��ريا  مقهى  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
احمد  عبا�س  حمادة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  حجازي  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12450.60( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة .بال�شافة اىل مبلغ 573 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/483 جتاري كلي                                      
اىل املدعي عليه /1  -  كلوديو ايليازار او�شوريو- ب�شفته �شريكا ومدير �شركة 
انوفيتف كمبونيتي للمقاولت- �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ حممد م�شهور حامت مقدم  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب 
خبري مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. .وحددت لها 
 ch1C.15 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/5/5  يوم الحد  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
. )علما  القل  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  او م�شتندات  مذكرات 

بانه مت تعديل الطلبات(.
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/101  جتاري كلي      

اىل املحكوم عليهما/1- بن بليلة للمقاولت )�س.ذ.م.م( جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/3/12 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  )����س.ذ.م.م(  الثقيلة  معدات  لتاجري  تنظيم  ل�شالح/ 
للمدعية مبلغ وقدره 106.895.76 درهم مائة و�شتة الف وثمامنائة وخم�س وت�شعون 
درهما و�شته و�شبعون فل�شا والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 2012/1/15 
تعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�شاريف  ال��ر���ش��وم   ع��ن  ال��ت��ام ف�شال  ال�شداد  وحتى 
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 . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
 يف الدعوى رقم  2013/2 م�ستعجل/ ابوظبي

املدعى : موؤ�ش�شة با�شكال للمقاولت وال�شيانة العامة املدعى عليها : �شركة 
م�شاريع مورغان للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية- ذ.م.م لقد مت ندبنا كخبري 
هند�شي يف الدعوى املذكورة وندعوكم ح�شور اجتماع اخلربة واملعاينة )كل 
بنف�شه او وكيله القانوين( الذي �شوف يعقد مبقر العمال مو�شوع الدعوى 
) ال�شربا الواقعة بامل�شفح قطعة رقم 105 م غرب( وذلك يوم اخلمي�س املوافق 
2013/5/9 ال�شاعة العا�شرة �شباحا وتقدمي عدد )2( ن�شخة من كل امل�شتندات 
املتعلقة بالدعوى. بك�شف حافظة م�شتندات. مبا يف ذلك امل�شتندات التي  قدمت 
للمحكمة يف وقت �شابق )يرجى التوا�شل مع اخلبري على الرقم  0505230577
مهند�س/ ح�سني حممد نور  

دعوة حل�سور جل�سة
اخلربة واملعاينة 

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
 �سركة نورث كو�ست العقارية- ذ.م.م

كو�شت  نورث  �شركة/  يف  لل�شركاء  العاديه  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  مبوجب 
املذكورة  ال�شركة  وت�شفية  حل  فيه  تقرر  والذى   2013/4/4 بتاريخ  ذ.م.م  العقارية- 
له اعرا�س على قرار احلل  املعني لذلك ) فعلى كل من  امل�شفي  اعاله- وب�شفتى 
حالة  يف  هو  من  او  املذكورة  ال�شركة  ذمة  يف  ماليه  م�شتحقات  له  من  او  والت�شفية 
خ�شومه ق�شائيه معها او من على خالف مع ال�شركة حتت احلل والت�شفيه ايا كان 
نوعه( فعليه مراجعة امل�شفي املعني موؤيدا اعرا�شه او مطالبة مب�شتندات ثبوتية 
باته  كمهله  العالن  ن�شر هذا  تاريخ  يوما من  واربعون  وذلك خالل خم�شة  قاطعة 
ونهائه وال �شقط حقه يف اي مطالبة نهائيا بعد انق�شاء املهلة املذكورة.- للمراجعة 

ابوظبي- هاتف متحرك :  7121170-050 فاك�س: 02-6327267
امل�سفي الختياري املعني/ا�سرف احمد حممد جنينه

 اعالن حل وت�سفية �سركة

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
 يف الدعوى رقم 2013/423 مدين- كلي- جتاري
حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية

ال�شيد/ عبدالعزيز ح�شني عبدالرحمن ح�شني احلو�شني ) جمهول حمل  املدعى عليه:  اىل 
القامة( مبا ان املدعي: بنك اخلليج الول بوكالة : مكتب علي حبيب وم�شاركوه للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية قد اقام عليكم الدعوى الق�شية رقم 2013/423 مدين- كلي جتاري- 
ابوظبي فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف املكلف من عدالة 
املحكمة جلل�شة اخلربة الوىل يوم الحد املوافق 5/مايو 2013 ال�شاعة العا�شرة �شباحا، مببني 
املحكمة املدنية التجارية، منطقة املع�شكر اآل نهيان بالقرب من ادارة النقل الطابق الر�شي غرفة 
املحامني واخلرباء، ابوظبي هاتف 026445444 فاك�س 6449666-02 م�شطحبني معكم ن�شخة 
عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري 
من اأداء مهمته، وبيان وجه احلق يف الدعوى، ويف ححال عدم احل�شور �شيتم الجراءا يف غيابكم 

وتتحملون كامل امل�شئولية.
اخلبري امل�سريف الدكتور :حممد الفقي
هاتف: 050-6521992

اعالن ح�سور اجتماع خربة

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
 يف الق�سية رقم 2012/1126 مدين جزئي جتاري

اىل �شتارت للمقاولت املدعى عليها يف الق�شية رقم 2012/1126 مدين 
عليهكم  ال�شناعي  للحجر  الفنون  املرفوعة من م�شنع  جزئي جتاري 
ح�شور اجتماع اخلربة املقرر يف ال�شاعة العا�شرة �شباحا يوم اخلمي�س 
مدينة  يف   الكائن  للمحاماة  اجلع�شاين  مكتب  يف   2013/5/2 املوافق 
ابوظبي- �شارع حمدان- بناية بن حم- مكتب رقم 35 م�شطحبني كل ما 
يخ�س الق�شية املذكورة من م�شتندات لال�شتف�شار هاتف متحرك رقم 

0506193909 ار�شي 037219260.
اخلبري احل�سابي/ حممد عزمي �ساهني

اعـــالن اجتماع خربة

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء- حمكمة النق�س- امارة ابوظبي
اىل ال�شيد/ حممد جمعه ح�شن احلو�شني

املقام   2013/135 رق���م  امل���دين  ال��ط��ع��ن  ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
ل��ه جل�شة  ق��د ح��ددت  واآخ���ر  العقارية �شدك  دام���اك  م��ن: �شركة 
وعليك  الطعن.  ونطر  التنفيذ  وق��ف  طلب  لنظر  2013/5/5م 
اية  وت��ق��دمي  امل��ذك��ورة  امل��وع��د  عنك  بوكيل  او  بنف�شك  احل�����ش��ور 

م�شتندات او مذكرات ترغب يف تقدميها.
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  605 /2013   جت  كل- م ت- ب- اأظ

المارات   اجلن�شية:  اخلوري  حممد  عبداللطيف  دروي�س  حممد  مدعي/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  املغرب    اجلن�شية:  الفا�شي  نا�شر  عليه:  مدعي 
اجلن�شية:  الفا�شي  نا�شر  اعالنه/  املطلوب  درهم   340000 بقيمة  مالية 
املغرب   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/6 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الثالثة ب�  حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر األ نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
امل�شتنداتك موقعا عليها  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/812  مدين كلي
البلوي  حممد  علي  م�شعل   -2 البلوي  حامد  حمدان  �شالح   -1 عليهما/  املدعى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  / ه�شام حممد علي القرق- ب�شفته ال�شخ�شية 
الدعوى  اق��ام  ق��د  ������س.ذ.م.م     انرنا�شيونال  لي��ن  �شيتي  �شركة  �شريك يف  وب�شفته 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/29 احلكم التمهيدي 
للمدعى  احل�شوري  ومبثابة  الثالث  عليه  للمدعى  ح�شوريا  املحكمة  حكمت  التايل: 
احل�شابي  اخلبري  بندب  املو�شوع  ويف  الدفوع  يف  الف�شل  وقبل  والثاين  الول  عليهما 
بتلك  ر  ال�شاد  ان تكون مهمته وفق منطوق احلكم  ال��دور يف اجل��دول وعلى  �شاحب 
اجلل�شة.    وح��ددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/6 ال�شاعة  9.30 

   ch1.C.15  شباحا يف القاعة�
ق�سم الق�سايا املدنية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/1166 ( منازعات ايجارية- املنظورة 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية)اللجنة ال�شاد�شة(  واملرفوعة من/ 
�شركة بلوليك بروبرتيز ذ.م.م- لعالن املدعى عليها/ رويال كواليتي 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  حل�شور  ن�شرا-  الغذائية-  امل���واد  لتجارة 
2013/5/20 يف ال�شاعة 12.00 ظهرا يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- 
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بتنظيم وبرعاية من اإدارة ريا�شة املراأة بنادي �شيدات 
واملدام  الذيد  �شيدات  نادي  مع  وبالتعاون  ال�شارقة 
لنا�شئات  ال�شاد�س  الريا�شي  امللتقى  اليوم  ينطلق 
 2013 الطاولة  وك��رة  الطائرة  وك��رة  ال�شلة  ك��رة 
ال���ذي ي��ق��ام يف ال�����ش��ال��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��ن��ادي �شيدات 
املدام ، و�شتنطلق املبارايات يف متام ال�شاعة التا�شعة 
يف  الأول  اليوم  مباريات  و�شتكون  �شباحا  والن�شف 
كرة ال�شلة واليوم الثاين مباريات كرة الطائرة وكرة 
الريا�شي  امللتقى  مناف�شات  يف  وي�شارك  الطاولة.  
ال�شاد�س 7 مدار�س يف كرة الطائرة مدر�شة عائ�شة 
ب��ن��ت ع��ث��م��ان م��در���ش��ة ال��ظ��ه��رة م��در���ش��ة الهالليات 
مدر�شة الإبداع  مدر�شة اجلرف مدر�شة �شودة بنت 
ال�شلة  ك��رة  يف  م��دار���س  و5   ، ال�شفاء  مدر�شة  زمعة 
���ش��ي��درا )ب( مدر�شة  م��در���ش��ة  )اأ(  ���ش��ي��درا  م��در���ش��ة 
الثقافة )اأ( مدر�شة الثقافة )ب( مدر�شة الربدي و 
5 مدار�س وكرة الطاولة مدر�شة عائ�شة بنت عثمان 
اأ�شماء  )اأ( مدر�شة عائ�شة بنت عثمان )ب( مدر�شة 
)ب(  عمي�س  بنت  اأ���ش��م��اء  مدر�شة  )اأ(  عمي�س  بنت 

الريا�شي  امللتقى  تنظيم  وي��اأت��ي  ال�شفاء.  مدر�شة 
ال�شاد�س و�شط م�شاركة مميزة من املدار�س يف اإطار 
الربامج والن�شاطات وامل�شابقات الريا�شية املن�شو�س 
عليها يف اتفاقية التعاون مع وزارة الربية والتعليم 
اإم���ارة  يف  الن�شائية  ال��ري��ا���ش��ة  لتطوير  وال�����ش��اع��ي��ة 
الو�شطى  وامل��ن��ط��ق��ة  ال�شرقية  وامل��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ارق��ة 
ودعم م�شرية الريا�شة الن�شائية. من جانبها اأكدت 

ندي النقبي مديرة اإدارة ريا�شة املراأة بنادي �شيدات 
ياأتي ترجمة لربامج  الريا�شي  امللتقي  اأن  ال�شارقة 
وبنود التفاقية التي جتمعنا مع فروع نادي �شيدات 
ال�شارقة والهادفة لدعم م�شرية الريا�شة الن�شائية 
والعمل على اإقامة بطولت واإحداث ريا�شية هادفة 
وحتقيق  الريا�شية  والثقافة  الوعي  ن�شر  يف  ت�شهم 

نقلة نوعية يف الريا�شات الن�شائية .

•• العني - الفجر:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ان����ف����ردت 
م�شابقة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي 
اأم����ت����ار ���ش��غ��ط ه����واء   10 امل�������ش���د����س 
ال�شرطة  رج��ال يف بطولة  للفرق فئة 
الرابعة  ن�شختها  الأوملبية يف  للرماية 
اأم�س  �شباح  مناف�شاتها  انطلقت  التي 
ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  ب��رع��اي��ة  الأول 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف 
ال��وزراء وزير الداخلية وتقام  جمل�س 
والرماية  للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  يف 
العامة  ال��ق��ي��ادة  وح�شدت  وال��غ��ول��ف. 
 ، ن��ق��ط��ة   1120 اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة 
وج��اء فريق ق��وات الأم��ن اخلا�شة يف 
نقطة   1094 بر�شيد  الثاين  املركز 
ال�شرطة  م��در���ش��ة  ف��ري��ق  ن���ال  ب��ي��ن��م��ا 
اأن جمع  بعد  الثالث  املركز  الحتادية 

996 نقطة.
البطولة  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ي�����ش��رف 
اأيام  اأربعة  مل��دة  فعاليات  ت�شتمر  التي 
وت��خ��ت��ت��م ب��ع��د غ����ٍد اخل��م��ي�����س احت���اد 
ال�����ش��رط��ة ال��ري��ا���ش��ي مب�����ش��ارك��ة نحو 
241 راميا ميثلون الفرق ال�شرطية 
،ال�شارقة  ،دب��ي  اأبوظبي  يف  الريا�شية 
،راأ�س  ،عجمان  القوين  ،اأم  ،الفجرية 
الحتادية  ال�شرطة  ،مدر�شة  اخليمة 
،الدفاع  والق���ام���ة  اجلن�شية  ،����ش���وؤون 
امل���دين ،ق���وات الأم���ن اخل��ا���ش��ة وكلية 

ال�شرطة. 
من  الأول  ال���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات  وج����رت 
البطولة بح�شور امل�شت�شار عبداهلل بن 
ن�شرة العامري رئي�س احتاد ال�شرطة 
حممد  عبدامللك  والعميد  الريا�شي 
احتاد  اإدارة  مدير  ج��اين  عبدالرحيم 
ال�شرطة الريا�شي. .و�شهد هذا اليوم 

تناف�شاً مثرياً يف م�شابقة امل�شد�س 10 
اأمتار �شغط هواء لفئة الفردي رجال 
ح�شمه الرامي حميد عبداهلل اآل علي 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  من 
الرامي  وح���ل  الأول  ب��امل��رك��ز  ب��ال��ف��وز 
اأمني مثنى طاهر من القيادة العامة 
و�شامل  الثاين  املركز  يف  دب��ي  ل�شرطة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  ال��ع��م��ري  ع��م��ر 
ل�شرطة اأبوظبي ثالثاً .وقام امل�شت�شار 
والعميد  العامري  ن�شرة  بن  عبداهلل 
جاين  عبدالرحيم  حممد  عبدامللك 
الفائزين  بتتويج  املناف�شات  نهاية  يف 

باملراكز الأوىل .
يف  اأقيمت  التي  الثانية  امل�شابقة  ويف 
ن��ف�����س ال���ي���وم ل���ف���ردي ال��ب��ن��دق��ي��ة 50 
م���ر راق������داً ل��ف��ئ��ة ال�����ش��ي��دات حققت 
ال���ب���ادي من  ع��ف��راء خليفة  ال��رام��ي��ة 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي املركز 

اآل  عبداهلل  ن��ورة  زميلتها  تلتها  الأول 
بينما حلت  ال��ث��اين  امل��رك��ز  حم��م��د يف 
القيادة  م��ن  اإ�شماعيل  خمي�س  ليلى 
العامة ل�شرطة دبي يف املرتبة الثالثة. 
ويف بطولة الفرق للبندقية 50 مر 
فريق  ا�شتطاع  ال�شيدات  لفئة  راق���داً 
اأن  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
القيادة  وج����اءت  الأول  ب��امل��رك��ز  ي��ف��وز 
العامة ل�شرطة دبي يف مركز الو�شيف 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن��ه��ت  فيما 
الثالث  امل��رك��ز  امل��ن��اف�����ش��ة يف  ال�����ش��ارق��ة 
العميد  تف�شل  امل��ن��اف�����ش��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
ع��ب��دامل��ل��ك حم��م��د ج���اين م��دي��ر اإدارة 
بتتويج  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��رط��ة  احت�����اد 

الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل.
قد  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 
م��وؤل��ف��اً من  اخ���ت���ارت ط��اق��م��ا حتكميا 
والنقيب  املزروعي  �شيف  الرائد حمد 

�شالح ابراهيم النقبي والنقيب �شعيد 
جمعة املا�س واملالزم عثمان قا�شم علي 
القبي�شي  اآهلي وامل��الزم عائ�شة جامع 
�شاملني  ح�شن  �شم�شة  اأول  وال��ع��ري��ف 
العي�شائي  ح��م��دان  م�شعود  والعريف 
،ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف حت���ك���ي���م م���ب���اري���ات 

البطولة . 
عبداهلل  امل�شت�شار  توجه  جانبه  وم��ن 
�شامل بن ن�شرة العامري رئي�س احتاد 
والتقدير  بال�شكر  الريا�شي  ال�شرطة 
اإىل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية لرعايته الكرمية لهذه 
ال��ك��ب��ري بقطاع  ال��ب��ط��ول��ة واه��ت��م��ام��ه 
من  امل��زي��د  لك�شابهم  �شعياً  ال�شرطة 
ال���رم���اي���ة وخلق  اخل�����ربات يف جم����ال 
ال��ع��الق��ات بني  ت��ق��وي  اأج����واء �شحية 
بالدولة.  املختلفة  ال�شرطة  ق��ي��ادات 

والثناء  ب��ال�����ش��ك��ر  اأي�������ش���اً  ت���وج���ه  ك��م��ا 
ب��ن خليفة  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اإىل 
املجل�س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س نادي 
والغولف  والرماية  للفرو�شية  العني 
النادي  اإدارة  اإىل  الكرمية  لتوجيهاته 

ب��ت��وف��ري ك��ل ال��ت�����ش��ه��ي��الت وو���ش��ع كل 
الإم����ك����ان����ي����ات حت����ت ت�������ش���رف احت����اد 
اجلهود  اإىل  لفتاً  الريا�شي  ال�شرطة 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ن���ادي العني 
للفرو�شية �شعياً لجناح هذا احلدث. 

وه���ن���اأ امل�����ش��ت�����ش��ار ع���ب���داهلل ب���ن ن�شرة 

العامري الفائزين يف م�شابقات اليوم 
فئتي  م���ن  وال����ف����ردي  ل��ل��ف��رق  الأول 
الوقت  يف  م�شيداً  وال�شيدات  الرجال 
نف�شه بالتناف�س القوي بني امل�شاركني 
ال�����ذي من  ال���ن���ج���اح  اإىل  ي�����ش��ري  مم���ا 

املتوقع اأن حتققه البطولة.

برعاية �سيف بن زايد وم�ساركة 241 راميًا

القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي حت�شد بطولة الفرق وعفراء تت�شدر الفردي

•• ابوظبي-وام:

للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  ع��ام  مدير  اخلييلي  مغري  الدكتور  معايل  اأ���ش��اد 
نهائيات  يف  اأب��وظ��ب��ي  م��دار���س  منتخبات  حققتها  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  بالنتائج 
الأوملبياد املدر�شي .. م�شريا اإىل اأن هذه الإجن��ازات مل تاأت من فراغ واإمنا 
اأطلقه جمل�س  ال��ذي  املدر�شي  الأوملبي  اليوم  ج��اءت من خمرجات م�شروع 
اأعوام  اأربعة  اأبوظبي الريا�شي قبل  اأبوظبي للتعليم بال�شراكة مع جمل�س 
وجناحاته التي امتدت لتخرج لنا اأبطال واأجيال واعدة قادرة على حتقيق 
تطلعات الريا�شة الإماراتية. وقال نحن يف جمل�س اأبوظبي للتعليم بداأنا 
فكرة الأوملبياد املدر�شي منذ اأربع �شنوات مب�شاركة 10 اآلف طالب بالتعاون 
مع جمل�س اأبوظبي الريا�شي وتدريجيا و�شل العدد العام املا�شي اإىل 110 
اآلف طالب وطالبة �شاركوا يف فعاليات الأوملبياد وهو رقم نفخر به ونراهن 

اأن  اخلييلي  واأك��د   . الإماراتية  الريا�شة  لقاعدة  اإ�شافة  ميثل  اأن  يف  عليه 
النقلة النوعية يف اأعداد امل�شاركني وامل�شاركات من طالب وطالبات مدار�س 
املمتدة  الريا�شية  وامل�شابقات  املدر�شي  الأوملبياد  م�شروع  يف  اأبوظبي  اإم��ارة 
اأم��را مميزا ومهما ويوؤكد مكانة قاعدة الريا�شة  يف كل عام درا�شي تعترب 
التعرف على  والإدارة بجانب  التخطيط  املدار�س وح�شن  تلك  املدر�شية يف 
مدى التقدم الكبري الذي حققته هذه الربامج التوعوية وتر�شيخها ملبداأ 
واأكد  املدر�شي.  القطاع  �شفوف  يف  باأهميتها  والإدراك  الريا�شية  الثقافة 
اخلييلي اأن م�شروع الأوملبياد املدر�شي يف ن�شخته الأوىل ك�شف عن اإمكانيات 
اأداء واجباتهم التعليمية باملقام  واعدة وح�شور بارز �شي�شاعد الطلبة على 
الريا�شية  امل�شابقات  جميع  يف  بامل�شاركة  ال��ف��راغ  اأوق���ات  وا�شتثمار  الأول 
للتخل�س من جميع الأعباء ال�شحية التي حتد من طموحاتهم واأهدافهم 
الطلبة  ويحفز  ي�شجع  للتعليم  اأبوظبي  اأن جمل�س  اإىل  املجتمع م�شريا  يف 

معايل  وج���دد   . املدر�شية  الريا�شية  امل�شابقات  يف  الفاعلة  امل�شاركة  على 
م�شروعا  ميثل  املدر�شي  الأوملبياد  اأن  على  التاأكيد  اخلييلي  مغري  الدكتور 
للمنتخبات  ومت�شع  راف��د حقيقي  ت�شكيل  للوطن ميكن من خالله  قوميا 
املحافل.  القيام مبهامها يف �شتى  اللعبات يعينها على  الوطنية يف خمتلف 
واأ�شاف بان هذه التوجهات تاأتي تلبية للروؤية احلكيمة التي اأر�شتها القيادة 
والتي تقوم علي بناء اإن�شان متكامل بدنيا وذهنيا وثقافيا واجتماعيا وهي 
مهمة تتكامل فيها املوؤ�ش�شات والوزارات كافة ومتثل الريا�شة املدر�شية اأر�شا 
خ�شبة لزرع كل هذه املباديء �شعيا اإىل تن�شئة جيل قوي يتحمل م�شوؤولية 
املدر�شي لبنة  اأن ميثل الأوملبياد  اأمله  امل�شتقبل بجلد واإ�شرار. واأعرب عن 
على  ق���ادرة  ف��رق  تكوين  خ��الل  م��ن  امل�شتقبل  يف  الأومل��ب��ي  للبناء  حقيقية 
التناف�س حمليا قبل اأن تنتقل للتناف�س يف ال�شاحات الدولية والعاملية. ومن 
اأكد حممد �شامل الظاهري املدير التنفيذي لعمليات املدار�س  اأخرى  جهة 

بطالبها  اأبوظبي  م��دار���س  ف��رق  اإجن���ازات  اأن  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  يف 
ووا�شحة  كبرية  ب�شمات  تركت  املدر�شي  الأوملبياد  نهائيات  يف  وطالباتها 
الواعدة  وامل��واه��ب  الريا�شية  والثقافة  العري�شة  القاعدة  على  وبرهنت 
والإمكانيات املميزة التي ي�شمها القطاع املدر�شي يف �شفوفه.. م�شريا اإىل 
اأن جمل�س اأبوظبي للتعليم ومن خالله خططه الفاعلة وبرامج الأن�شطة 
الال�شفية عمل منذ الفرات املا�شية على دعم م�شاعي الرتقاء والتاأهيل 
والتطوير مب�شتويات طلبة املدار�س يف اأبوظبي لتمكينهم للم�شاركة بهدف 
بلوغ الإجنازات واحل�شول على الألقاب وامليداليات يف جميع ال�شتحقاقات 
بامل�شاركة  الظاهري  واأ���ش��اد  املدر�شي.  الأومل��ب��ي��اد  م�شروع  ومنها  الريا�شية 
الطالبية الكبرية يف ختام الأوملبياد املدر�شي والتي اأثرت واأ�شهمت يف جناح 
املدر�شية يف دعم  الريا�شة  تلعبه  ال��ذي  الكبري  ال��دور  احل��دث وع��ززت من 

امل�شرية الريا�شية يف الدولة.

اخلييلي ي�شيد بنتائج مدار�س اأبوظبي يف نهائيات الأوملبياد املدر�شي

الدويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رف��ع 
اجلزيل  ال�شكر  البحرية  للريا�شات 
را�شد  ب���ن  ح���م���دان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  اإيل 
ن���ائ���ب ح���اك���م دب�����ي وزي����ر  اآل م���ك���ت���وم 
واجلهود  املتوا�شل  الدعم  على  املالية 
القفال  �شباق  ح��دث  لإجن��اح  امل�شتمرة 
ال�شنوي لل�شفن ال�شراعية املحلية 60 
ال�شباق  وان��ط��الق  تاأ�شي�س  منذ  قدما 
 1991 ع�����ام  ����ش���م���وه يف  م����ن  ب���ف���ك���رة 
متطورا  الآخ����ر  ت��ل��و  ال��ن��ج��اح  ليحقق 
من عام اإىل اآخر حتى و�شل اليوم اإىل 
تلك  ط��وال  23 مقدما  رق��م  الن�شخة 
الرحلة ر�شالة اإىل العامل بتم�شك اأهل 

الإمارات باملا�شي العريق.
وثمن جمل�س الإدارة الهتمام الكبري 
من قبل �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد 
هيئة  رئ���ي�������س  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
النادي  رئي�س  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب��ي 
اأ�شهم يف  الذي  الأمر  امل�شتمر  والدعم 

النجاحات الكبرية التي حتقق لأن�شطة 
البحري  الريا�شي  املو�شم  وفعاليات 
يوم  ي�����ش��ل  وال����ذي   2013-2012
الأخ����رية  حم��ط��ت��ه  اإىل  اجل�����اري   18
لل�شفن  ال�شنوي  القفال  �شباق  باإقامة 
م�شيدا  قدما   60 املحلية  ال�شراعية 
ل�شعيد  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ب��امل��ت��اب��ع��ة  ك��ذل��ك 
حممد حارب نائب رئي�س النادي. جاء 
ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع ال����دوري الذي 
النادي  مب��ق��ر  الإدارة  جم��ل�����س  ع��ق��ده 
اأم�س  اأول من  يوم  ال�شياحي  امليناء  يف 
–الثنني- برئا�شة �شعادة اللواء احمد 
نا�شر  علي  وح�شور  ث��اين  ب��ن  حممد 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  باحلبالة 
واأع�شاء املجل�س حممد را�شد الهاملي 
الطاير  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  و���ش��ع��ي��د حم��م��د 
وعارف �شيف الزفني وعلي جمعة علي 
الزاهد  حممد  خ��ال��د  ود.  غليطة  ب��ن 

وحممد �شهيل العيايل.

خالل  الإدارة  جم��ل�����س  وا���ش��ت��ع��ر���س 
الج����ت����م����اع ال���ت���ح�������ش���ريات اجل����اري����ة 
املو�شم  ب�����ط�����ولت  اغ����ل����ي  لن�����ط�����الق 
 2013-2012 البحري  الريا�شي 
املحلية  ل��ل�����ش��ف��ن   23 ال��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق 
60 قدما وال��ذي ينطلق كل ع��ام من 
�شواطئ  وح��ت��ى  بونعري  �شري  ج��زي��رة 
دبي مل�شافة تزيد عن 50 ميال بحريا 
18 اجل����اري  ال�����ش��ب��ت  ي����وم  وذل�����ك يف 
بحار   3000 م���ن  اأك�����ر  مب�����ش��ارك��ة 
الإب��اء والأج���داد يف  يج�شدون ملحمة 
ال��غ��و���س والبحث  ال���ع���ودة م���ن رح��ل��ة 
عن الرزق يف البحر والذي �شكل املالذ 

الأمن لأهلنا يف املا�شي.
املدير  غليطة  ب��ن  جمعة  ع��ل��ي  وق���دم 
ت��ن��وي��را ملجل�س  ب��ال��وك��ال��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للجنة  الأول  الج��ت��م��اع  ح��ول  الإدارة 
عقد  وال����ذي  لل�شباق  املنظمة  العليا 
ممثلو  وح�شره  موؤخرا  النادي  مبقر 

وال�شرطية  احلكومية  الدوائر  جميع 
بالدولة ومت خالل اإعداد كافة القوائم 
احلدث  تنظيم  يف  امل�����ش��ارك��ة  للجهات 
والط��الع على دوره��ا يف تامني اإجناح 
ي�شهد كل عام  وال��ذي  الكبري  احل��دث 
بحار   3000 اإيل  ي�شل  م��ا  م�شاركة 
واأ�شاد  اجل��اري.   18 يوم  �شيتواجدون 
الج���ت���م���اع ب���اخل���ط���وات ال��ت��ي اأجن����زت 
احلدث  ت��ن��ظ��ي��م  اج����ل  م��ن��م  الآن  اإىل 
وامللمو�س  امل�شتمر  وال��ت��ع��اون  الكبري 
م���ن خم��ت��ل��ف امل���وؤ����ش�������ش���ات وال����دوائ����ر 
احلكومية حيث طالب رئي�س جمل�س 
الإدارة مب�شاعفة اجلهد خالل الأيام 
امل��ق��ب��ل��ة م���ن اج����ل اإظ���ه���ار احل�����دث يف 
اأح�شن �شورة وموا�شلة التميز الكبري 
ن���ادي دب��ي الدويل  ال���ذي ظ��ل يظهره 
خمتلف  يف  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
الأح��داث والبطولت داعيا كل املالك 
امل�شاركني  وال����ب����ح����ارة  وال����ن����واخ����ذة 

الل�����ت�����زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال�������ش���روط 
ال�شادرة من اللجنة املنظمة يف النادي 
البيئية  احلياة  على  املحافظة  واأي�شا 
تعترب  والتي  بونعري  �شري  جزيرة  يف 
حم��م��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة مل����ا ت���زخ���ر ب����ه من 

�شواطي نظيفة وكائنات نادرة.

)دبي البحري الرتاثي(
الدويل  اإدارة نادي دبي  واأ�شاد جمل�س 
الكبري  بالنجاح  البحرية  للريا�شات 
الأوىل  ال��دورة  لفعاليات  ال��ذي حتقق 
م��ن م��ه��رج��ان دب��ي ال��ب��ح��ري الراثي 
للثقافة  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت��ه  ال������ذي 
ال��ن��ادي خالل  م��ع  بالتعاون  وال��ف��ن��ون 
الفرة 13-20 ابريل املا�شي برعاية 
ك��رمي��ة م���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��اج��د بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة 

دبي للثقافة والفنون رئي�س النادي.
تقرير  اإىل  الإدارة  جمل�س  وا���ش��ت��م��ع 

العيايل  ���ش��ه��ي��ل  حم��م��د  ق���دم���ه  واف 
م�����ش��رف ع���ام ال�����ش��ب��اق��ات ال��راث��ي��ة يف 
النادي حول تقارير ال�شباقات اخلم�س 
و�شملت  امل���ه���رج���ان  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 
 43 املحلية  ال�شراعية  القوارب  �شباق 
واخلتامية  ال��ث��ال��ث��ة  )اجل���ول���ة  ق��دم��ا 
اجلولتني  و�شباقي  دب��ي(  بطولة  م��ن 
ال��راب��ع��ة واخل��ام�����ش��ة م��ن ب��ط��ول��ة دبي 
قدما   22 املحلية  ال�شراعية  للقوارب 
و�شباق اجلولة الثالثة من بطولة دبي 
قدما   30 املحلية  التجديف  ل��ق��وارب 
من  ع�شرة  ال�شاد�شة  الن�شخة  و�شباق 

كاأ�س اآل مكتوم 2013.

اإدارة نادي دبي الدويل  واثنى جمل�س 
ع��ل��ى اجلهود  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
اأع�شاء  بذلها  التي  وامل��ق��درة  الكبرية 
خا�شة  ال��ن��ادي  يف  التنظيمية  اللجان 
اإقامة  ت�شهد  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  اأن��ه��ا 
متالحقة  تراثية  حملية  �شباقات   5
وخ����الل اأ���ش��ب��وع واح����د م��ث��م��ن��ا ال���دور 
والدوائر  امل��ت��ع��اون��ة  ل��ل��ج��ه��ات  ال��ك��ب��ري 
القيادة  راأ�����ش����ه����ا  وع���ل���ى  احل���ك���وم���ي���ة 
اإدارتها  مبختلف  دبي  ل�شرطة  العامة 
ال�����ش��واح��ل )قيادة  وجم��م��وع��ة ح��ر���س 
ال�������ش���رب ال������راب������ع( وم���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
لالإعالم ممثلة يف قناة امل�شاهري )دبي 

خلدمات  دب��ي  وموؤ�ش�شة  ال��ري��ا���ش��ي��ة( 
جمل�س  وطلب  دبي.  وبلدية  الإ�شعاف 
الإدارة من اللجنة املنظمة اإعداد تقرير 
نظمها  التي  الأن�شطة  ك��ل  ع��ن  �شامل 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
البحري  ال���ري���ا����ش���ي  امل���و����ش���م  خ����الل 
اإىل  كذلك  وتطرق   2013-2012
يف  ال��ت��ج��اري  ال�شتثمار  اأوج���ه  تعزيز 
اأ���ش��ب��ح م��ق��را متميزا  ال���ن���ادي وال����ذي 
للكثري م��ن الأح����داث وال��ف��ع��ال��ي��ات ل 
للقوارب  ال��ع��امل��ي  دب���ي  م��ع��ر���س  �شيما 
والذي يعترب من الأحداث املهمة على 

ال�شعيدين املحلي والدويل.

اأ�ساد بدعم حمدن بن را�سد ومتابعة ماجد بن حممد

)دبي البحري( ي�شع اللم�شات الأخرية لنطالقة )القفال 23(
جمل�س الإدارة ي�سيد بجهود اللجان ويدعو مل�ساعفة اجلهد

نادي ال�شارقة لل�شطرجن يهدي فوزه ببطولة دوري الإمارات ل�شلطان القا�شمياإدارة ريا�شة املراأة تطلق ملتقى املدام الريا�شي ال�شاد�س 
اهدى رئي�س واع�شاء جمل�س ادارة نادي ال�شارقة 
الثقايف لل�شطرجن فوزهم ببطولة الدوري العام 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل 
حاكم  الع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال�شارقة تقديرا واعتزازا ملا يقدمه �شموه للنادي 
البطولة  هذه  وتعترب  ومكارم  دعم  من  ولعبيه 
هي رابع بطولة يح�شل عليها النادي خالل اقل 
للنادي  املقر اجلديد  افتتاح  بعد  �شهر واحد  من 
الرحمن  عبد  ���ش��امل  ال��ن��ادي  لع��ب  ح�شل  حيث 
امل��ف��ت��وح��ة لل�شطرجن  ب��ط��ول��ة دب���ي  ع��ل��ى ذه��ب��ي��ه 
لل�شباب  اآ���ش��ي��ا  ب��رون��زي��ة بطولة  وع��ل��ى  اخل��اط��ف 
لل�شطرجن الكال�شيكي واخلاطف ثم حقق فريق 
2013 ورفع  ال��دوري العام لعام  النادي بطولة 
لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي  ادارة  جمل�س 
والتربيكات  التهنئة  اآي���ات  ا�شمى  املنا�شبة  بهذه 
الكبري  للفوز  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  اىل �شاحب 

الذي حققه لعبو النادي وح�شولهم على بطولة 
لل�شنة  بالدولة  ال�شطرجن  لأندية  العام  ال��دوري 
اخلام�شة على التوايل وعرب ال�شيخ �شعود بن عبد 
العزيز املعال رئي�س النادي وجميع اع�شاء جمل�س 
الدارة عن �شكرهم وتقديرهم اىل �شموه ملكارمه 
الدائمة للنادي ولعبيه واآخرها تف�شله بافتتاح 
مقر النادي اجلديد والذي يعترب مفخرة جلميع 
توجيهات  م��ن  �شموه  يقدمه  ومل��ا  ال�شطرجنيني 
�شائبة للنهو�س بالنادي ولعبيه واملحافظة على 
النادي. كما تقدم  ابناء  الجن��ازات التي يحققها 
رئي�س واع�شاء جمل�س الدارة بال�شكر والتقدير 
مع  املجل�س  جل��ه��ود  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  ملجل�س 
النادي ولعبيه �شعيا لتحقيق البطولت والنتائج 
الطيبة حيث يتابع امني عام املجل�س نتائج النادي 
توجيهات  اعتبارهم  يف  وا�شعني  لعبيه  وتطور 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ن��ح��و �شرورة 

الفردية و�شرورة  الهتمام بالألعاب والريا�شات 
���ش��ن��ع اب���ط���ال ج���دد ت��ف��خ��ر ب��ه��م دول����ة الم�����ارات 
جمل�س  واع�����ش��اء  رئي�س  واك���د  امل��ت��ح��دة  العربية 
للمحافظة  الدارة على �شرورة بذل كل اجلهود 
على املكت�شبات التي حققها النادي خالل الفرة 
املا�شية معاهدين �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
على بذل اجلهود وامل�شي قدما يف حتقيق النتائج 
والبطولت التي تر�شي طموحات �شموه الكرمي 
ال������دوري العام  ب��ط��ول��ة  ال���ن���ادي يف  . وق����د م��ث��ل 
الالعبني �شامل عبد الرحمن وعمر نعمان وعبد 
الطاهر وعبد  اهلل ح�شن احلمادي وحممد علي 
املجيد حممد الهرمودي وعبد الكرمي علي عبد 
ال��ك��رمي وج��اء ف��وز ال��ن��ادي ب��ال��دوري ال��ع��ام للعام 
الالعبني  حقق  ان  بعد  ال��ت��وايل  على  اخل��ام�����س 
فوزهم الخري يف اجلولة الخرية على نادي دبي 

لل�شطرجن. 

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

يعلن حار�س و�شركاه لتدقيق احل�شابات انه مبوجب 
يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار 
تاريخ 2012/4/29 املوثق لدى كاتب العدل يف  اأبو 
م  ذ  للعقارات  -  الحالم  دنيا  وت�شفية  بحل  ظبي 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرا�س  م  فعلى من لدية 
 024457244 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل 
�شارع  ظبي  447228ابو  ب  �س   024457245 فاك�س 
مكتب   4 طابق  الوطني  الكويت  بنك  بناية  املطار  
رقم 401 واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل 

مدة اأق�شاها 45يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعـــالن ت�سـفية
العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عادل احلمودي للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1200075 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عادل ح�شن عبداهلل ح�شن احلمودي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زاكر ح�شني م�شتري مياه )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عادل ح�شن عبداهلل ح�شن ا�شماعيل احلمودي

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 4*6 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة عادل احلمودي للمقاولت العامة

ADEL ALHAMOUDI GENERAL CONTRACTING EST
اىل/زاكر ح�شني م�شتري لعمال ال�شباغ

ZAKIR HOSSAIN MISTER PAINTING WORKS
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
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 غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/  ن�����ور 
ال���غ���امن    - �شوري  حممد 
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
)  4398806( رق��������م  
�شادر من �شوريا من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/3511922

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/  احمد حممد 
الردين   - ع����ب����ده  ر����ش���ي���د 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم  
من  فعلى    )  278197(
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده 
اقرب مركز �شرطة ال�شفارة 

الردنية م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
نيبايل  ���ش��ف��ر  ج����واز  ف���ق���دان  مت 
ب���ا����ش���م ���ش��وب��ه��ا خ�����ار ده����اك����ال ، 
�شادر   ،  5188991 رق������م. 
مكتب   ، اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف 
بتاريخ   ، امل����رك����زي  اجل���������وازات 
مت  ل����و   ،  18/08/2010
اأب����وظ����ب����ي  يف  ع���ل���ي���ه  ال�����ع�����ث�����ور 
ب����رق����م.  الإت�������������ش������ال  ي�����رج�����ى   ،

.0551626757

فقدان جواز �سفرت
امل�����دع�����وة/  جواهر  ف����ق����دت  
العامري  حممد  �شامل  �شعيد 
-جواز  اجلن�شية    -ام��ارات��ي 
�شفرها رقم  )1798657( 
فعلى من يجده ت�شليمه لقرب 
مركز �شرطة او الت�شال على 
 050/7220023 ال��رق��م 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 057991
با�ش��م: �شركة �شعدي رم�شان و�شركاه )حلويات �شمري امي�س(

وعنوانه: دم�شق اأبورمانة �شعالن حبوبي ثاين بناء رم�شان �شوريا
وامل�شجلة حتت رقم : )50216(  بتاريخ:  2005/01/08م

الفئة: 30
الب�شائع: كامل ال�شنف 30 وبالخ�س احللويات العربية والفرجنية ال�شوكول الب�شكويت املعجنات ال�شكاكر

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/12/27م  
وحتى تاريخ : 2023/12/27م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781



16 االربعاء -  1   مايو    2013 م    -    العـدد   10781
Wednesday   1    May     2013  -  Issue No   10781

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/182 جتاري جزئي                                      
اىل املدعي عليه /1  - امينة �شلطان غمال�شي زوجة ابراهيم حممد علي علي اجل�شمي 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد 
كلندر عبداهلل ح�شني  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )43074.34دره��م ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %15 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام  بال�شافة اىل الفائدة التاخريية 2% من ذات 
التاريخ.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/19 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.19

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/165 مدين كلي                                        
اىل املدعي عليهما /1  - الم��ارات ل�شناعة التبغ ���س.ذ.م.م 2- م�شنع الم��ارات للتبغ    
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / الوثبة الوطنية للتاأمني �س م ع وميثله: احمد 
علي عبداحلميد القاري   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
القانونية  والفائدة  بالت�شامم للمدعية مبلغ )4.734.396دره���م(  بان يدفعوا  عليهم 
على املبلغ املذكور بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام بحكم م�شمول 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  امل�شاريف  اىل  ا�شافة  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ 
لذا   ch2E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة 
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�سم الق�سايا املدنية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1556 جتاري كلي                                        
اىل املدعي عليه/1  - �شيكل احمد خان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
بنك ام القيوين الوطني �س م ع    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(  والتكافل مببلغ وقدره )540197.30  بالت�شامن  املدعي عليهما  بالزام 
والتاخريية   %13 التفاقية  والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
بواقع 3% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2012/4/15 وحتى ال�شداد 
ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/5/23  التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك   ch2E.21 بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
ق�سم الق�سايا املدنية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/113 جتاري كلي                                        
اىل املدعي عليه/1  - في�شل افتخار خان احمد خان   جمهول حمل القامة 
ال��دويل وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم     مبا ان املدعي / بنك التجاري 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)3.685.765 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بالنفاذ  و�شمول احلكم  التام  ال�شداد  تاريخ 2012/7/16 وحتى  بن�شبة 9% من 
املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/9 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2E.21 بالقاعة  ���س   9.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/289 جتاري كلي                                        
اىل املدعي عليه/1  - يو�شف حممود يو�شف اخلطيب جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / تريد لينك ال�شرق الو�شط املحدودة وميثله: خالد احمد عبداهلل احمد    قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل فيما 
القانونية  والفائدة  درهم(  للمدعية مببلغ وقدره )3.103.873.55  يوؤدون  بان  بينهم 
بواقع 12% من �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2010/11/1 وحتى ال�شداد التام والزام 
املدعي عيهم بالت�شامن والتكافل بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/12 ال�شاعة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك   ch1B.8 9.30 �س بالقاعة
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/499 عقاري كلي                                        
اىل اخل�شم املدخل  /1  - حممد بن عبدال�شمد بن ف�شل القر�شي ب�شفته ال�شخ�شية  
العقارية  للو�شاطة  ال�شهلة  ال��ب��واب��ة  �شركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي  اآل  رم�شان  ح�شن  وميثله:احمد  ����س.ذ.م.م 
املطالبة مبخاطبة وزارة القت�شاد- ق�شم ت�شجيل ال�شركات الجنبية ودائرة التنمية 
القت�شادية يف دبي والزام املدعى عليها مببلغ وقدره )4655172.98 درهم( والفائدة 
مع  والت��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  املبالغ  قيمة  من  �شنويا   %12 التجارية  القانونية 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  ب��الك��ف��ال��ة.     املعجل  بالنفاذ  �شمول احلكم 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من   ch1A.1 2013/5/15 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1873 جتاري كلي                                        

اىل املدعى عليه /1  - انريودا دا�س �شنها   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ البنك العربي )�شركة م�شاهمة عامة(   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل وبالت�شامن مببلغ وقدره )422373.32 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
فانت مكلف  لذا   ch2E.21 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/5/13 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . وامرت بتق�شري مدة 

امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر.
ق�سم  الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1373 عمايل جزئي                                      
اىل املدعي عليه /1  - الغازي لالملنيوم والزجاج وميثلها �شالح حممد �شالح احلمادى  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /  مري ا�شغر علي مري عثمان علي وميثله: ناجي 
علي احلاج ابراهيم بي�شون    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها  )28.206 درهم( وتذكرة عوده مببلغ) 2000 درهم( والفائدة بواقع 
9% والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . رقم ال�شكوى )2013/139878(. وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/6 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/966 عمايل جزئي                                      

ان  �شتي للحالقة  جمهول حمل القامة مبا  �شتايل  املدعي عليه /1  - �شالون  اىل 
املفتول  قد  املدعي /  احمد قان�شوه �شهيل مكان�شي وميثله: �شامل را�شد علي عبيد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها  )66680 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام. رقم ال�شكوى )2013/135141(.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/5/6 املوافق 
للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن 
مبثابة  �شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  .ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2009/1054   مدين كلي          
اىل املحكوم عليه /1- �شركة موريلز ودفين�شر جلف لتجارة البويات وال�شباغ 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  القامة  ذ.م.م    جمهول حمل 
بتاريخ 2010/2/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة التاأمني املتحدة- 
فرع دبي- بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 272.454 درهم والفوائد 
5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وامل�شاريف وخم�شمائة درهم اتعاب للمحاماة.   
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
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�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/168 تنفيذ مدين

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ر���ش��ا ع��ل��ي ع��ط��ار حم��م��د ع��ل��ي جم��ه��ول حمل 
العامة  للتجارة  كابيتال  زد  كيه  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اأق��ام عليكم  �����س.ذ.م.م   وميثله: �شالح ح�شن حممد مبا�شري  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
 . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )4958109( وق���دره 
عليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/43 تنفيذ مدين
ه��ول مارك  فندق   ( �شابقا  ب��الزا  ال��ب��ارون  املنفذ �شده/1-فندق  اىل 
علي  ع��ارف  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  حاليا(  
اأقام  قد  البلو�شي  م��راد  علي  مو�شى  ابراهيم  وميثله:  العبار  را�شد 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وق��دره )2857467( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 
عليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/91 تنفيذ مدين
مري   -2 ال�شخ�شية  ب�شفته  ه��وف��ر-  ي��واخ��ي��م  ك���ارل  ���ش��ده��م��ا/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
يواخيم  ك��ارل  ع��ن  وكيال  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  في�شي-  م��ري  حممد 
للمحاماة  ال�شنقيطي  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  هوفر  جمهويل حمل 
قد  ال�شنقيطي   حممد  ال�شيد  علي  جمال  وميثله:  القانونية  وال�شت�شارات 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )35774( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . عليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/150  ا�ستئناف مدين
جمهول  ال��ب��ن��اء-ذ.م.م  مل��واد  اك�شفورد  -�شركة   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
عبدالرحمن  وميثله:  �شوري  /روهيني  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
عبداهلل ح�شن امل�شرب  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
2011/612 مدين كلي بتاريخ 2012/2/26 وحددت لها جل�شه يوم الثنني 
املوافق 2013/5/20 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2D.17 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/383  ا�ستئناف جتاري

قا�شم  حممد   -2 عليمرادين  ح�شن  -م��رمي   1  / �شدهما  امل�شتاأنف  اىل 
طاهري زاده جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك ملي ايران 
وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 2012/3/28 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/1926 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/5/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم  �شباحا بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/383  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شدهما / 1 -رهنمون  للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- ر�شا 
ايران  ملي  /بنك  امل�شتاأنف  ان  القامة مبا  ايتي جمهويل حمل  جعفر 
القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  الكبان  قد  وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود 
 2012/3/28 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/1926 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/5/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم  �شباحا بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/733 احوال نف�س م�سلمني                                        
اىل املدعي عليه /1  -  عتاب حممد حامد الباجوري جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد عبدالرحيم احمد ال�شيد وميثله: ح�شن عبداهلل حممد 
العبدويل  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحلكم بالزام املدعى 
عيها بان توؤدي للمدعي  مبلغ )80.000 درهم( والزامها بالر�شوم وامل�شاريف.    
.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1C.12
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم ق�سايا ال�سرة              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/72 مدين جزئي                                        
اىل املدعي عليه /1  -  ترايكري خلدمات ادارة العقارات جمهول حمل القامة 
احمد  عبدالكرمي  وميثله:  احلرا�شة  خلدمات  القوة  �شركة   / املدعي  ان  مبا 
عبداهلل عيد قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )55.949 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  .وح���ددت    . ال�شداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  تاريخ  بواقع 9% من  التاخريية 
 ch2D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 ال�شاعة 8.30 �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�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/856 عقاري كلي                                          
اىل اخل�شم املدخل   /1  -  الفارعة هومز   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شنوبر �شليم �شليم اخر وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�س  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها احلكمم بف�شخ العقد املوؤرخ 2007/9/6 بالزام املدعى عليه 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1.315.960( وق��دره  مببلغ  برد 
التام.   ال�شداد  وحتى   . ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة  املوافق 2013/6/2  الح��د  يوم  لها جل�شة  .وح��ددت 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

مذكرة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/65  ا�ستئناف جتاري

ال�شيزاوي    اح��م��د  خ��ال��د  حممد  -داوود   1  / ���ش��ده  امل�شتاأنف  اىل 
املحلي  الهند�شي  /املكتب  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
القرار/  ا�شتاأنف  قد  املطوع  حممد  ح�شن  عبدالرحمن  وميثله: 
بتاريخ  كلي  2011/1953 جت���اري  رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م 
 2013/5/27 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2012/1/2
يقت�شي  وعليه    ch2D.16 بالقاعة   �شباحا   10.00 ال�شاعة 
�شتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

مذكر اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/112  ا�ستئناف مدين

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -حنيف غل ماين غل جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /�شاهد حممد خان ب�شفته ويل طبيعي على ابنه 
القا�شر/ �شريوز خان �شاهد حممد خان وميثله: عبداهلل حممد 
ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  البناي   عبداهلل عبدالرحمن 
وحددت   2012/2/3 بتاريخ  كلي  مدين   2012/271 رقم  بالدعوى 
لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2013/5/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.17 بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1356  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- امواج البحر ملقاولت ت�شييد الن�شاءات املعدنية 
������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / دي���ال لتوريد 
احلديد �س.ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/4/23 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
 2013/5/16 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  حت���ددت  وق��د  ال��دع��وى 
ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 

ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر
ا                    اىل املدعي عليه/جلفي الكهروميكانيكية )�س.ذ.م.م(  جمهول 
العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��و عليكم  ق��د  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 

ال�شاعة 9:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1343/2013/13
1344/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 و�شيم احمد خان �شري خان

حممد عديل حممد اجمل  

مبلغ املطالبة
8875 درهم �شامل تذكرة العودة
9470 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/1     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2012/520

العنوان:  اماراتي     - املعمري  �شامل  حمد  عبداهلل  خلفان  عليه:  املدعي  اىل 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/4/24م  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ �شامل را�شد �شامل النعيمي - اماراتي   
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان ي�شدد مبلغا وقدره 
على  الدعوى  �شند  ال�شيك  قيمة  درهم(   3.000.000  ( درهم  ماليني  ثالثة 
النحو املبني بال�شباب كما الزمته مب�شاريف الدعوى وخم�شمائة درهم مقابل 
اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   . حماماة.  اتعاب 

التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/4/25   
القا�سي/ 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية
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وال�شباب  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  دوري  م��ن��اف�����ش��ات  ت��وا���ش��ل��ت 
اخل��ام�����س ل��ك��رة ق����دم ال�������ش���الت، ال����ذي تنظمه 
موؤ�ش�شات  اإح��دى  النا�شئة  ملراكز  العامة  الإدارة 
املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة بنظام املجموعات، 
ال�شارقة الريا�شي، و�شركة  بالتعاون مع جمل�س 
بوكاري �شويت امل�شروب الر�شمي لفعاليات مراكز 
النا�شئة الريا�شية. وا�شتملت اجلولة الثامنة من 
ال��دوري على 8 مباريات بواقع 4 مباريات لفئة 

النا�شئة، و4 مباريات اأخرى لفئة ال�شباب .
ف��وز فريق  ع��ن  النا�شئة  فئة  م��ب��اري��ات  واأ���ش��ف��رت 
وا����ش���ط ع��ل��ى ن��ظ��ريه خ���ورف���ك���ان ب��ن��ت��ي��ج��ة 2-8 
ح�شني  علي  �شيف  وا���ش��ط  فريق  اأه���داف  و�شجل 
هدفني،  الرحمن  عبد  حممد  و�شعود  هاتريك 
واأحمد علي  ال��رزاق  �شعود عبد  النا�شئ  وكل من 

وحمد �شامل  هدفاً واحداً . 
فيما اكت�شح فريق الثميد نظريه املليحة ب�شدا�شية 
نظيفة يف املباراة التي جمعت بينهما على ملعب 
النا�شئ  الأه����داف  واأح���رز  الثميد،  نا�شئة  م��رك��ز 
حم��م��د ع��ل��ي حم��م��د  ���ش��وب��ر ه��ات��ري��ك  والنا�شئ 

يو�شف �شامل عبداهلل )2(.
وتغلب فريق كلباء على فريق دبا احل�شن بنتيجة 
بينهما على ملعب  التي جمعت  امل��ب��اراة  4-1 يف 
كلباء، و�شجل لكلباء �شامل بن ثاين )2( وكل من 

مايد �شالح وعلي حميد )1( ويف املباراة الرابعة 
على  امل�شيف  امل���دام  ف��ري��ق  تغلب  النا�شئة  لفئة 
�شعيد  للمدام  8-1 و�شجل  بنتيجة  الذيد  فريق 
را�شد ) �شوبر هاتريك( وعبد اهلل عبيد وحممد 
�شعيد هدفاً واحداً.  ويف مباريات فئة ال�شباب هز 
ب�شبعة  املليحة  فريق  مرمى  �شباك  الذيد  فريق 
الأك��رب من  العدد  �ُشجل  مقابل هدفني،  اأه���داف 
وكل  الالعب حممد عبيد )5(،  بقدم  الأه��داف 

من في�شل جا�شم وخليفة را�شد  هدفاً واحداً . 
بنتيجة  وا�شط  مناف�شه  اأم��ام  كلباء  وخ�شر فريق 
ال���الع���ب حممد  اأه������داف وا����ش���ط  5-2 و���ش��ج��ل 
اب��راه��ي��م حم��م��د  ه��ات��ري��ك  وح��م��د ح�����ش��ن )2( 

فيها مع  تقابل  التي  امل��ب��اراة  امل��دام  وح�شم فريق 
و�شهدت   3-4 بنتيجة  ل�شاحله  الثميد  ف��ري��ق 
املباراة �شجاًل بني الفريقني حتى اأحرز الالعب 
را�شد �شعيد هدف التقدم يف الدقائق الأخرية من 
عمر املباراة و�شجل باقي الأه��داف كل من عبيد 

�شعيد )2( و�شعيد �شابر )1(.
اأم��ا امل��ب��اراة ال��راب��ع��ة والأخ����رية التي جمعت بني 
فريقي خورفكان ودبا احل�شن، انتهت بفوز فريق 
خورفكان بنتيجة 5-3 و�شجل اأهداف خورفكان 
الالعب عبد اهلل في�شل) هاتريك( وخالد خمي�س 
وعبد الرحيم ح�شن ) هدفاً واحداً ( فيما �شجل 

اأهداف فريق دبا احل�شن الالعب حمد حممد. 

لل�شيدات  دب��ي  ون���ادي  الريا�شي  دب��ي  اأك��م��ل جمل�س 
املخ�ش�شة  ال��ب��دين  لن�شاط  لفعالية  ال���ش��ت��ع��دادات 
ملوظفات املوؤ�ش�شات احلكومية بدبي ، التي ي�شت�شيفها 
النادي بداية من ال�شاعة الثالثة م�شاء اليوم الأربعاء 
املتوا�شلة للجنة ريا�شة  اإطار اجلهود  )1 مايو( يف 
البدين نب�س  باملجل�س وبرنامج دبي للن�شاط  املراأة 
دبي الذي كان قد اأطلق احتفاليات �شخمة ومتنوعة 
يف كافة اأرجاء الإمارة مبنا�شبة اليوم العاملي للن�شاط 
البدين، تقام باإ�شراف منظمة اأجيتا موندو الدولية 
�شعار  العاملية حتت  ال�شحة  وهيئة  البدين  للن�شاط 
ن�شاط بدين بال حدود وت�شهد الفعالية اإقبال وا�شعا 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  موظفات  �شواء  ال�شيدات  من 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  بدولة  املقيمات  اأو  بدبي 
�شتقام  التي  البدنية  الأن�شطة  وت��ع��دد  لتنوع  نظرا 
واليوغا  الآيروبيك�س  تدريبات  ومنها  الفعالية  يف 
اإىل جانب الن�شاطات املائية املتنوعة مبا يتوافق مع 
الفر�شة  لهم  يتيح  ومب��ا  امل�����ش��ارك��ات،  رغ��ب��ات جميع 
نب�س  ويعد  عائالتهم.  رفقة  ممتعة  اأوق��ات  لق�شاء 
دبي من اأبرز الربامج التي نالت تقديرا دوليا وا�شعا 
الربنامج  بهذا  ا���ش��ادت  التي  الدولية  املنظمات  من 
ك��ب��ريا على  وق��د حقق جن��اح��ا   ، املنطقة  ال��رائ��د يف 
لي�س  �شمة مميزة  بات  املا�شية حتى  ال�شنوات  م��دار 
الريا�شي وح�شب بل وللحياة  لأن�شطة جمل�س دبي 
العامة يف اإمارة دبي ، وبف�شل الأثر اليجابي الذي 
الكبري  والتفاعل  املجتمع  على  الربنامج  هذا  تركه 

فاإن  والأع��م��ار  واجلن�شيات  الفئات  جميع  م��ن  معه 
ين�شجم  وت��ط��وي��ره مب��ا  دع��م��ه  ح��ر���س على  املجل�س 
مع التطور احلا�شل يف املجتمع والتو�شع العمراين 
وال�شكاين ليحقق الأهداف املو�شوعة له. حيث �شهد 
الربنامج زيادة يف عدد الفعاليات الرئي�شية للدورة 
7 ف��ع��ال��ي��ات ي��ت��م تنظيمها  ال��راب��ع��ة ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت 
اخلام�س  وح��ت��ى  امل��ا���ش��ي  �شبتمرب  �شهر  م��ن  ب��داي��ة 
يتم  كما   ، املناطق  من  العديد  يف  املقبل  اأب��ري��ل  من 
تنظيم فعاليات يومية على مدار العام يتم تنفيذها 
ال��ع��ام��ة املفتوحة  ال��ع��ام��ة وال�����ش��واط��ئ  يف احل��دائ��ق 
وامل�����ش��ام��ري والأن���دي���ة اخل��ا���ش��ة وامل���راك���ز التجارية 
والتي �شتقام باإ�شراف خمت�شني من خمتلف الأندية 
ال�����ش��ري��ك��ة يف الربنامج  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة  وم���راك���ز 

والتي ارتبطت مع جمل�س دبي الريا�شي مبذكرات 
هذا  فعاليات  اجن��اح  يف  دوره���ا  لأداء  ر�شمية  تفاهم 
اأندية  اإط���الق  مت  فيما   ، ال��رائ��د  الوطني  الربنامج 
بالنية  دب���ي  وتتميز  ال��ت��ج��اري��ة.  امل��راك��ز  يف  للم�شي 
التحتية املتطورة التي وفرتها احلكومة من مالعب 
وم�����ش��ام��ري اجل����ري وامل�����ش��ي ورك����وب ال���دراج���ات يف 
ال��ع��ام��ة وال�����ش��واط��ئ املفتوحة،  الأم��اك��ن واحل��دائ��ق 
ومن اأبرزها م�شارات امل�شي يف احلدائق التي ت�شرف 
بدبي،  واملوا�شالت  الطرق  وهيئة  دبي  بلدية  عليها 
يت�شدرها  ال���ت���ي  ال��ه��وائ��ي��ة  ال����دراج����ات  م�����ش��ام��ري 
م�شمار دبي للدراجات الهوائية يف �شيح ال�شلم الذي 
اآمنة  واأم��اك��ن  اأج���واء  وي��وف��ر  كلم   67 مل�شافة  ميتد 

للعائالت.

ال�شيخ من�شور  �شمو  برعاية وح�شور 
مكتوم،  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 

ن���ادي ال�����ش��ب��اب العربي،  ن��ائ��ب رئ��ي�����س 
اختتمت على حلبة التزلج بدبي مول 

مناف�شات كاأ�س دبي الذهبي للبطولة 
اجلليد  على  الفني  للتزلج  ال��دول��ي��ة 
بدعم  اآي�س  اأوف  كوين  نظمها  التي   ،
وبرعاية  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  م��ن 
احلبتور لل�شيارات، مب�شاركة اأكر من 
220 متزلج ومتزجلة من 16 دولة 
تناف�شوا على مدار  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن 

ثالثة اأيام متوا�شلة.
بن حممد  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وق��ام 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س نادي 
املتزجلني  بتتويج  ال��ع��رب��ي،  ال�����ش��ب��اب 
املراكز  ع��ل��ى  وامل��ت��زجل��ات احل��ا���ش��ل��ني 
الأمني  املدفع  خالد  بح�شور  الوىل، 
لرعاية  العامة  للهيئة  امل�شاعد  العام 
اآل  اأم���ان  نا�شر  وال��ري��ا���ش��ة،  ال�شباب 

والقطاع  املجتمع  اإدارة  مدير  رحمة 
الريا�شي  دب�����ي  مب��ج��ل�����س  اخل����ا�����س 
احتاد  رئي�س  نائب  القبي�شي  وه��ام��ل 
نا�شر  اجلليد،  على  للتزلج  الإم���ارات 
رف��ي��ع امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��دب��ي مول، 
اللجنة  رئ���ي�������س  اجل�������ش���م���ي  ع����م����ران 
ابراهيم  واأح���م���د  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
مدير ق�شم الت�شويق التجاري مبجل�س 
الأمريكي  جانب  اإىل  الريا�شي،  دب��ي 
من  ال���ع���امل  ب��ط��ل  زاك����اري����ان  ارارات 
يلينا  والرو�شية   2012 اإىل   2008
برييزاين بطلة العامل عامي 1998 
و1999. وح�شلت املتزجلة الرو�شية 
الأول  املركز  اجليكوفا على  كري�شتني 
اآي�س  فريق  نال  فيما  الفردي،  فئة  يف 

دامي���ون���دم���ن ال����ذي ي�����ش��م ع����ددا من 
م��ن جن�شيات  وال��الع��ب��ات  ال��الع��ب��ني 
منطقة و�شط اآ�شيا على ذهبية الفرق 
البطولة  هذه  رك��زت  حيث  النا�شئني، 
على الالعبني ال�شاعدين وامل�شتويات 
على  ت�شفيات  اإق��ام��ة  ومت  املتو�شطة، 
مدار يومني فيما اأقيم يف اليوم الثالث 

حتد خا�س بني اأف�شل املتزجلني.
ومت������ي������زت ال����ب����ط����ول����ة ب���احل�������ش���ور 
ال���وا����ش���ع ح��ي��ث جذبت  اجل���م���اه���ريي 
من  ك��ب��رية  اأع����دادا  املميزة  امل�شتويات 
زوار املركز التجاري، الذين ا�شتمتعوا 
مب��ن��اف�����ش��ات ���ش��ي��ق��ة وم���ت���ق���ارب���ة حتى 
اإقامة  ب���اأن  علما  الأخ�����رية،  اجل����ولت 
اإط���ار حر�س  يف  ت��اأت��ي  البطولة  ه��ذه 

الرويج  على  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
ملختلف الألعاب الريا�شية على �شعيد 
دولة الإمارات العربية املتحدة وزيادة 

الفني  التزلج  ومنها  ممار�شيها،  عدد 
رواجا  تلقى  ب��ات��ت  ال��ت��ي  اجلليد  على 
دبي  ب��اأن  ب��ال��دول��ة علما  املقيمني  م��ن 

تزخر باملن�شاآت الريا�شية القادرة على 
ا�شت�شافة ن�شاطات هذه الريا�شة ويف 

مقدمتها حلبة التزلج بدبي مول.

من�شور بن حممد يتوج اأبطال كاأ�س دبي الذهبي للتزلج الفني على اجلليد

اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
دبي   ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
5 ل�شنة  رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 
اإدارة نادي دبي للفرو�شية  2013 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س 

.
كما اأ�شدر �شموه املر�شوم رقم 13 ل�شنة 2013 بتعديل 
اإن�شاء  ب�شاأن   2006 ل�شنة   1 رقم  املر�شوم  اأحكام  بع�س 

موؤ�ش�شة عامة تعرف با�شم نادي دبي ل�شباق اخليول .
رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  حرم  �شتتوىل  للقرار  ووفقا 
الأمرية  �شمو  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ا����ش���ة  احل�����ش��ني  ب��ن��ت  ه��ي��ا 
للفرو�شية والذي �شي�شم يف ع�شويته كال من �شعيد بن 
حميد مطر الطاير نائبا للرئي�س ومليح لحج الب�شطي 
ع�شوا وحممد اأحمد بن عبدالعزيز ال�شحي ع�شوا وعلى 

وين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شدوره  بالقرار من  يعمل  اأن 
الر�شمية.

تعديال   2013 ل�شنة   13 رق��م  املر�شوم  �شمل  ذل��ك  اإىل 
ل�شنة   1 رق��م  املر�شوم  م��ن  وال�شاد�شة  الثانية  للمادتني 
اإليه وذلك بهدف مواكبة التطور الكبري  2006 امل�شار 
ال����ذي ت�����ش��ه��ده دب���ي يف جم���ال ري��ا���ش��ات ���ش��ب��اق اخليول 
الأ�شيلة  الريا�شة  بهذه  املتزايد  والهتمام  والفرو�شية 

حمليا وعامليا وما ترتب على ذلك من زيادة م�شطردة يف 
اأعداد مالك اخليول التي اأن�شئ من اأجلها النادي.

اإ���ش��اف��ة مهام  امل��ر���ش��وم  ال���ذي �شمله  ال��ت��ع��دي��ل  وت�����ش��م��ن 
اخت�شا�شه  �شملت  اخل��ي��ل  ل�����ش��ب��اق  دب���ي  ل��ن��ادي  ج��دي��دة 
الفرو�شية  وال�شوابط لرخي�س من�شاآت  املعايري  بو�شع 
يف اإمارة دبي والأن�شطة التابعة لها مبا فيها الإ�شطبالت 
ال�شياحية وكذلك و�شع املوا�شفات واملعايري وال�شوابط 

وذلك  دب��ي  يف  اخليول  نقل  مركبات  لرخي�س  الالزمة 
من خالل التن�شيق مع اجلهات املعنية يف الإمارة.

ملجل�س  ال�شالحية  منح  على  اجلديد  املر�شوم  ن�س  كما 
والتعليمات  وال��ق��رارات  الأنظمة  ب��اإ���ش��دار  ال��ن��ادي  اإدارة 
ال���الزم���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ اأح���ك���ام ه���ذا امل��ر���ش��وم ع��ل��ى اأن يعمل 
يف  وين�شر  ���ش��دوره  تاريخ  من  اعتبارا  اجلديد  باملر�شوم 

اجلريدة الر�شمية.

حمم���د ب����ن را�ش���د ي�ش���در ق���رارًا بت�شكي���ل جمل����س اإدارة ن����ادي دب����ي 
للف����رو�شي����ة ومر�شوم����ًا ب�ش����اأن ن����ادي دب����ي ل�ش�ب����اق اخلي����ل

يوم حافل بالأن�شطة البدنية يف نادي دبي لل�شيدات اليوم فوز وا�شط واملدام واملليحة وكلباء يف مباريات دوري النا�شئة اخلام�س

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 172776    بتاريخ :29  / 2012/04
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: : عنايت اهلل كرامت اهلل �شاحل
وعنوانه:    دبي -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
القطع  اأدوات  )ع��دا  بها  املطاله  اأو  امل��ع��ادن  تلك  من  امل�شنوعة  واملنتجات  منها  خليط  واأي  النفي�شة  امل��ع��ادن 
الوقت  بقيا�س  اخلا�شة  العدد  من  وغريها  ال�شاعات  الكرمية،  والأح��ج��ار  املجوهرات  وامل��الع��ق(،  وال�شوك 

وال�شاعات وقطع غيارها .
الواق�عة بالفئة :   )14(

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن �شكل وكلمتني مكتوبة باللغة الالتينية )  Real Gems(وتكتب ب�شكل 
مميز وخط مزخرف للحرف الول من الكلمتني وتكتب باللون الحمر  ،وياتي �شكل بي�شاوي ي�شار الكلمتني 

يكتب بها اول حرف من الكلمتني ) RG ( وب�شكل مميز وباللون الحمر ، كما هو مو�شح بال�شكل .
. 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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 172113    بتاريخ :17  / 2012/04
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: : لما �شتار لت�شميم الأزياء) �س.ذ.م.م (
وعنوانه:  دبى  -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
املالب�س مبا يف ذلك الأحذية بجميع اأنواعها وال�شبا�شب . 

الواق�عة بالفئة :   )25(
و�شف العالمة : العالمه عبارة عن اإ�شم باللغة التينية )Paridhi( مكتوبة بخط وا�شح ومميز باللون 
، وياأتى حرف )d ، h( بخط ملتوى على  الربتقاىل الداكن، داخل م�شتطيل على خلفية بنف�شجية فاحتة 

�شكل زخرف كما هو مو�شح بال�شكل.
. 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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 176116    بتاريخ :01  / 2012/07
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: ذانا لونغكورن هولدينغ  كو ، مليتد
وعنوانه: 666 بورو مرات�شوناين رود ، بانغبمرو ، بانغ – بالد  بانكوك 10700 ، تايلند

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
املالب�س مبا يف ذلك الأحذية بجميع اأنواعها وال�شبا�شب .

الواق�عة بالفئة :   )25(
اإ����ش���م م���ن م��ق��ط��ع��ني و���ش��ك��ل ،امل���ق���ط���ع الأول ع���ب���ارة ع���ن كلمة  و����ش���ف ال���ع���الم���ة : ال���ع���الم���ة ع���ب���ارة ع���ن 
)RAPHAELA( مكتوبة على خط م�شتقيم ، اأ�شفلها تكتب كلمة )MAGICA( وهى املقطع الثانى 
اإ�شم العالمة،وكالهما مكتوب باللون الأخ�شر الفاحت على خلفية مموجة باللون الأ�شود، وعلى اجلهة  من 
اليمنى من الإ�شم يوجد ال�شكل وهو عبارة عن ورقتني رفيعتني من ال�شجر ومموجتان مم�شك بهما قطعة 

قما�س على �شكل مثلث وباللون الأخ�شر الفاحت، كما هو مو�شح بال�شكل. 
. 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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 168763    بتاريخ :05  / 2012/02
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: عنايت اهلل كرامت اهلل �شاحل
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات  والإقامة املوؤقتة. 

الواق�عة بالفئة :   )43(
ال�شود و�شكل مميز  وباللون     )PIERO  ( و�شف العالمة : العالمة عبارة كلمة مكتوبة باللغة الالتينية

وتكتب حتتها بالغة العربية ) بيريو ( وباللون ال�شود .
. 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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 172888    بتاريخ :01  / 2012/05
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: �شم�س الدين نالكات بوتان فيتيل اأبو بكر
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
   الإعالن والأعمال التجارية والإدارة العامة واإدارة املكاتب وخدمات ال�شترياد والت�شدير 

الواق�عة بالفئة :   )35(
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن ر�شم هند�شى ذات اأبعاد مت�شاوية على هيئة جناح طائر على قاعدة عبارة 
عن حرف ال )M(   باللغة الإجنليزية  ،وهو احلرف الأول من  اإ�شم العالمة ،الطرف الأمين ملون باللون 
الإجنليزية  باللغة  الهند�شى  الر�شم  اأ�شفل  العالمة  اإ�شم  مكتوب  الأح��م��ر،  باللون  الأي�شر  والطرف  الأزرق 
العربية  باللغة  وتكتب  ت��ق��راأ   . بال�شكل  مو�شح  ه��و  كما   ، مميز  وب�شكل  الأ���ش��ود  باللون   )MARUTI(

)ماروتى(.
. 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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 170407    بتاريخ :11  / 2012/03
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م:  �شبيله ) �س.م.م ( .
وعنوانه: �س.ب: 674  - الرمز الربيدي: 117 / �شلطنة عمان دبي -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
والركيبات  املياه  وتوزيع  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإن��ارة  اأجهزة  ا 

ال�شحية.
الواق�عة بالفئة :   )11(

و�شف العالمة : العالمة عبارة �شكل وكلمة ) جينوا ( وتكتب باللغة العربية باللون ال�شود ومييز احلرف ) 
ي( باللون الحمر وياتي �شكل مربع فوق كلمة العالمة باللون الحمر ويكتب به حرف ) G ( بالتيني وب�شكل 
 ) GENOA ( زخريف ومميز ويكتب باللون البي�س . ومن اجلهة الي�شار تكتب العالمة باللغة التينية
وباللون ال�شود ومييز احلرف ) E( باللون الحمر واي�شا ياتي �شكل مربع فوق كلمة العالمة باللون الحمر 

ويكتب به حرف ) G ( بالتيني وب�شكل زخريف ومميز ويكتب باللون البي�س . كما هو مو�شح بال�شكل .
. 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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 170408    بتاريخ :11  / 2012/03
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م:  �شبيله ) �س.م.م ( .
وعنوانه: �س.ب: 674  - الرمز الربيدي: 117 / �شلطنة عمان دبي -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات …
والركيبات  املياه  وتوزيع  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإن��ارة  اأجهزة 

ال�شحية. 
الواق�عة بالفئة :   )11(

احرف  وتكتب  التينية  باللغة  وتكتب   )  KENICHI  ( وكلمة  �شكل  ع��ب��ارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
باللون  باللون البي�س  واخ��ر حرفني تكتب  العالمة  اح��رف  باللون الحمر وتكتب  داخ��ل مربعات  العالمة 
الحمر على خلفية بي�شاء  وا�شفل تكتب احرف العالمة باللغة العربية) ك ن ى ج ى (  داخل مربعات اي�شا  
باللون الحمر وتكتب احرف العالمة باللون البي�س  واخر حرفني تكتب باللون الحمر على خلفية بي�شاء 

، كما هو مو�شح بال�شكل .
. 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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 168762    بتاريخ :05  / 2012/02
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: عنايت اهلل كرامت اهلل �شاحل
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات …
النب، ال�شاي، الكاكاو، ال�شكر، الأرز، التابيوكا وال�شاجو،  وما يقوم مقام النب، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب، اخلبز، الب�شكويت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود )الدب�س(، 

اخلمرية وم�شحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�شل�شة، البهارات التوابل، الثلج.
الواق�عة بالفئة :   )30(

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن �شكل وكلمتني مكتوبة باللغة الالتينية )  Nuts Valley(   وتاتي 
باللون  خطوط  وتوجد  �شفراء  خلفية  وعلى  مميزة  وبطريقة  الخ�شر  باللون  تكتب  بي�شاوي  �شكل  داخ��ل 
الخ�شر وتاتي على �شكل جبال وفوقها �شكل ال�شم�س باللون الحمر ، وتكتب كلمتني العالمة باللغة العربية) 

وادي املك�شرات (وتاتي حتت �شكل اجلبال وباللون الخ�شر .
. 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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781
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العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/1661 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/8190 
اىل املحكوم عليه /موؤ�ش�شة بيور لعمال البال�شر وال�شرياميك - المارات   عنوانه : 
بالن�شر قد �شدر �شدك حكم يف الق�شية رقم ) 2012/940( ل�شالح املدعي)نوبان ميا 
�سرياج الدين- بنغالدي�س ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، 
ودفع الر�شم املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية+تذكرة 
�شفر + جواز �شفر  1- املبلغ املطلوب حت�شيله:2.750 درهم 2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 
3- املبلغ املطلوب حت�شيله املجموع : 2.750 درهم  لذا فانت مكلف باحل�شور  امام هذه 
املحكمة للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/5/5م. لتنفيذ ما ذكر 
اعاله ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/18.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/2057 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/9985 
اىل املحكوم عليه /ا�شيل لدارة العقارات- المارات   عنوانه : بالن�شر قد �شدر �شدك 
حممد-  نور  �سروج  املدعي)حممد  ل�شالح   )2012/1529( رق��م  الق�شية  يف  حكم 
بنغالدي�س  ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�شم 
املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية  1- املبلغ املطلوب 
حت�شيله:9.632 درهم 2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب حت�شيله املجموع : 
9.632 درهم  لذا فانت مكلف باحل�شور  امام هذه املحكمة للجل�شة املحددة يف ال�شاعة 
عن  تخلفك  حاله  ويف   ، اع��اله  ذك��ر  م��ا  لتنفيذ  2013/5/6م.  ي��وم  �شباح  م��ن   )9.00(
ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/3/28.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/58 مدين  جزئي           
م��ب��ارك اخل��ت��ال   جمهول حمل  ف��ريوز  ا�شماعيل  �شعيد  امل��دع��ى عليه/1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3489.10 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شاعة 8:30 �س  املوافق 2013/5/8  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  ال�شداد. 
بالقاعة ch2.D.17 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�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/774 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- را�شد مبارك عيطة �شهيل العامري   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )5790.67 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف  بان  �شده 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/8 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/54 مدين  جزئي           

اىل املدعى عليه/1- �شامل احمد �شامل �شعيد ال �شودين  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )8442.43 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف  بان  �شده 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/8 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
                 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 412 /2012 عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/طارق �شعيد حممد الكرد اجلن�شية: الردن  مدعي عليه: رود كينج 
لتاأجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  
املطلوب اعالنه/: رود كينج لتاأجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات    عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر  الحد 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/07
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1062 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد ن�شري نيليكونو حممود اجلن�شية: الهند مدعي عليه: بقالة 
عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الهنائي  خليفة 
بالن�شر  المارات عنوانه:  الهنائي اجلن�شية:  املطلوب اعالنه /بقالة خليفة 
الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
                    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 102 /2013 عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/اديب �شبحي برغود اجلن�شية: �شوريا   مدعي عليه: ور�شة اك�شرب�س 
للخدمات اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب 
اعالنه/ ور�شة اك�شرب�س للخدمات اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/5
�شباحاً امام الدائرة الوىل  ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مبدينة 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  �شخ�شيا  زايد مزيد مول  بن  حممد 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/07
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1162و1161 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- نور ال�شالم بن �شكت علي  2- عبداملالك تبارك علي اجلن�شية: 
-ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ال�شكندرية  �شركة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/   
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  -ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ال�شكندرية  �شركة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر  الحد 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1072 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/�شعيدة بنت بلقا�شم مواي�شي اجلن�شية: تون�س مدعي عليه: اخليايل 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واملنا�شبات  الزفاف  حفالت  تنظيم  لتعهدات 
تنظيم  لتعهدات  اخليايل  اعالنه/  املطلوب  عمالية   م�شتحقات  الدعوى: 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  واملنا�شبات  الزفاف  حفالت 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/5
�شباحاً امام الدائرة الوىل  ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1011 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  يو�شف  حممد  ا�شكندر  مدعي/حممد 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  احلدادة  لعمال  احل�شن  حمل 
م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/حمل احل�شن لعمال احلدادة اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
                 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 891 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

اكرن�س  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  اكرب  نور  اكرب  مدعي/�شهيل 
لنظمة املوا�شالت اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  املوا�شالت  لنظمة  اعالنه/اكرن�س  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر  الحد 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3400 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  �شديق  حممد  اقبال  زاهد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات   اجلن�شية:  والبال�شر  والرخام  البالط  لعمال  الغربية   :
المارات   اجلن�شية:  والبال�شر  والرخام  البالط  لعمال  الغربية  اعالنه: 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2012/2878 عم جز -م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1066 عقاري كلي                                        
اىل املدعى عليهما /1  -مو�شى ا�شماعيل 2- �شفية حممد حر�شي جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي / ثريا قا�شم   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها ا�شليا املطالبة ب�شحة ونفاذ التفاقية 
املوؤرخة 2012/9/17 املربمة بني املدعية واملدعي عليه الول والزام املدعى عليهما بت�شليم �شند 
ل�شداد  متهيدا  املقر�س  البنك  لدى  العقار  رهن  باجراءات  املبا�شرة  من  املدعية  لتمكن  امللكية 
باقي املبلغ من ثمن ال�شراء والزامهما بنقل امللكية ح�شب التفاق اىل املدعية واحتياطيا يف حال 
تبني ا�شتحالة تنفيذ التفاقية الق�شاء بف�شخ لخالل املدعي عليهما بالتزامهما واحلكم ب�شداد 
ال�شرط اجلزائي املتفق وان ي�شددا مبلغ وقدره )192000 درهم( واحقية املدعية با�شرداد �شيك 
التامني املودع لدى الو�شيط العقاري والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
مكلف  فانت  لذا   ch1A.1 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة   2013/5/6 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم  الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/837   جتاري كلي          

داد  ميهر  وميثلها  ال��ع��ام��ة-ذ.م.م  للتجارة  فايف  بالنت  �شركة   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
ف��ارادي   جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
للتنمية  تك�شا  جمموعة  �شركة  ل�شالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/3/28
خم�شة   5.266.200 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  التجارية- 
ماليني ومائتان �شتة و�شتون الف ومائتان درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا 
من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شلة يف 2012/4/30 وحتى متام ال�شداد ف�شال عن 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.    اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  امل�شاريف 
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�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1611  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1- بيالري للتجارة العامة-�س.ذ.م. م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  / 
�شقر انريجي �شوليو�شنز )�س.ذ.م.م( قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ 2013/3/12 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة: مبثابة احل�شوري: وقبل 
الف�شل يف مو�شوع الدعوى بندب اخلبري املحا�شبي املخت�س �شاحب الدور ما مل يتفق الطرفان 
على ت�شميته خالل ا�شبوع من تاريخه تكون مهمته مطالعة �شائر اوراق الدعوى وم�شتنداتها 
اوراقهم  ملطالعة  التداعي  طريف  مقر  والنتقال  دونها  من  اخل�شوم  اليه  يقدمه  ان  ع�شى  وما 
املدعيه  الزمت  دره��م  ال��ف  ع�شر  خم�شة  وق��دره��ا  خ��ربة  امانة  املحكمة  وح��ددت  وم�شتنداتهم. 
ب�شدادها خزانة املحكمة على ذمة اتعاب وم�شروفات اخلبري املنتدب يف الدعوى. وحددت الها 

ch2E.22  املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/30 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2010/973  جتاري كلي
حممد  م��دي��ره��ا/  وميثلها  ������س.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  ك��ورن��ر  ف��اي��ن   -1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
اف�شل توتيل 2- حممد اف�شل توتيل جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي  / لهدان لتجارة 
املحكمة  بان  نعلنكم  املذكورة اعاله وعليه  الدعوى  اقام  ���س.ذ.م.م قد  التربيد  معدات واجهزة 
حكمت بتاريخ 2013/4/25 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: وقبل 
الف�شل يف مو�شوع الدعوى بندب اخلبري املحا�شبي امل�شريف املخت�س �شاحب الدور ما مل يتفق 
الطرفان على ت�شميته خالل ا�شبوع من تاريخه تكون مهمته بعد مطالعة  �شائر اوراق الدعوى 
امانة قدرها 15.000  املاأمورية وقدرت  لتنفيذ  الطرفني وذلك  اليه  ان  وم�شتنداتها وما ع�شى 
درهم الزمت املدعية بايداعها خزينة املحكمة. وحددت الها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 

ch2E.22  2013/5/14 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2009/1213  جتاري كلي

حمد  بن  عبدالعزيز  �شناء   -2 املحدودة  التجارية  للخدمات  الق�شيبي   -1 عليهما/  املدعى  اىل 
اقام  ق��د  ����س.م.ع   التجاري  امل��دع��ي  / بنك ابوظبي  ان  الق�شيبي جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/24 احلكم التمهيدي 
التايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع والطعن بالتزوير بندب خرباء املخترب اجلنائي 
على  الق�شيبي  حمد  �شليمان  للمرحوم  املن�شوب  التوقيع  بني  امل�شاهاة  لج��راء  دب��ي  ب�شرطة 
اوراق  على  له  معا�شرة  وتوقيعات   2007/11/27 املوؤرخة  بالتعوي�س  والتعهد  ال�شمان  اتفاقية 
املطعون عليه �شادر عن يده عن  التوقيع  اذا كان هذا  لبيان ما  بها  او عرفية معرف  ر�شمية 
املن�شوب لل�شركة وح��ددت امانة خربة وقدرها  امل�شاهاة بني ب�شمة اخل��امت  عدمه وك��ذا اج��راء 
املوافق  الها املحكمة جل�شة يوم الثنني  اتعاب اخلبري.   وح��ددت  خم�شة الف دره��م على ذمة 

ch2E.21  2013/5/20 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1339 عمايل جزئي                                      
اىل املدعي عليه /1  - �شركة مركز نيو ادمن للتدريب  جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ابو�شنه  قد  داليا حممد �شديق    / املدعي 
درهم(   2000 مببلغ)  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   24.000( وق��دره��ا   عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة الق�شائية لل�شداد التام 
وحددت   .)2013/140728( ال�شكوى  رقم   . بالكفالة.   املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/8 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2009/468 عقاري كلي                                        
اىل اخل�شم  املدخل /1  -�شركة ا�شبايري للو�شاطة العقارية )ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / توما�س �شرييان بن �شرييان كانو كوزي توما�س قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
واملت�شمنان  امل��وؤرخ 2007/1/21  البيع  املوؤرخة 2006/9/7 وعقد  اتفاقية احلجز  بف�شخ  الق�شاء 
بيع املدعى عليها واخل�شمة املدخلة للمدعيان الوحدة 2602 بالطابق 26 مب�شروع ابراج اجلمريا 
ويف  التجارية واملبينة املعامل بالتفاقية احلجز وعقد وعقد البيع و�شدر ال�شحيفة الزام املدعى 
درهم   198083 مبلغ  للمدعيان   ي��وؤدي��ان  ب��ان  والت�شامم   بالت�شامن  املدخلة  واخل�شمة  عليها 
املدعى عليها واخل�شمة  الزام  التام.  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  بواقع 12% من  والفائدة 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  املدخلة 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/5/23
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
ق�سم  الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2012/2774
اىل املحكوم عليه / �شركة اأر�س الكهرباء لالأدوات الكهربائية

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك حكما 
بتاريخ 5 مار�س 2012 يف الق�شية رقم 2011/1401 ا�شتئناف بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
711004 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. بال�شافة اىل الفائدة التعوي�شية 5%  �شنويا 
من تاريخ احلكم وحتى تاريخ ال�شداد التام على ان لتزيد الفائدة على قيمة املبلغ املحكوم 
به. ل�شالح املحكوم له: �شركة ال�شراء الف�شل لتجارة الواين املنزلية.   وحيث ان املحكوم 
له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله. لذا يتوجب عليك تنفيذ 
القرار خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم التايل ح�شب ويف حال تخلفك عن ذلك 

فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية لتنفيذه ح�شب ال�شول.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  15 /2012   جت  كل- ب �س- ب- اأظ

مدعي/ نيو كامب للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات    مدعي عليه: �شركة 
كوريا ال�شني جيلني للمقاولت العامة اجلن�شية:المارات مو�شوع الدعوى: 
ال�شني  كوريا  �شركة  اعالنه/  ملطلوب  درهم    200000 بقيمة  مالية  مطالبة 
بالورد  بالن�شر)للعلم  عنوانه:  اجلن�شية:المارات   العامة  للمقاولت  جيلني 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير( 
الربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  يا�س  بني  ب�  حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س   بني  الكائنة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
        اعالن حكم يف الق�سية رقم 2012/1258 احوال �سخ�سية

العنوان:  اجلن�شية  اماراتي  النعيمي-  جر�س  بن  علي  �شعيد  ح�شن  �شالح  عليه/  املحكوم  اىل 
بالن�شر نعلمكم انه بتاريخ املوافق 22 ابريل 2013م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالآتي:  اليماحي  جا�شم  عبداهلل  فاطمه  ل�شالح/  اعاله  املذكورة 
احل�شوري: 1- باإثبات ح�شانة املدعية لبنتيها من املدعى عليه وهن ) ريتال، عفراء( 2- الزام 
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 18000 درهم عن املتعة. 3- الزام املدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ 4500 درهم نفقة عدة عن ثالث �شهر �شاملة املاأكل وامللب�س وامل�شكن. 4- بالزام 
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 30.000 د رهم موؤخر ال�شداق. 5-الزام املدعى عليه بان 
يوفر م�شكن للح�شانة م�شتقل و�شرعي وموؤث تاأثيثا منا�شب. ل تقل مكوناته عن غرفتني نوم 

و�شالة ومطبخ وحمام يف مدينة ابوظبي.  6- الزام املدعى عليه مب�شروفات  الدعوى.
امل�شتند.  هذا  لت�شلمك  التاىل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثون  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/4/30م.

�سالح مبارك كلفوت الرا�سدي 
قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة   ابوظبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1    
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/3426 

املحكوم عليه: �شركة لينك فا�شيليتي �شراف�شيزا ع م ذ .م.م  العنوان: بالن�شر  نعلمكم انه يف تاريخ 
2013/3/25 قد حكمت عليكم جلنة ف�س املنازعات اليجارية/ ابوظبي حكما مبثابة احل�شوري 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح املحكوم له : �شركة ام بي ام العقارية بالآتي: حكمت اللجنة: 
خالية  للمدعية  وت�شليمها  والعقد،  بال�شحيفة  املبينة  النزاع  عني  من  عليها  املدعى  باخالء  اول 
من ال�شواغل وال�شخا�س باحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد. ثانيا: بالزام  املدعى عليها ان 
توؤدي للمدعية القيمة اليجارية للعني مو�شوع النزاع وفقا للقيمة املحددة بعقد اليجار وقدرها  
العني  وت�شليم  التام  الخ��الء  تاريخ  وحتى   2012/4/1 من  الفرة  عن  �شنويا  دره��م   25.000.00
وزيادتها القانونية بواقع 5% �شنويا. ثالثا: الزام املدعى عليها بتقدمي �شهادة براءة ذمة من املاء 
والكهرباء والهاتف عن العني حمل النزاع حتى تاريخ الت�شليم الفعلي. رابعا: الزام املدعى عليها 
امل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات  حكما قابال لال�شتئناف خالل )15يوما( اعتبارا من 

اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند. �شدر بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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



19

الفجر الريا�ضي
االربعاء -  1   مايو    2013 م    -    العـدد   10781

Wednesday   1    May     2013  -  Issue No   10781

بحث احتاد ال�شرطة الريا�شي بوزارة الداخلية 
���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع احتاد 
الريا�شية  امل��ج��الت  يف  للمالكمة  الإم�����ارات 

ودعم احلركة الريا�شية بالدولة.
ب����ن ن�شرة  ����ش���امل  امل�����ش��ت�����ش��ار ع����ب����داهلل  ك�����ان 
الريا�شي  ال�����ش��رط��ة  رئ��ي�����س احت���اد  ال��ع��ام��ري 
ال�شيخ  م���ع  اج��ت��م��ع  ق���د  ال���داخ���ل���ي���ة  ب�������وزارة 
اآل ح��ام��د رئي�س  ح��ام��د ب���ن خ����ادم ب���ن ب��ط��ي 
العميد  بح�شور  للمالكمة  الإم�����ارات  احت���اد 
عبدامللك عبدالرحيم جاين مدير اإدارة احتاد 
وذلك  العام  ال�شر  واأم��ني  الريا�شي  ال�شرطة 
وي��اأت��ي الجتماع  ب��اأب��وظ��ب��ي.  يف مقر الحت���اد 
التن�شيقية بني الحتادات  الجتماعات  �شمن 
الوطنية مع احتاد ال�شرطة الريا�شي انطالقا 
الريا�شية يف  من حر�شهم على دعم احلركة 
الوطنية من  الكوادر  واإع��داد وجتهيز  الدولة 
ريا�شيني وحكام ومدربني ميثلون الدولة يف 

املحافل العربية والآ�شيوية والدولية.

واأ����ش���اد ال�����ش��ي��خ ح��ام��د ب��ن خ���ادم ب��ن ب��ط��ي اآل 
للمالكمة  الإم���������ارات  احت�����اد  رئ��ي�����س  ح���ام���د 
يف  الريا�شي  ال�شرطة  لحت��اد  الكبري  ب��ال��دور 
على  واأثنى  الريا�شية  احلركة  وتطوير  دع��م 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف اإع���داد ال��ك��وادر الوطنية 
من خالل الفعاليات والبطولت التي ينظمها 

احتاد ال�شرطة الريا�شي.
ال�شتفادة  على  املالكمة  احت��اد  حر�س  واأك���د 
م��ن ه���ذه اجل��ه��ود م��ن خ���الل م���دى اإمكانية 
الن�شاط  اإدراج ريا�شة املالكمة �شمن برنامج 
م�شابقات  وتنظيم  ال�شرطة  لحتاد  الريا�شي 
العامة  والإدارات  ال��ق��ي��ادات  ب��ني  امل��الك��م��ة  يف 

هذه  ممار�شة  قاعدة  تو�شيع  بهدف  لل�شرطة 
ال��ري��ا���ش��ة ون�����ش��ره��ا ب���ني ال��ع��ام��ل��ني يف جهاز 
ال�شرطة. من جانبه رحب امل�شت�شار عبداهلل بن 
ن�شرة بالفكرة .. موؤكدا حر�س احتاد ال�شرطة 
على دعم الأن�شطة والفعاليات الريا�شية كافة 
بناء على توجيهات القيادة ال�شرطية لالرتقاء 
باحلركة الريا�شية واإيجاد العديد من قنوات 
التوا�شل مع املجتمع الريا�شي املدين ممثلة 
الأوملبية  وال��ل��ج��ن��ة  ال��وط��ن��ي��ة  الحت������ادات  يف 
والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة مبا 

يخدم الريا�شة يف الإمارات.
وقال اإن الحتاد �شوف يعمل جاهدا على ن�شر 
�شواء  ال�شرطة  منت�شبي  بني  املالكمة  ريا�شة 
من  اأو  ال�شرطية  املعاهد  اأو  الأك��ادمي��ي��ات  يف 
العامة  ال��ق��ي��ادات  ب��ني  ب��ط��ول��ة  تنظيم  خ���الل 
ال�شرطة  رج���ال  م��ن  ع��دد  وتن�شيب  لل�شرطة 
ل��الل��ت��ح��اق ب����ال����دورات ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا احتاد 

الإمارات للمالكمة.

املزيد  حتقيق  يف  الفاعلة  امل�شاهمة  منطلق  م��ن 
يحقق  مبا  اخلارجية  وامل�شاركات  الجن���ازات  من 
ارتقاء ريا�شة ال�شطرجن خا�شة وريا�شة الإمارات 
عامة ، وبناء على توجيهات �شعادة �شعيد املقبايل 
رئي�س احتاد الإم��ارات لل�شطرجن ، عقدت اللجنة 
اجتماعها  لل�شطرجن  الإم���ارات  باحتاد  الن�شائية 
الأول مبقر الحتاد الكائن مبنطقة املمزر مبدينة 
الأمني  لطفي  عبا�س  فوزية  ال�شيدة  برئا�شة  دبي 
العام امل�شاعد لحتاد الإمارات لل�شطرجن ، رئي�شة 
ال�شيدة  م��ن  ك��ال  وع�����ش��وي��ة   ، الن�شائية  ال��ل��ج��ن��ة 

عائ�شة ال�شويدي ومنى الهرمودي ومرمي حممد 
املعيني  نوف  والدكتورة  البريق  الفالحي وح�شة 
ك��م��ا ح�شر   ، ب��وخ��اط��ر  وب���دري���ة اجل�����ش��م��ي ورمي 
ال�شكرتري  عبدالرحيم  مهدي  ال�شيد  الجتماع 
لقاء  الأع��م��ال  ج��دول  وت�شمن   . ل��الحت��اد  الفني 
تعريفي بني الع�شوات، حيث طلبت رئي�شة اللجنة 
من كل ع�شوة تعريف عن نف�شها ونبذة خمت�شرة 
ال�شطرجن  بلعبة  وعالقتها  الذاتية  �شريتها  عن 
كما ت�شمن جدول اأعمال الجتماع ت�شكيل اللجنة 
ال��ع�����ش��وات، حيث  وت��وزي��ع املنا�شب الإداري����ة ب��ني 

لرئي�س  نائبة  ال�شويدي  عائ�شة  ال�شيدة  اختريت 
اأمني  ال��ه��رم��ودي  حممد  منى  وال�����ش��ي��دة  اللجنة 
البريق  ح�شة  وال�����ش��ي��دة  الن�شائية  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ام 
ك��ذل��ك مهام  ك��م��ق��ررة للجنة. وت��ن��اول الج��ت��م��اع 
وا�شتعرا�س  اأهدافها  وحتديد  ومناق�شة  اللجنة 
مت  كما  املقبلة.   للمرحلة  ال�شراتيجية  اخلطة 
واخلا�س  الحت���اد  ن�شاط  ب��رن��ام��ج  على  الط���الع 
دوريات  مناف�شات  وج���دول  الن�شائي  لل�شطرجن 
ال�شطرجن )ال�شبالت حتت 10 �شنوات والنا�شئات 
حتت 14 �شنة وال�شابات حتت 18 �شنة والدوري 

العام لل�شيدات( وكذلك متابعة برنامج امل�شاركات 
تاأكيد  مت  ح��ي��ث  ال���ف���ت���ي���ات،  مل��ن��ت��خ��ب  اخل���ارج���ي���ة 
بطولة  يف  لل�شطرجن  الفتيات  منتخب  م�شاركة 
الفرة  خ���الل  ب��ال��دوح��ة  لل�شطرجن  اآ���ش��ي��ا  غ���رب 
���ش��ه��ر م��اي��و احل����ايل ، حيث  13 م��ن  3 اىل  م��ن 
البطولة  لل�شطرجن يف  الإم��ارات  �شتمثل منتخب 
الالعبة نورة حممد �شالح وتر�شيح ال�شيدة منى 
الهرمودي كاإدارية لبعثة املنتخب كما مت املوافقة 
واعتماد م�شاركة منتخب الفتيات يف دورة الألعاب 
الآ�شيوية لل�شالت املغلقة والقتالية بكوريا خالل 

�شهر  م��ن  ال�شابع  وح��ت��ى  يونيو   26 م��ن  ال��ف��رة 
يوليو 2013 ، حيث �شي�شارك منتخب المارات 
لل�شطرجن ويتكون ت�شكيل فريق منتخب الفتيات 

كل من خلود الزرعوين واآمنة اآل علي وعبري علي 
كاإدارية  عبا�س  ف��وزي��ة  ال�شيدة  البعثة  و�شرافق 

للفريق. 

اأقرت اعتماد امل�ساركات اخلارجية 

اللجنة الن�شائية لحتاد الإمارات لل�شطرجن تعقد اجتماعها الأول 

حتت رعاية ال�شيخ �شلطان بن خليفة 
نادي  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
تختتم   ، وال�شطرجن  للثقافة  العني 
مهرجان  فعاليات   ، اخلمي�س  م�شاء 
مبدينة  لل�شطرجن  م��ت��وح��د  ال��ب��ي��ت 
اأم�س  اأول  م�شاء  �شهد  ال���ذي  ال��ع��ني 
تنظيم حما�شرة األقتها بطلة العامل 
لل�شطرجن �شوزان بوجلار مبقر نادي 
بح�شور  والثقافة  لل�شطرجن  العني 
املهند�س طارق الطاهر رئي�س اجلهاز 
الفني بالنادي مدير املهرجان وجمع 
غ��ف��ري م��ن لع��ب��ي ولع���ب���ات النادي 
وال��ن��ا���ش��ئ��ني م���ن خم��ت��ل��ف الأع���م���ار 

الذين تفاعلوا مع بطلة العامل . 
اأ����ش���ادت بطلة  امل��ح��ا���ش��رة  ب���داي���ة  يف 
الكبري  ب��ال��دع��م  لل�شطرجن  ال��ع��امل 

الذي توليه اأم الإمارات �شمو ال�شيخة 
املراأة  لريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
اأبوظبي  مل��وؤمت��ر  ال���رائ���ع  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
الدويل الثاين لريا�شة املراأة برعاية 
اأم الإمارات . حيث اأكدت بطلة العامل 
اأن���ه���ا ���ش��ع��دت ك��ث��ريا مب�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
اأهمية  عن  حما�شرة  واإلقاء  املوؤمتر 
املراأة  ريا�شة  وخطط  برامج  تطوير 

للنهو�س باملجتمع.
ال����ع����امل بدعم  اأ������ش�����ادت ب��ط��ل��ة  ك���م���ا 
القيادة الر�شيدة لريا�شة ال�شطرجن 
واأبدت اإعجابها ال�شديد مبا �شاهدته 
من تقدم ورقي ح�شاري يف خمتلف 

اإمارات الدولة 
وتوجهت بوجلار بال�شكر اإىل ال�شيخ 
اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ب��ن خليفة  ���ش��ل��ط��ان 

ن��ه��ي��ان ل������دوره ال����رائ����د يف احل����راك 
وال���ت���ط���ور ال�����ش��ط��رجن��ي ال���ه���ائ���ل يف 
رئا�شة الحتاد  اأ�شيا منذ توليه  قارة 
القاري للعبة وكذلك اأ�شادت برعايته 
عرفانا  م���ت���وح���د  ال���ب���ي���ت  مل���ه���رج���ان 
الر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  ل��ل��ولء  وت��اأك��ي��دا 
لدولة الإم��ارات ، كما ثمنت بوجلار 
الطاهر  ه�����ش��ام  وم�����ب�����ادرات  ج���ه���ود 
الأ�شيوي  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  الأم������ني 
ف��ك��رة ح�����ش��وره��ا وجناحه  ���ش��اح��ب 
اإىل  ح�شورها  ب�����ش��رورة  اإقناعها  يف 
الإمارات لت�شهد النه�شة احل�شارية 
دولة  يف  وال�شطرجنية  والريا�شية 

الإمارات.
وقد حظيت الزيارة التاريخية لبطلة 
الإم�������ارات  اإىل  ل��ل�����ش��ط��رجن  ال���ع���امل 

�شبكة  عرب  وا�شعة  اإعالمية  بتغطية 
املعلومات الدولية الإنرنت والعديد 
والريا�شية  الإخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع  م��ن 
خا�شة   ، ال���ع���امل���ي���ة  وال�����ش��ط��رجن��ي��ة 
ال���ع���امل عرب  ن�����ش��رت ب��ط��ل��ة  اأن  ب��ع��د 
املقابالت  ويف  الإل���ك���روين  موقعها 
اأجرتها  التي  والإعالمية  ال�شحفية 
التطور  ع��ن  ال��رائ��ع��ة  ال�����ش��ور  بع�س 
ت�شهده  ال��ذي  والريا�شي  احل�شاري 

الدولة.
وعر�شت بطلة العامل يف حما�شرتها 
التي  وال�شعوبات  حياتها  ع��ن  نبذة 
حققتها  التي  والإجن����ازات  واجهتها 
، ث��م ب��ع��د ذل���ك حت��دث��ت ع��ن اأهمية 
�شناعة  وكيفية  ال�شطرجن  ري��ا���ش��ة 
على  ت�شاعد  التي  والعوامل  البطل 

النجاح والتفوق يف اللعبة.
ط����ارق  امل���ه���ن���د����س  اأداره  ح������وار  ويف 
ال��ع��امل على  بطلة  اأج��اب��ت   ، الطاهر 
حيث  النادي  ونا�شئات  نا�شئي  اأ�شئلة 
اأكدت على اأهمية �شناعة البطل واأن 
يلزم  حيث  تكفي  ل  وح��ده��ا  املوهبة 
بالدرا�شة  وتطويرها  املوهبة  �شقل 

والتدريب والتفاين يف حب اللعبة.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن �شوزان بوجلار 
ه���ي ال�����ش��ق��ي��ق��ة ال���ك���ربى ل���الأخ���وات 
وجوديت  �شوزان   : الثالث  املجريات 
و�شوفيا ، وهي اأبرز عائلة �شطرجنية 
حيث  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ن�شائية 
ف��ازت ���ش��وزان بلقب بطلة ال��ع��امل يف 
باللقب  واح��ت��ف��ظ��ت   1996 ال���ع���ام 
اأ�شبحت  بينما  ���ش��ن��وات  ث���الث  مل���دة 

اأف�����ش��ل لع��ب��ة يف  ج��ودي��ت  �شقيقتها 
اأعلى  ال�����ش��ط��رجن و���ش��اح��ب��ة  ت���اري���خ 
ت�شنيف دويل لالعبات ال�شطرجن.               
ع�شر  ب�����وجل�����ار  �������ش������وزان  ح�������ش���دت 
م��ي��دل��ي��ات اأومل��ب��ي��ة ) 5 ذه��ب��ي��ة و 4 
بعدد  وف����ازت   ) ب��رن��زي��ة   1 و  ف�شية 

ولكنها   ، للن�شاء  ع���امل  ب��ط��ولت   4
البطولت  يف  ال��ل��ع��ب  ع���ن  ت��وق��ف��ت 
حيث   2006 ع���ام  م��ن��ذ  ال��ر���ش��م��ي��ة 
بوجلار  م��رك��ز  تاأ�شي�س  اإىل  اإجت��ه��ت 
ودخلت  ن���ي���وي���ورك  يف  ل��ل�����ش��ط��رجن 
التدريب من خالل موؤ�ش�شتها  عامل 

اخل�����ا������ش�����ة ح����ي����ث ت�����رع�����ى ب����رام����ج 
الفتيات يف  بني  اللعبة  ن�شر  وخطط 
وت�شغل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
جلنة  رئي�شة  من�شب  حاليا  بوجلار 
ال�شطرجن الن�شائي بالحتاد الدويل 

لل�شطرجن.

رئي�س  النيادي  ن�شر  �شعادة  اأ���ش��اد 
دبي  داي����ف  ���ش��ك��اي  اإدارة  جم��ل�����س 
باجناز طاقم القارب )�شكاي دايف 
التتويج  ال���ذي جن��ح يف   )90 دب��ي 
م��ب��ك��را ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة الإم�������ارات 
ال�شريعة  اخل�����ش��ب��ي��ة  ل����ل����ق����وارب 
وذل����ك  الأوىل  ل���ل���م���رة   2013
اخلام�شة  اجل����ول����ة  خ���و����س  ق���ب���ل 
ال�شبت  ي����وم  امل���ق���ررة  واخل��ت��ام��ي��ة 
املراحل  يف  ت���األ���ق���ه  وب���ع���د  امل��ق��ب��ل 
الأرب���ع���ة امل��ا���ش��ي��ة. وح�����ش��م طاقم 
ال���ق���ارب )���ش��ك��اي داي���ف دب���ي 90( 
البطولة  لقب  على  املناف�شة  اأم��ر 
م�شاركة  املو�شم  ه��ذا  �شهدت  التي 
الإمارات  اأطقمها  ميثل  قاربا   20
من  جولة  قبل  مل�شلحته  والكويت 
باملركز  الفوز  حقق  بعدما  اخلتام 

)هاتريك(  م�����رات  ث����الث  الأول 
والثالثة  ال���ث���ان���ي���ة  اجل�������ولت  يف 
والرابعة بينما احتل املركز الثالث 
الفريق  وع���زز  الأوىل.  اجل��ول��ة  يف 
بهذه النت�شارات موقفه على قمة 
الرتيب العام للبطولة قبل جولة 
نقطة   1425 ب��ر���ش��ي��د  ال�����ش��ب��ت 
اأحقيته  ليوؤكد  �شباقات  اأرب���ع  م��ن 
وللمرة  ال��ك��ب��ري  ال��ل��ق��ب  ب���ان���ت���زاع 
اأول  ويف  احل���دث  ت��اري��خ  يف  الأوىل 
ب��ح��ل��ت��ه اجلديدة  ل��ل��ف��ري��ق  ظ��ه��ور 

برعاية )�شكاي دايف دبي(
ه���ذه  اإن  ال����ن����ي����ادي  ن�������ش���ر  وق�������ال 
ترجمة  ت��اأت��ي  ال��ك��ب��رية  النجاحات 
�شكاي  اإدارة  جم��ل�����س  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
لرعاية  وم����ب����ادرات����ه  دب�����ي  داي������ف 
الأب����ط����ال امل���ب���دع���ني وت���ق���دمي كل 

ال���دع���م ل��ل��م��واه��ب ال����ق����ادرة علي 
اأف�شل  وحت��ق��ي��ق  ال���دول���ة  مت��ث��ي��ل 
ال��ن��ت��ائ��ج وه���ذا م��ا اأظ��ه��رت��ه نتائج 
ال���ق���ارب )���ش��ك��اي داي���ف دب���ي 90( 
بطولة  يف  م���������ش����ارك����ت����ه  خ��������الل 
2013 والتي جنح من  الإم���ارات 
ال�شدارة. ومن  اعتالء  خاللها يف 
)�شكاي  ال��ق��ارب  ي��ق��ود  اإن  املنتظر 
مناف�شات  يف   )90 دب�����ي  داي������ف 
اخلتامية  وقبل  اخلام�شة  اجلولة 
�شهيل  اأح��م��د  الثنائي  ال�شبت  ي��وم 
املهريي وزميله مروان بن م�شحار 
امل�شاركة  عن  يغيب  حيث  املهريي 
ب�شبب دواع �شحية املت�شابق حممد 
���ش��ارك يف  امل��ه��ريي وال����ذي  �شهيل 

اجلولت الثالثة الأوىل 
امل����ه����ريي مدير  وح����ر�����س ج��م��ع��ة 

ال�شكر  ت���وج���ي���ه  ع���ل���ى  ال����ف����ري����ق 
والتقدير اإيل �شمو ال�شيخ حمدان 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي  ويل عهد 

والرعاية  ال��دع��م  ع��ل��ي  ال��ري��ا���ش��ي 
ال�����ك�����رمي�����ة مل���خ���ت���ل���ف الأح�����������داث 
الإمارة  يف  الريا�شية  والفعاليات 
الأمر الذي مثل الدافع الأكيد له 

واأع�شاء الفريق اإىل حتقيق املزيد 
اإيل  ال�شكر  موجها  النجاحات  من 
�شركة �شكاي دايف دبي على توفري 
���ش��اه��م يف حتقيق  ال���رع���اي���ة مم���ا 

الأوىل  للمرة  بلقب  ال��ف��وز  اجن���از 
ل��ط��اق��م ال���ق���ارب مم���ا ي��ع��د اجن���ازا 

ف���ري���دا وك���ب���ريا م�����ش��ي��دا ب������الأداء 
الكبري واملتميز لطاقم القارب.

العربي  ع��ادل فهيم رئي�س الحت���اد  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
اأم�س  بيان �شحفى �شدر  الج�شام من خالل  لبناء 
وقام  بالقاهرة  العربي  الحت���اد  مقر  م��ن  الثالثاء 
ببثه جلميع و�شائل العالم العربية والعاملية ، اأكد 
فيه باأن البطولة العربية لبناء الأج�شام والتي فاز 
بتنظيمها الحتاد. الماراتي و�شتقام باإمارة الفجرية 
، باأنها �شتكون البطولة  خالل �شهر نوفمرب القادم 
العربية الأول التى �شوف يتم تطبيق مبادرة احلرب 
العمومية  املن�شطات والتي اعتمدتها اجلمعية  على 
ال�شكندرية  مبدينه  عقدت  والتى  العربى  لالحتاد 

�شهر مار�س املا�شي .
الحتاد  تبناها  التي  العربية  امل��ب��ادرة  ب��اأن  مو�شحا 
العربي وكانت احد اهم مطالب اجلمعية العمومية 
عملية  ان��ت��ه��اء  ع��ق��ب  الدارة  جم��ل�����س  واع��ت��م��ده��ا 
النتخابات ، قد اكدت على ان الحتاد العربى �شوف 
يقوم وبكل ما له من قدرة وطاقة يف حماربة هذه 
الفة و�شوف يتم عمل حتليل جلميع الالعبني قبل 
وبعد البطولة ، و�شوف يتم توقيع عقوبات قا�شية ، 

ويكفى اأن الدكتور رفائيل �شانتوجنا رئي�س الحتاد 
العربي  الحت����اد  م���ب���ادرة  اع���رب  ق��د  للعبه  ال����دوىل 
مبادرة رائدة ، وانه �شوف يطلب من كل البطولت 
القارية واملحلية فى اأن تقوم بالإعالن احلرب على 
املن�شطات ، و�شوف يتم اعماد حتاليل عينات البطولة 
الحتاد  قبل  م��ن  اي�شا  عقوبات  وتوقيع   ، العربية 
الدوىل على املتعاطني . واأ�شار بيان الحتاد العربى 
اقيمت  التى  العربية  ب��اأن ما حدث يف دورة اللعاب 
يتم عمل  و���ش��وف   ، تتكرر  ل��ن  امل��ا���ش��ى  ال��ع��ام  بقطر 
بطاقات يقوم الالعب بالتوقيع عليها جتعله يتقدم 
فور طلب احل�شول على عينه ، وفى حالة تاأخره عن 
و�شيتم   ، العينه  موجب  اعبارة  �شيتم  املحدد  املوعد 
اخاذ اجراءات �شارمة �شد الالعب ، والتاأكيد على 
الالعبني بعد ترك دائرة البطولة اإل بعد انتهاء كل 
العينيات  النتائج واحل�شول على  امل�شابقات واإعالن 

من الالعبني وفق ما يراأى للجنة املن�شطات .
البيان  يف  فيهم  واأ���ش��ار  ال�شيوي  م��ع  كامل  تن�شيق 
الحتادات  ب��ني  كامل  تن�شيق  هناك  ب��اأن  ال�شحفي 

ال��ع��رب��ى وال���ش��ي��وي والف��ري��ق��ي ، وه���ي الحت����ادات 
ال��ت��ى ي�����ش��ارك الب��ط��ال ال��ع��رب يف ال��ب��ط��ولت التي 
، وانه  امل��ب��ادرة  تنظمها ه��ذه الحت���ادات لتبنى ه��ذه 
العمومية لالحتاد  اعمال اجلمعية  خالل ح�شوره 
عقد  ومت   ، املنامه  البحرينية  بالعا�شمة  ال�شيوى 
ال�شيخ  مع  الجتماعات  تلك  هام�س  على  اجتماعا 
عبد اهلل بن را�شد ال خليفة رئي�س الحتاد ال�شيوي 
وال�شيخ عبد اهلل بن حمد ال�شرقي نائب اأول رئي�س 
الحتاد وامل�شاعد التنفيذى وبح�شور رئي�س الحتاد 
، والتي نالت اعجاب  املبادرة  ، لتفعيل تلك  ال��دوىل 
وامل�شاعد  ال�شيوى  الحت��اد  رئي�س  من  كل  وحما�س 
البطولة  تلك  الفجرية خالل  و�شتكون   ، التنفيذي 
اأول العاب عربية لبناء الج�شام خالية  �شاهدا على 
ار�شال  �شيتم  ب��اأن��ه  ف��ه��ي��م  واأ����ش���ار   . امل��ن�����ش��ط��ات  م��ن 
لو�شعهم  للعبه  العربية  الن��ح��ادات  اىل  خ��ط��اب��ات 
 ، التعليمات  بتلك  ال��الع��ب��ني  واإب����الغ  ال�����ش��ورة  ف��ى 
قبل  العمل  بذلك  نقوم  ونحن   ، عليهم  والت�شديد 

انطالق البطولة ب�شهور طويلة .

 المارات �ستنظم بطولة كربى

اأن الحتاد  م��ن  ال��ت��ف��اوؤل  ���ش��دي��د  ب��اأن��ه  واأك����د فهيم 
بن  مكتوم  ال�شيخ  برئا�شة  الج�شام  لبناء  الماراتي 
حمد بن حممد ال�شرقى ونائبة ال�شيخ عبد اهلل بن 
حمد بن �شيف ال�شرقى والأم��ني العام عبد الكرمي 
 ، امل�شتوى  رفيعة  بطولة  لنا  يقدمون  �شوف  �شعيد 
باأن  م�شريا   ، الم���ارات  با�شم  تليق  بطولة  و�شتكون 
الحتاد العربي والحتاد الدويل �شوف ي�شخران كل 

امكانتاهم من اأجل دعم تلك البطولة .
موؤكدا باأنه �شيقوم على راأ�س وفد من الحتاد العربى 
بزيارة لإمارة الفجرية و�شوف ي�شم الوفد كل من 
العربى  العام لالحتاد  الم��ني  ن��وري  اللواء م�شفي 
واملهند�س �شامى ب�شري مدير الحتاد للوقوف على 
زمنية  خريطة  وو�شع   ، ال�شت�شافة  تفا�شيل  كافة 
ومن الن وطالق العد التنازىل ، والتدقيق فى كل 
تف�شيله لتلك اللعاب والتى �شتكون منوذج فى كل 

�شيء .

ابطال البحرين �سيعطون البطولة قوة واإثارة
ب��اأن مهتم  ال�شحفي  البيان  فهيم معلقا على  واأك��د 
تاأتي  �شوف  وال��ت��ي   ، البطولة  بتلك  كبرية  ل��درج��ة 
خالل  مب��راك�����س  �شتقام  ال��ت��ى  ال��ع��امل  بطولة  عقب 
و�شوف   ، ال��ق��ادم  نوفمرب  �شهر  م��ن  الأول  الأ���ش��ب��وع 
، ومن  بالفجرية  العربية  البطولة  تعقبها مبا�شرة 
امل�شاركة  على  العربية  ال��دول  جميع  �شتحر�س  هنا 
ال����دول العربية  ال��ع��امل��ني ، وه���م ك��ر يف  ب��اأب��ط��ال��ه��ا 
اثارة  بالفجرية  العربية  للبطولة  يعطون  و�شوف 
وقوة ومتعه ، وان الدول العربية من ح�شن احل�شن 
 ، ، وقطر  البحرين  ف��ى  العامليني  ب��الأب��ط��ال  زاخ���رة 

والإمارات ، وم�شر ، وال�شعودية ، والكويت ، والأردن 
، ولبنان ، وعمان ، واليمن � والعراق ، واملغرب ، ومن 
�شوف  الفجرية  بطولة  اأن  من  يقني  على  فهو  هنا 
تكون �شديدة الثارة و�شوف ت�شهد مناف�شات �شديدة 

ال�شخونة.
ي��ع��ط��ون للبطولة  ���ش��وف  الب���ط���ال  ه����وؤلء  ك��ل  وان 
، وان��ه جنح بالتفاق مع رئي�س الحتاد  قوة واإث��ارة 
خريطة  على  الفجرية  بطولة  و�شع  على  ال���دوىل 
الأحداث العاملية لالحتاد الدوىل ، ومن هنا �شيكون 
ابطال العرب حتت انظار اخلرباء واملهتمني باللعبة 

على م�شتوى العامل .

مهرجان البيت متوحد لل�سطرجن بالعني يختتم فعالياته غدًا

بطلة العامل لل�شطرجن ت�شيد برعاية اأم الإمارات لريا�شة املراأة 

اإ�سادة باإجناز التتويج بـ)لقب املو�سم(

)�شكاي دايف دبي 90( ي�شعى لفوز رابع ال�شبت

لأول مرة يف تاريخ البطولت العربية لبناء الأج�سام

مراقبه �شديدة على املن�شطات واعتماد العقوبات دوليًا
فهيم : الإمارات �ستنظم بطولة عاملية وو�سعها على خريطة الأحداث العاملية فخر لنا

اآل نهيان ممثل  زايد  �شلطان بن  ال�شيخ  حتت رعاية �شمو 
الإمارات  تراث  نادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
تنطلق غدا فعاليات بطولة الإمارات ال�16 لقفز احلواجز  
وت�شتمر ثالثة  نهيان   اآل  بن حممد  مبارك  ال�شيخ  كاأ�س 

اأيام.
يف  الإم����ارات  ت���راث  ن���ادي  ينظمها  ال��ت��ي  البطولة  وت�شهد 
با�شطبالت  للفرو�شية  ال��ك��ربى  زاي���د  ب��ن  �شلطان  �شالة 
بوذيب للفرو�شية يف منطقة اخلتم م�شاركة ما يزيد على 
160 ج���وادا متثل خمتلف  وف��ار���ش��ة ونحو  ف��ار���س   200

ا�شطبالت واأندية الفرو�شية العامة واخلا�شة يف الدولة.
وت�شمل البطولة عدة فئات تتمثل يف فئة الفر�شان املبتدئني 
وفئة  املحرفني  كبار  وفئة  ال�شباب  وفئة  النا�شئني  وفئة 
�شنوات  خم�س  عمر  م��ن  اخل��ي��ول  وف��ئ��ة  العربية  اخل��ي��ول 

اإ�شافة اإىل فئة اخليول من عمر �شت �شنوات.
لقفز  ال�16  الإم�����ارات  بطولة  اأي���ام  م��ن  ي��وم  ك��ل  وي�شهد 
اإذ  �شباحا  التا�شعة  م��ن  اب��ت��داء  فئة  لكل  �شوط  احل��واج��ز 

يتوقع انتهاء الأ�شواط عند التا�شعة م�شاء كل يوم.
 350 جوائزها  جمموع  يبلغ  التي  البطولة  يف  ويتناف�س 
البطولة  �شيارة �شتمنح لبطل هذه  اإىل  اإ�شافة  األف درهم 

الذي �شيكرم مع الفر�شان الفائزين يوم ال�شبت املقبل عدد 
مقدمتهم  يف  ياأتي  الإماراتيني  احلواجز  قفز  اأبطال  من 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  الفار�س 
والفار�س  اآل مكتوم  اأحمد  بنت  ال�شيخة لطيفة  والفار�شة 
ال�شيخ را�شد بن اأحمد اآل مكتوم والفار�س ال�شيخ علي بن 
اجلنيبي  �شعيد  علي  اأحمد  والفر�شان  القا�شمي  عبداهلل 

وعبداهلل املري ورا�شد احلو�شني وحممد العوي�س.
لفر�شان  ج��وائ��ز  للفرو�شية  الإم����ارات  احت���اد  �شيقدم  كما 
األ���ف دره���م ف�شال عن   100 ال��ب��ط��ول��ة ع��ب��ارة ع��ن مبلغ 
تقدمي طاقم فني ل�شبط التوقيتات والنتائج من الراعي 
ل��وجن��ن وت��غ��ط��ي��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م��ب��ا���ش��رة و���ش��ا���ش��ة عر�س 
مع  البطولت  ه��ذه  مثل  تنظيم  ويتواكب  ال�شالة.  داخ��ل 
اإ�شراتيجية نادي تراث الإمارات التي ر�شمها �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان بهدف تعزيز ريا�شة الفرو�شية 
على  الدولة  حتتله  ال��ذي  الريادي  املركز  على  واملحافظة 
دعم  �شموه �شرورة  توجيهات  توؤكد  العاملي حيث  امل�شتوى 
متميزة  نوعية  ببطولت  الفرو�شية  ريا�شة  اأ�شكال  كافة 
وت�شجيع ال�شباب على ريا�شة قفز احلواجز ودعمها بدماء 

جديدة لتوا�شل حمل راية الفر�شان ال�شباب.

بحث تعزيز التعاون بني احتاد ال�شرطة الريا�شي والإمارات للمالكمة انطالق فعاليات بطولة الإمارات ال� 16 لقفز احلواجز غدًا




