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حمدان بن زايد: املنطقة الغربية 
حتظى باهتمام بالغ من قيادتنا 

•• اأبوظبي-وام:

املنطقة  نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اك��د 
�شاحب  قبل  م��ن  ب��ال��غ  باهتمام  حتظى  الغربية  املنطقة  ان  الغربية 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اآل  اأبوظبي كامتداد لنهج املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
نهيان طيب اهلل ثراه والذي حتدى امل�شتحيل ومتكن من حتويل جفاف 
اأيقونة خ�شراء يتفياأ يف ظاللها اجلميع.  )التفا�شيل  اإىل  ال�شحراء 

�س2(

 تناولت )الفجر( هدر ا�شتهالكها منذ �شهر ون�شف ال�شهر

الرتبية ت�ضتجيب وت�ضع �ضوابط  للحد من 
اال�ضتهالك الالمعقول للمياه والكهرباء باملدار�س

•• دبي – حم�شن را�شد

���ش��واب��ط من  م��ن و���ش��ع   ، م��وؤخ��را  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ان��ت��ه��ت 
بعدد  والكهرباء  املياه  ا�شتخدام  يف  ال��ه��ادر  ظاهرة  من  احل��د  �شاأنها 
اإىل تفاقم قيمة  اأدت  باتت ظاهرة  ، حتى  الدولة  كبري من مدار�س 
ال�شتهالك لتلك املدار�س خالل الفرة املا�شية ، حيث بلغت قيمة 
400 األف درهم يف فرة ال�شيف ملدار�س  بع�س الفواتري اأكرث من 
بال طالب ول معلمني ، وكانت جريدة الفجر قد تناولت هذا الهدر 
 – �شبات   - )بعد  ع��ن��وان  حت��ت  املا�شي  11اأبريل  اخلمي�س  بالن�شر 
بح�شر  مبوافاتها  مناطقها  تطالب  عامني..الربية  من  اأك��رث  دام 
عدادات املياه والكهرباء بامليدان الربوي( . وا�شتهالك يفوق املعقول 
األ��ف مبدار�س بال طالب   400 ال�شيف ت�شل لأك��رث من  يف عطلة 
ومعلمني....... وعمال النظافة ي�شتخدمون - خراطيم الإطفاء - يف 

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله الفتاة الباك�شتانية مالليف لفتة اإن�شانية لالإطمئنان على �شحتها  )وام(

و�شط خماوف من جتدد ال�شراع الطائفي

ع�ضرات القتلى ب�ضل�ضلة انفجارات دموية يف بغداد
•• بغداد-وكاالت:

�شيارات  عدة  ان  طبيون  وم�شوؤولون  ال�شرطة  قالت 
ملغومة انفجرت يف ا�شواق ومناطق جتارية يف اأحياء 
اأغلبية �شيعية يف بغداد ام�س الثنني المر  ت�شكنها 

الذي اأدى اىل مقتل وا�شابة الع�شرات.
وقالت ال�شرطة وم�شوؤولون طبيون ان عدة �شيارات 
ملغومة انفجرت يف ا�شواق يف بغداد المر الذي اأدى 
تزيد  هجمات  يف  �شخ�شا   50 م��ن  اأك���رث  مقتل  اىل 
امل��خ��اوف م��ن جت���دد ال�����ش��راع ال��ط��ائ��ف��ي ع��ل��ى نطاق 

اأو�شع.
�شيارات  ت�شع  انفجار  وطبية  امنية  م�شادر  واأك���دت 
العا�شمة  يف  متفرقة  مناطق  ا�شتهدفت  مفخخة 

العراقية وقال م�شدر اأمني عراقي انفجرت �شيارتان 
مفخختان بتتابع �شريع قرب �شوق �شعبية يف منطقة 
نا�شفة  عبوة  انفجرت  كما  ب��غ��داد  �شمال  ال��ب��ور  �شبع 
اأ�شفل �شيارة ثالثة يف مراآب لل�شيارات بو�شط مدينة 
ال��ك��اظ��م��ي��ة ���ش��م��ال ب���غ���داد، يف ح��ني ان��ف��ج��رت �شيارة 
بغداد،  جنوب  املعالف  اأم  منطقة  يف  راب��ع��ة  مفخخة 
�شيارة  انفجرت  فيما  نا�شفة،  عبوة  انفجار  اأعقبها 
اأن  دون  بغداد من  البياع جنوب  مفّخخة يف منطقة 
يت�شنى على الفور معرفة حجم اخل�شائر والأ�شرار.

و�شهدت بغداد يف وقت �شابق ام�س مقتل 5 مدنيني، 
�شيارتني  ب��ان��ف��ج��ار  ب���ج���روح،  اآخ���ري���ن   14 واإ���ش��اب��ة 
وبغداد  ال�����ش��ع��دون  ����ش���ارع  منطقتي  يف  مفخختني 

اجلديدة بو�شط وجنوب �شرق املدينة على التوايل.

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   07:06  
الع�صاء......   08:36

�شبان �شوريون يعاينون احد احياء العا�شمة دم�شق عقب ق�شفه من قبل القوات النظامية  )رويرز(

•• عوا�شم-وكاالت:

قتلى  اإن  �شوريون  نا�شطون  ق��ال 
وم�����ش��اب��ني ���ش��ق��ط��وا ف��ج��ر ام�س 
املوالية  ال���ق���وات  ق�شفت  ب��ع��دم��ا 
بلدات  الأ�����ش����د  ب�������ش���ار  ل��ل��رئ��ي�����س 
واأحياء يف العا�شمة دم�شق وريفها 
مبا قالوا اإنها غازات خانقة، بينما 
مدينة  يف  ال���ش��ت��ب��اك��ات  ت�����ش��ت��م��ر 
الق�شري بريف حم�س، وتتعر�س 
النظام،  اأخ��رى لق�شف من  م��دن 

ح�شب ما قاله النا�شطون.
وق���د ب���ث ال��ن��ا���ش��ط��ون ����ش���ورا ملن 
يتلقون  م�����ش��اب��ون  اإن���ه���م  ق���ال���وا 
لتلك  ال���ت���ع���ر����س  ع���الج���ا ج������راء 
امل�شت�شفيات  ع��دد من  ال��غ��ازات يف 

امليدانية.
امل��رك��ز الإع��الم��ي ال�شوري  واأك���د 
اأن خم�شة اأ�شخا�س قتلوا واأ�شيب 
ع�شرات اآخرون يف مدينة حر�شتا 
بريف دم�شق بحالة اختناق، جراء 
ا�شتخدام القوات النظامية ملا قال 

اإنها غازات خانقة.
قتلى  خم�شة  اأن  امل��رك��ز  واأ����ش���اف 
�شقطوا  م�شابا   72 م��ن  واأك����رث 
كيمياوية  بقنابل  الق�شف  ج��راء 
والبحارية  ح��ر���ش��ت��ا  ب��ل��دت��ي  ع��ل��ى 
جوبر  وح����ي����ي  دم�������ش���ق  ري�����ف  يف 
وال��ق��اب��ون ب��دم�����ش��ق، م�����ش��ريا اإىل 

بقذائف  عنيف  لق�شف  تتعر�س 
الدبابات واملدفعية.

وزراء  ح���������اول  ب����روك���������ش����ل  ويف 
التو�شل  الوروب���ي���ون  اخل��ارج��ي��ة 
ب�شاأن  �شعبة  ت�شوية  اىل  الثنني 
ت�شليح  ح����ول  وان���ق�������ش���ام  خ����الف 
مقاتلي املعار�شة يف �شوريا عندما 
ال�شلحة  ع��ل��ى  احل���ظ���ر  ي��ن��ت��ه��ي 

املعمول به يف نهاية ال�شبوع.
�شغوطا  ب���ري���ط���ان���ي���ا  ومت�����ار������س 
ت�����ش��ت��ه��دف رف�����ع احل���ظ���ر ال����ذي 
ي��ف��ر���ش��ه الحت�����اد الأورب�������ي على 
الأ���ش��ل��ح��ة ع��ل��ى ���ش��وري��ا م��ن اأجل 
لقوات  ال�شالح  اإم����دادات  و���ش��ول 

املعار�شة املعتدلة.
بيالي  ن���ايف  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن 
املفو�شة ال�شامية حلقوق الن�شان 
ب����المم امل��ت��ح��دة ع��ن ف��زع��ه��ا من 
حلقوق  امل�����روع�����ة  الن����ت����ه����اك����ات 
الن�شان يف �شوريا والتي اأ�شبحت 
للقانون  ���ش��ارخ  ب��ت��ج��اه��ل  ت��ق��اب��ل 
ال����دويل. وق��ال��ت ب��ي��الي يف كلمة 
ال�����دورة اجلديدة  اف��ت��ت��اح  ل��ه��ا يف 
ملجل�س حقوق الن�شان بجنيف اإن 
الحتجاجات التي بداأت يف �شوريا 
ت�شاعدت  ع���ن���ي���ف  غ����ري  ب�����ش��ك��ل 
لتتحول اإىل حرب وح�شية تغذيها 
ويتحمل  اخل���ارج���ي���ة  الأط�������راف 

املدنيون فيها العبء الكرب.

انق�شام اأوروبي حول ت�شليح املعار�شة وبيالي تنتقد االنتهاكات املروعة يف �شوريا

قوات االأ�ضد تق�ضف دم�ضق وريفها بالغازات ال�ضامة

ا�ضتقالة رئي�س املوؤمتر الوطني يف ليبيا 
•• طرابل�س-ا.ف.ب:

يعتزم حممد املقريف رئي�س املوؤمتر الوطني 
ال���ع���ام يف ل��ي��ب��ي��ا، اع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
البالد، تقدمي ا�شتقالته اليوم الثالثاء بعد 
اعتماد قانون العزل ال�شيا�شي للم�شوؤولني 
ي�شمله،  الذي  ال�شابق  النظام  يف  ال�شابقني 

كما علم لدى مكتبه الثنني.
امل��ق��ري��ف لوكالة  م�����ش��ت�����ش��اري  اح����د  وق����ال 
ان  ا�شمه  الك�شف عن  راف�شا  بر�س  فران�س 
م�شاء  ا�شتقالته  �شيقدم  امل��ق��ري��ف  حم��م��د 

املوؤمتر  اع�شاء  على  �شيكون  وا���ش��اف  امل��وؤمت��ر.  اع�شاء  ام��ام  ال��ث��الث��اء 
الوطني العام انتخاب رئي�س جديد يف اليام القادمة دون ان يقدم مزيدا 
من التفا�شيل ب�شاأن ا�شباب ال�شتقالة. واو�شحت وكالة النباء الليبية 
ا�شتقالته  �شيعلن  املقريف  ان  الوطني  املوؤمتر  لرئا�شة  ر�شالة  نقال عن 
منذ  امل�شتقيل  بحكم  املقريف  واعترب  خطاب.  يف  الثالثاء  اليوم  م�شاء 
اعتماد قانون مثري للجدل يف اخلام�س من ايار مايو يبعد من احلياة 
النظام  ظ��ل  يف  م�شوؤولية  م��راك��ز  �شغلت  التي  ال�شخ�شيات  ال�شيا�شية 
ال�شابق منذ الول من �شبتمرب 1969 تاريخ و�شول القذايف اىل احلكم 

حتى �شقوط نظامه يف اكتوبر 2011.

حالة  م��ائ��ة  نحو  ت�شجيل  مت  اأن���ه 
اختناق �شباح ام�س.

اأفاد جمل�س قيادة الثورة  وبدوره 
اأك��رث م��ن ع�شرين  ب��اأن  يف دم�شق 
ق�شفت  ب��ع��دم��ا  اأ���ش��ي��ب��وا  �شخ�شا 
جوبر  من  كال  النظامية  القوات 
�شماها  وال��ق��اب��ون وح��ر���ش��ت��ا مب��ا 

الغازات ال�شامة.
وم��������ن ج����ه����ة اأخ������������رى ا�����ش����ت����دت 

وت���رية ال���ش��ت��ب��اك��ات يف ح��ي برزة 
ال�شوري  اجل��ي�����س  ب���ني  ب��دم�����ش��ق 
ي�شمون  وم��ل��ي�����ش��ي��ات مم���ن  احل���ر 
ال�شبيحة -وهم م�شلحون موالون 
اإثر حماولة اقتحام من  للنظام- 
مع  بالتزامن  الغربية  جادة  جهة 
يف  ر�شا�شات  م��ن  ر�شا�س  اإط���الق 

مبنى البحوث العلمية.
ال�����ش��وري��ة حلقوق  ال�����ش��ب��ك��ة  اأم�����ا 

قتلى  ث��الث��ة  اإن  فقالت  الإن�����ش��ان 
�شقطوا يف دم�شق وريفها ومثلهم 
يف حلب، واأف��ادت ب��اأن بني القتلى 

ال�شتة ثالثة اأطفال وامراأة.
ا�شتباكات  اأن  ال�شبكة  واأ���ش��اف��ت 
ق��وات اجلي�س  عنيفة جت��ري بني 
ال�شوري احلر والقوات النظامية 
ب���رزة بدم�شق،  اأط���راف ح��ي  على 
دم�شق  بريف  مديرا  مدينة  واأن 

اجلنائية  املحكمة  االفريقي:  االحتاد 
الدولية متار�س العن�ضرية جتاه االأفارقة 

•• ادي�س ابابا-ا.ف.ب:

ال�����دوري لالحتاد  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
اثيوبيا  وزراء  رئ��ي�����س  الف��ري��ق��ي 
الثنني  دي�����ش��ي��ل��ني  ه��ي��الم��ريمي 
ع���ق���ب اخ���ت���ت���ام ق���م���ة الحت�������اد يف 
اجلنائية  املحكمة  ان  ابابا،  ادي�س 
املطاردة  من  بنوع  تقوم  الدولية 
العن�شرية ول تالحق ال افارقة.

انتهاء  ب��ع��د  دي�����ش��ي��ل��ني  وا�����ش����اف 
الفريقي  الحت�����اد  ق��م��ة  اع���م���ال 
املالحقة  ب��ن��ق��ل  ط���ال���ب���ت  ال���ت���ي 
اجلنائية  للمحكمة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
الدولية �شد رئي�س ونائب رئي�س 
كينيا اىل الق�شاء الكيني، انه عند 
احداث املحكمة اجلنائية الدولية 
ك���ان ال��ه��دف ت��ف��ادي اي ن���وع من 
المر  لكن  العقاب  م��ن  الف���الت 

حتول اىل املطاردة العن�شرية.

احلكم ب�ضجن وزير الداخلية امل�ضري ملدة �ضنة
•• القاهرة-يو بي اأي:

ام�س  ن�����ش��ر،  م��دي��ن��ة  ُج��ن��ح  حمكمة  ق�شت 
اللواء  امل�����ش��ري  ال��داخ��ل��ي��ة  ب��ح��ب�����س وزي����ر 
حم��م��د اإب���راه���ي���م مل����دة ع����ام وب���ع���زل���ه من 
تنفيذ حكم  بالمتناع عن  لإدانته  وظيفته 
ق�شائي. وحكمت حمكمة ُجنح مدينة ن�شر 
بحب�س  ب��غ��دادي،  حممد  امل�شت�شار  برئا�شة 
وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة امل�����ش��ري ال���ل���واء حممد 
اإب���راه���ي���م، مل���دة ع���ام وب��ع��زل��ه م���ن وظيفته 
اأ�شدرته حمكمة  لمتناعه عن تنفيذ حكم 
الق�شاء الإداري ل�شالح اأحد املعتقلني ال�شابقني باحل�شول على تعوي�س 
قدره 20 األف جنيه عن فرة اعتقاله. كما ق�شت املحكمة باإلزام وزير 
اإىل  امل��وؤق��ت  التعوي�س  �شبيل  على  جنيه   101 مبلغ  بدفع  الداخلية 
حني الف�شل يف دعوى التعوي�س املُقامة من وكالء املعتقل، ودفع مبلغ 
مدة  انتهاء  حني  اإىل  احُلكم  تنفيذ  لوقف  كفالة  ب�شفة  جنيه   1000
اأق��ام دع��وى مبا�شرة �شد  اأحمد فهيم،  العليم  الطعن عليه. وك��ان عبد 
اأ�شدرته  ق�شائياً  حكماً  تنفيذه  لعدم  و�شخ�شه  ب�شفته  الداخلية  وزير 
حمكمة الق�شاء الإداري يف جمل�س الدولة تق�شي بتعوي�شه مببلغ 20 

األف جنيه عن فرة اعتقاله، اإل اأن وزير الداخلية مل ُينفذ احلكم.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 
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حممد بن زايد يتلقى 
ر�ضالة خطية من ملك املغرب 

•• ابوظبي-وام:

تلقى الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ر�شالة خطية من �شاحب اجلاللة 
الأخوية  بالعالقات  تت�شل  املغربية  اململكة  ملك  ال�شاد�س  حممد  امللك 

القائمة بني البلدين ال�شقيقني ودعوة �شموه لزيارة املغرب.
 قام بت�شليم الر�شالة �شعادة حممد اآيت وعلي �شفري اململكة املغربية لدى 
البحر م�شاء  ابوظبي له بق�شر  ا�شتقبال �شمو ويل عهد  الدولة خالل 

ام�س. 
)التفا�شيل �س2(

الرئي�ضة الفخرية لوكالة الطاقة الذرية الربيطانية 
تعتبـــر ابنـــة االإمــــارات منوذجــا لتقـــدم املــراأة

•• اأ�شتانا د. �رشيف البا�شل:

اأ�شتانا  الكازاخ�شتانية  العا�شمة  يف  العاملي  امل��راأة  موؤمتر  اأم��ام  كلمتها  يف 
الطاقة  لوكالة  الفخرية  الرئي�شة  ج��ادج  توما�س  باربارا  ال�شيدة  ا�شارت 
الذرية للمملكة املتحدة اىل زيارتها اىل دولة الم��ارات العربية املتحدة 
بكامل حقوقها  امل��راأة ومتتعها  بها  تنعم  التي  باملكانة اخلا�شة  واعجابها 
وحر�س القيادة على حتقيق التمكني ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي 

لها.   
واأكدت يف ت�شريح خا�س ل� )الفجر( اأن ابنة المارات تعد منوذجا للتقدم 
املنا�شب  القدر  ونالت  الرفيعة  املنا�شب  العديد من  تبواأت  املن�شود حيث 
ال�شيا�شية  القيادة  الالحمدود من  الدعم  بف�شل  واأ�شبحت  التعليم  من 
التنمية وامل�شاركة اىل جانب  احلكيمة موؤهلة للعب دور فعال يف خطط 

الرجل يف النهو�س بوطنها وجمتمعها.
)التفا�شيل �س27(

•• ابوظبي-وام:

ا�شتقبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
البحر  ق�شر  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
م�شلح  لعتداء  تعر�شت  التي  زاي  يو�شف  مالل  الباك�شتانية  الفتاة 
لتمكني  ب�شبب دعوتها  الباك�شتانية مينغورا  املا�شي يف قريتها  العام 

البنات من التعليم. ويف طريقها لأداء منا�شك العمرة طلبت مالل 
التوقف يف ابوظبي لتقدمي ال�شكر لدولة الإم��ارات العربية املتحدة 
ول�شمو ويل عهد ابوظبي على اجلهود التي بذلها يف تقدمي امل�شاعدة 
الإن�شانية  اإب��راز اجلوانب  ودوره يف  بجانبها يف حمنتها  لها ووقوفه 

العظيمة يف تعاليم ديننا الإ�شالمي.
)التفا�شيل �س2(

ا�شتقبل الفتاه الباك�شتانية ماالال واطماأن على �شحتها

حممد بن زايد: تعليم املراأة حق من 
حقوقها االأ�ضا�ضية واالإمارات �ضباقة يف متكينها 
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•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
الباك�شتانية  الفتاة  البحر  ق�شر 
تعر�شت  التي  زاي  يو�شف  م��الل 
امل��ا���ش��ي يف  ال��ع��ام  لع���ت���داء م�شلح 
مينغورا  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  ق��ري��ت��ه��ا 
ب�شبب دعوتها لتمكني البنات من 

التعليم. 
ويف طريقها لأداء منا�شك العمرة 
ابوظبي  التوقف يف  م��الل  طلبت 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�شكر  لتقدمي 
العربية املتحدة ول�شمو ويل عهد 
بذلها  التي  اجلهود  على  ابوظبي 
ووقوفه  لها  امل�����ش��اع��دة  ت��ق��دمي  يف 
بجانبها يف حمنتها ودوره يف اإبراز 
يف  العظيمة  الإن�شانية  اجل��وان��ب 

تعاليم ديننا الإ�شالمي.
ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  واط��م��اأن 
خ�شوعها  بعد  م��الل  �شحة  على 
ل��ل��ع��الج يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة من 
الراأ�س  يف  ل��ه��ا  تعر�شت  اإ���ش��اب��ات 
وهي تدافع عن حقها وحق البنات 
وتلقي  امل���دار����س  اىل  ال���ذه���اب  يف 
التام  ال�شفاء  �شموه  متمنيا  العلم 

لها.
وث���م���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الفتاه  ت�����ش��م��ي��م  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
يف  ال�شلبة  واإرادت��ه��ا  الباك�شتانية 
على  وت�شميمها  ال�شعاب  تخطي 
وموا�شلة  النبيلة  ر�شالتها  اأداء 
م�شوارها وهي على �شرير ال�شفاء 
واجب  م��ن  ان  اىل  �شموه  م�شريا 

والطفل  ب��امل��راأة  املتعلقة  وخا�شة 
ال����ع����دي����د من  ال�����ع�����امل يف  ح������ول 
التي  اخلريية  وامل�شاريع  املبادرات 
اأ���ش��ه��م��ت يف ت��ط��وي��ر ال��ع��دي��د من 

املجتمعات تعليميا و�شحيا. 
ال�شيخ حمدان  �شمو  اللقاء  ح�شر 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شيخ  و�شمو  الغربية  املنطقة  يف 
ممثل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  �شعيد 
ال�شيخ  ���ش��م��و  و  اأب���وظ���ب���ي  ح���اك���م 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ن��ه��ي��ان ب��ن زاي���د 
جم��ل�����س اأم�����ن�����اء م���وؤ����ش�������ش���ة زاي����د 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
والفريق  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
ح��ام��د ب��ن زاي���د ال ن��ه��ي��ان رئي�س 
اب��وظ��ب��ي و�شمو  دي����وان ويل ع��ه��د 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع��م��ر  ال�����ش��ي��خ 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 

اخلريية والإن�شانية.
قد  زاي  ي���و����ش���ف  م�����الل  وك����ان����ت 
ت���ع���ر����ش���ت ي������وم 9 اك����ت����وب����ر ع���ام 
حيث  م�شلح  هجوم  اىل   2012
نارية  ع�����ي�����ارات  ع��ل��ي��ه��ا  اأط���ل���ق���ت 
طريق  يف  وهي  راأ�شها  يف  اإ�شابتها 
البيت  اىل  امل��در���ش��ة  م��ن  ع��ودت��ه��ا 
نتيجة  بباك�شتان  ���ش��وات  وادي  يف 
دف���اع���ه���ا ع����ن ح���ق���وق ال���ب���ن���ات يف 
التى  اجلهود  اإث��ر  ونقلت  التعليم 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ب��ذل��ت��ه��ا 
حيث  املتحدة  اململكة  اىل  املتحدة 
بالنجاح  وت��ك��ل��ل  ل��ل��ع��الج  خ�شعت 

بعودتها اىل مقاعد الدرا�شة.

ب��ج��ان��ب مالل  ي��ق��ف  ان  اجل��م��ي��ع 
املحبة  م��ب��ادئ  لن�شر  ت�شعى  وه��ي 

واخلري وال�شالم. 
واأع�������رب ���ش��م��وه ع���ن اأم���ل���ه يف ان 
ي��ك��ون م��وق��ف م���الل ع��الم��ة من 
ن�شر  طريق  يف  امل�شيئة  العالمات 
بقاع  ك��ل  يف  او���ش��ع  ب�شكل  التعليم 

العامل. 
وقال �شموه ان تعليم الن�شاء يعترب 
وفقا  الأ�شا�شية  حقوقها  من  حقا 
م�شريا  الإ�شالمي  الدين  لتعاليم 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ان  اىل 
املتحدة �شباقه يف متكني املراأة من 
الجتماعي  دوره����ا  واأداء  التعلم 
وه���و ن��ه��ج اأر���ش��ى دع��ائ��م��ه املغفور 
له ال�شيخ زاي��د بن زاي��د ال نهيان 
ط��ي��ب اهلل ث���راه وع��م��ل م��ن اجله 
م��ن خ���الل تقدمي  وق���ت مبكر  يف 
العقبات  واإزال���ة  الت�شهيالت  كافة 
على  وت�شجيعهن  امل��واط��ن��ات  اأم���ام 

الل��ت��ح��اق ب��امل��دار���س اإمي���ان���ا منه 
الدول  تنمية  يف  التعليم  باأهمية 
على  انعك�س  م��ا  وه��و  واملجتمعات 
دور الدولة الإن�شاين والجتماعي 
مو�شحا  ال��ع��امل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
امل�شاواة  يف  ال�����ش��ام��ي��ة  امل���ع���اين  ان 
وال��ت��ك��ات��ف وال��ت��الح��م ب��ني اأف����راد 
امل��ج��ت��م��ع ل ي��ف��رق ب���ني ام������راأة او 

رجل. 
ان  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  واأك���د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اه��ت��م��ام 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل بتعزيز دور املراأة 
بتبووؤ  �شاهم  ال�شاملة  التنمية  يف 
املرموقة  مكانتها  الإم���ارات  دول��ة 
على ال�شاحة الدولية ووثق جهود 
الدولة احل�شارية يف قيم الت�شامح 
وامل�شاواة  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ع��دال��ة 
وامل���ودة والرحمة والح���رام وهو 
واأج���دادن���ا عرب  اأب���اوؤن���ا  م��ا �شجله 

اياها  واأورث���ون���ا  حياتهم  م��راح��ل 
لأجيالنا  �شنحمله  ب��دورن��ا  ونحن 

القادمة ان �شاء اهلل. 
دولة  يف  امل����راأة  ان  �شموه  واأ���ش��اف 
اجن���ازات كبرية  الإم����ارات حققت 
ب��دع��م وجهود  امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف 
بنت  ف����اط����م����ة  ال�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م���و 
الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال���ع���ام 
املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
ال��ت��ي ك��ان لها دور وا���ش��ح يف دعم 
املبادرة  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا  امل������راأة 
وامل�شاهمة يف بناء وخدمة الدولة 
للمراأة  حقق  مما  امل��واق��ع  كافة  يف 
وفاعال  ب��ارزا  الإم��ارات��ي��ة ح�شورا 
والتنفيذية  ال��ق��ي��ادي��ة  امل��واق��ع  يف 
العلمية  امل��ج��الت  يف  وتخ�ش�شها 
اإ�شهامات  ايل  اإ���ش��اف��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
�شموها ودعمها للجهود الإن�شانية 

نيابة اأموال اأبوظبي تاأمر بحب�س اآ�ضيوي عر�س ر�ضوة على موظفة لفتح ملفي قيادة غري قانونيني
اآ�شيوي طلب منها التدخل لدى امل�شوؤولني لإجناز معاملتني 
باملخالفة  اأ�شدقائه  من  لثنني  قيادة  ترخي�س  ملف  لفتح 
ح�شولها  يحظر  مهنية  لفئات  ينتميان  كونهما  للقانون 
ع��ل��ى ت��راخ��ي�����س ق��ي��ادة وذل���ك م��ق��اب��ل األ��ف��ني و 800 درهم 
اأنه  املتهم  األف و/400 درهم لكل معاملة. واع��رف  بواقع 
كان  اأن���ه  اأك���د  ولكنه  ال�شاكية  امل��وظ��ف��ة  ال��ر���ش��وة على  ع��ر���س 
ينوي الحتيال عليها وحثها على م�شاعدته ثم التهرب من 
ت�شليمها املبلغ املتفق عليه باإدعاء عدم توفره وطلب الإمهال. 
من جهة اأخرى اأ�شاد م�شدر م�شوؤول يف مكتب �شعادة النائب 
العام لإمارة اأبوظبي ب�شلوك املوظفة التي اأبلغت جهة عملها 

بالواقعة مما �شاعد على �شبط املتهم..م�شريا اإىل اأن اكتفاء 
بع�س املوظفني بالرف�س دون الإبالغ عن الواقعة هو �شلوك 
اآخ��ر قد  اإىل حماولة الرا�شي مع موظف  ي��وؤدي ع��ادة  �شلبي 
عن  املوظفني  اإب���الغ  اأن  امل�شدر  واأك���د  العر�س.  على  ي��واف��ق 
الف�شاد  مل��ح��ارب��ة  اإي��ج��اب��ي��ة  م�شاركة  يعد  ال��وق��ائ��ع  ه��ذه  مثل 
ال�شفافية يف  درج��ة ممكنة من  اأعلى  اإىل  والو�شول  الإداري 
يعاقب  القانون  اأن  مو�شحا  الر�شمية..  ال��دوائ��ر  تعامالت 
كل من يعر�س الر�شوة على موظف عام بال�شجن مدة ت�شل 
اإىل خم�س �شنوات ول تقل عن ثالثة مع الإبعاد عن الدولة 

بالن�شبة للمتهمني الأجانب.

•• اأبوظبي-وام:

اآ���ش��ي��وي على ذمة  اأب��وظ��ب��ي بحب�س  الأم����وال يف  نيابة  اأم���رت 
اإدارة  يف  موظفة  على  ر���ش��وة  عر�شه  ق�شية  يف  التحقيقات 
ت��راخ��ي�����س الآل���ي���ات وال�����ش��ائ��ق��ني يف ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي مقابل 
لأحكام  خمالفة  اأ�شدقائه  م��ن  لثنني  ترخي�س  ملف  فتح 
ل  التي  املهنية  الفئات  اإىل  ينتميان  اأنهما  ال��ق��ان��ون..ح��ي��ث 
واأ�شفرت حتقيقات  ي�شمح لها باحل�شول على رخ�شة قيادة. 
نيابة الأموال عن اأن موظفة تعمل يف اإدارة تراخي�س الآليات 
من  ر�شوة  عر�س  تلقيها  عن  اأبلغت  اأبوظبي  يف  وال�شائقني 

تناولت )الفجر( هدر ا�شتهالكها منذ �شهر ون�شف ال�شهر
الرتبية ت�ضتجيب وت�ضع �ضوابط للحد من اال�ضتهالك الالمعقول للمياه والكهرباء باملدار�س

•• دبي – حم�شن را�شد

انتهت وزارة الربية والتعليم موؤخرا 
، من و�شع �شوابط من �شاأنها احلد 
من ظاهرة الهادر يف ا�شتخدام املياه 
ب��ع��دد كبري م��ن مدار�س  وال��ك��ه��رب��اء 
اأدت  ب���ات���ت ظ���اه���رة  ال���دول���ة ، ح��ت��ى 
لتلك  ال�شتهالك  قيمة  تفاقم  اإىل 
امل����دار�����س خ����الل ال���ف���رة امل��ا���ش��ي��ة ، 
الفواتري  ب��ع�����س  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 
اأك��رث من 400 األ��ف دره��م يف فرة 
ال�����ش��ي��ف مل����دار�����س ب����ال ط�����الب ول 
معلمني ، وكانت جريدة )الفجر( قد 
بالن�شر اخلمي�س  الهدر  تناولت هذا 
بعد  ع��ن��وان  حت��ت  املا�شي  11اأبريل 
م��ن عامني..  اأك���رث  – دام  ���ش��ب��ات   -
الربية تطالب مناطقها مبوافاتها 
والكهرباء  امل���ي���اه  ع������دادات  ب��ح�����ش��ر 
..وا�شتهالك  ال����رب����وي  ب���امل���ي���دان 
يفوق املعقول يف عطلة ال�شيف ت�شل 
لأك��رث من 400 األ��ف مب��دار���س بال 

للمياه  وا���ش��ت��ه��الك��ه��ا   ، م���دار����ش���ه���ا 
وال���ك���ه���رب���اء م���ن خ����الل ال���ف���وات���ري ، 
ورفع تقارير دورية ومكافاأة املدار�س 
التي  امل��دار���س  وحما�شبة   ، امللتزمة 
مت��ث��ل ه������درا  يف ا���ش��ت��ه��الك��ه��ا، على 
الوعي  ن�شر  تفعيل  ذل��ك  ي��واك��ب  اأن 
وث��ق��اف��ة ال��ر���ش��ي��د ب���ني ال��ط��ل��ب��ة يف 

املدار�س.
ال�����دوري على  ال��ت��دق��ي��ق  اأن  وذك����رت 
ومقارنتها   ، والكهرباء  املياه  فواتري 
�شيت�شنى   ، ف��وات��ري  م��ن  �شبقها  مب��ا 
الهادر  اأ����ش���ب���اب  ع��ل��ى  ال����وق����وف  ل��ن��ا 
وم��ع��اجل��ت��ه وحت��ق��ي��ق ال��ر���ش��ي��د يف 
يف  الأم��ث��ل  وال�شتخدام  ال�شتهالك 

مدار�شنا.
تعليمية  مناطق  اإدارات  ك�شفت  كما 
عن تنظيم حمالت تثقيفية وتوعية، 
واملياه  الكهرباء  هيئة  مع  بالتعاون 
اأجل  املدين، من  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
ن�����ش��ر ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة ال��ر���ش��ي��د يف 

ال�شتهالك 

للعمليات  امل�شاعد  والتعليم  الربية 
الربوية ، منتقدة �شوء ال�شتهالك 
للمياه والكهرباء يف املدار�س بو�شفه 
ه���درا ل��ل��م��وارد وامل���ال ال��ع��ام ي�شتحق 
م�شاءلة اإدارات املدار�س التي ل تلتزم 

بتقنني ا�شتخداماتها.
امل�شاعد  ال���������وزارة  وك���ي���ل  وك�����ش��ف��ت 

النظافة  وع��م��ال  ومعلمني..  ط��الب 
ي�شتخدمون - خراطيم الإطفاء - يف 

غياب ثقافة الر�شيد.
يف  والتعليم  الربية  وزارة  وب���ادرت 
�شوابط من  لو�شع   ، خطوة موفقة 
،وفقا  ال��ه��ادر  ه��ذا  م��ن  احل��د  �شاأنها 
وزارة  وكيل  ح�شن  ف��وزي��ة  اأعلنته  مل��ا 

الوزارة  اأن  ، عن  الربوية  للعمليات 
ل�شبط  اأج����ه����زة  ا���ش��ت��خ��دام  ب�����ش��دد 
وت��ع��د من   ، امل��دار���س  ال�شتهالك يف 
ومراقبة  ل�شبط  امل��ق��رح��ات  اأب����رز 
ا�شتهالك املياه والكهرباء باملدار�س ، 
اإ�شافة اإىل املتابعة الدورية من قبل 
لإدارات  التعليمية  امل��ن��اط��ق  اإدارات 

وفاة مواطن ووافد يف حادثني مروريني براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة -الفجر 

تويف املواطن ع . اأ 65 عاما نتيجة حادث انحراف وتدهور �شيارته ظهر اأم�س الأول خالل �شريها 
ا�شطدام  نتيجة  ان احل��ادث وقع  �شاهد مل�شادر �شرطية خمت�شة يف  اف��اد  املطار حيث  �شارع  على 
�شيارة اأخرى بر�شيف ال�شارع ما اأدى لنحرافها باجتاه مركبة املتوفى الذي حاول تفاديها لكنه 
مل يتمكن من ال�شيطرة على �شيارته فانحرفت وتدهورت ال�شيء الذي ت�شبب يف احلاق ا�شابات 

بليغة اأدت لوفاته بعد و�شوله للم�شت�شفى .
وتقوم ال�شرطة بالتحقيق والبحث عن املت�شبب باحلادث .

ويف حادث اخر تويف م�شاء اأول ام�س �شخ�س ا�شيوي يدعى �س.م 52 عاما متاأثرا بجراح اأ�شيب بها 
بحادث تدهور على �شارع الدقداقة برا�س اخليمة نتيجة فقدانه ال�شيطرة على احلافلة ال�شغرية 

التي كان يقودها على ال�شارع املذكور ومت نقله للم�ش�شتفى حيث فارق احلياة .

ا�شتقبل الفتاة الباك�شتانية ماالال واطماأن على �شحتها

حممد بن زايد: تعليم املراأة حق من حقوقها االأ�ضا�ضية واالإمارات �ضباقة يف متكينها 

حممد بن زايد يتلقى ر�ضالة خطية من ملك املغرب 

وفد من خريية حممد بن را�ضد يتفقد دار زايد لالأيتام يف اأفغان�ضتان 

من�ضور بن زايد ي�ضتقبل ال�ضفري االإيراين

�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ �شعيد بن  الغربية و�شمو  املنطقة 
اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  و  اأبوظبي  حاكم  ممثل 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
�شمو  والفريق  والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
ال��وزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد ال 
نهيان رئي�س ديوان ويل عهد ابوظبي و�شمو ال�شيخ عمر 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 

بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية.

•• ابوظبي-وام:

تلقى الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شلحة  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  ويل عهد 
ر�شالة خطية من �شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س 
ملك اململكة املغربية تت�شل بالعالقات الأخوية القائمة 
املغرب.  ل��زي��ارة  �شموه  ودع���وة  ال�شقيقني  البلدين  ب��ني 
�شفري  وع��ل��ي  اآي���ت  حممد  �شعادة  الر�شالة  بت�شليم  ق��ام 
ويل  �شمو  ا�شتقبال  خالل  الدولة  لدى  املغربية  اململكة 
عهد ابوظبي له بق�شر البحر م�شاء ام�س. ح�شر اللقاء 

وذوي الإعاقة وتطرق احلوار اإىل امل�شاريع الن�شانية التي 
قرية  بناء  �شمنها  من  اأفغان�شتان  يف  املوؤ�ش�شة  بها  قامت 
 200 �شمت  التي  للمعاقني  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
التي قامت بها  امل�شاريع  بيت ودار زايد لالأيتام وخمتلف 

املوؤ�ش�شة يف هذا البلد ال�شقيق.
وقال �شالح زاهر اإن هذه الزيارة جاءت بتوجيهات امل�شت�شار 
اإبراهيم بوملحه نائب رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة الذي 
الدورية  ال��زي��ارات  تنفيذ  على  احلر�س  ب�شرورة  اأو���ش��ى 
و�شع  والوقوف ميدانيا على  اخلارج  املوؤ�ش�شة يف  مل�شاريع 
العمل  �شري  تفقد  اأج��ل  من  التنفيذ  حتت  التي  امل�شاريع 
ف��ي��ه��ا وزي�����ارة امل�����ش��اري��ع امل��ن��ف��ذة ل���الإط���الع ع��ل��ى حاجتها 

لل�شيانة اأو الإ�شافات وح�شن �شري الت�شغيل فيها.

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  وفد  البالد  اإىل  عاد 
تفقدية  زيارة  بعد  موؤخرا  والإن�شانية  لالأعمال اخلريية 
�شالح  برئا�شة  اأفغان�شتان  يف  املوؤ�ش�شة  مل�شاريع  ميدانية 

زاهر �شالح مدير املوؤ�ش�شة.
املتابعة  م��ن مكتب  احل��م��ادي  اأح��م��د  ال��وف��د حممد  و�شم 
امليدانية  ال���زي���ارات  ب��رن��ام��ج  اإط���ار  يف  وذل���ك  املوؤ�ش�شة  يف 
اخلارجية.  اأعمالها  وتفقد  ملتابعة  املوؤ�ش�شة  تنفذه  ال��ذي 
وبحث الوفد مع امل�شئولني الأفغان �شبل تفعيل ال�شراكة 
العمل  تطوير  اأج��ل  م��ن  كافة  الأ���ش��ع��دة  على  الإن�شانية 
والأرامل  بالأيتام  املتعلقة  اجلوانب  يف  خا�شة  الن�شاين 

الدولة. 
بني  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  مت 
عدد  اإىل  اإ�شافة  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  البلدين 
اللقاء  ح�شر  امل�شرك.  الهتمام  ذات  الق�شايا  م��ن 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ام��ري  �شعيد  را���ش��د 

لقطاع التن�شيق احلكومي. 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة يف مكتب 
ر�شا  حممد  الرئا�شة..�شعادة  ق�شر  يف  ام�س  �شموه 
لدى  الإيرانية  الإ�شالمية  �شفري اجلمهورية  فيا�س 

حمدان بن زايد: املنطقة الغربية حتظى باهتمام بالغ من قيادتنا 
•• اأبوظبي-وام:

اكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
ان املنطقة الغربية حتظى باهتمام بالغ من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
باإذن اهلل  اأبوظبي كامتداد لنهج املغفور له  التنفيذي لإمارة  رئي�س املجل�س 
امل�شتحيل  وال��ذي حت��دى  ث��راه  نهيان طيب اهلل  اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ 
ظاللها  يف  يتفياأ  خ�شراء  اأيقونة  اإىل  ال�شحراء  جفاف  حتويل  من  ومتكن 

اجلميع. 
ب��ن عزان  ���ش��ع��ادة حممد حمد  �شموه  ع��ن  نيابة  ال��ق��اه��ا  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
بالإنابة مدير عام  الغربية  املنطقة  دي��وان ممثل احلاكم يف  املزروعي وكيل 
للتنمية ام�س  الغربية  افتتاح موؤمتر  الغربية خالل  املنطقة  جمل�س تنمية 

بابوظبي. 
وا�شاف �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ان املوؤمتر يعقد يف وقت ت�شعى 
فيه حكومتنا الر�شيدة اإىل تعزيز جهود التنمية ال�شاملة امل�شتدامة وجذب 
ال�شتثمارات النوعية يف منطقة غالية ووا�شعة من اأر�س الوطن حيث ت�شكل 
الغربية 60 يف املائة من امل�شاحة الكلية لأبوظبي م�شاهمة بنحو 40 يف املائة 
من الناجت املحلي لالإمارة. وا�شار �شموه ايل ان هذا الهتمام ظهر جليا من 
خالل الزيارات التي يقوم بها �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة و�شمو ويل عهده 

للمنطقة الغربية والتي كان اآخرها تد�شني اأكرب حمطة للطاقة ال�شم�شية 
�شم�س 1 امل�شروع العمالق الذي و�شع دولة الإمارات على راأ�س قائمة البلدان 
اآل  زايد  ال�شيخ حمدان بن  املتجددة. وقال �شمو  الطاقة  املتقدمة يف جمال 
منها  جتعل  كفيلة  ومم��ي��زات  مبقومات  حتظى  الغربية  املنطقة  ان  نهيان 
منطقة جاذبة لال�شتثمارات العاملية والإقليمية يف جمالت التنمية ال�شاملة 
والأغذية  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات  كالطاقة  مهمة  رئي�شية  قطاعات  ويف  ك��اف��ة 
وال�شياحة وهذا ما يدفعنا قدما نحو اإطالق املبادرات وامل�شاريع التي ت�شهم 
يف رفع الإنتاجية وزيادة كفاءة الأعمال يف هذه املنطقة احليوية من الدولة. 
يف  متخ�ش�شة  ب��رام��ج  بتوجيه  اهتمت  احلكيمة  القيادة  ان  �شموة  واو���ش��ح 
هذه  اإدراج  على  فحر�شت  الغربية  للمنطقة  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية 
املنطقة �شمن خطط وروؤية اإمارة اأبوظبي للعام 2030 ومت ت�شميم العديد 
من الربامج واخلطط امل�شتقبلية لبناء عملية تنموية تهتم بتطبيق املعايري 
املثلى يف النظام البيئي وال�شحي والجتماعي واإتاحة الفر�شة لزيادة فعالية 
للمنطقة.  والتاريخية  الثقافية  الأهمية  نغفل  اأن  دون  القت�شادي  النمو 
حول  متحورت  الغربية  املنطقة  يف  والبناء  العمل  اأول��وي��ات  ان  �شموة  وق��ال 
الغربية  املنطقة  مدن  يف  �شواء  اأبنائها  وا�شتقرار  رخاء  م�شتوى  رفع  اأهمية 
وال�شلع  واملرفاأ  والروي�س  وغياثي  وليوا  زايد  الرئي�شية وهي مدينة  ال�شبع 
الغربية �شمن خطط  ث��وب  تزين  التي  الأخ��رى  املناطق  اأو يف  دمل��ا  وجزيرة 
البيئة وال�شحة الجتماعية  تطويرية ت�شمل معايري رئي�شية حتافظ على 
مناحي  يف  القت�شادية  التنمية  ث��م  وم��ن  ال�شكان  ع��دد  زي���ادة  على  وت�شجع 

احلياة كافة. وا�شاف �شموه انه يف الوقت الذي ا�شتكملت فيه املنطقة الغربية 
و�شع هياكل وكيانات اأغلب دوائرها احلكومية التي مت منحها ال�شتقاللية 
الإدارية فقد اأ�شبح العمل مهيئا لتد�شني امل�شروعات الكربى التي تهدف يف 
املقام الأول اإىل خدمة املواطنني بال�شكل الأمثل وتطوير املنطقة كما اأرادها 
باين نه�شتنا وموؤ�ش�س دولتنا املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
واأوقاتا  اهتماما خا�شا وجهودا خرية  ثراه" الذي كر�س  "طيب اهلل  نهيان 
ثمينة لتح�شني جودة العي�س يف املنطقة. وقال �شموه نحن على يقني تام باأن 
هذا املوؤمتر مبا يت�شمنه من مناق�شات جادة وخربات م�شهودة يف جمالت 
التنمية ال�شاملة هو خطوة نوعية يف الجتاه املن�شود نحو رفعة حياة املواطن 
م�شتقبلية  وخطط  تو�شيات  من  اإليه  ن�شبو  ما  حمققا  الغربية  باملنطقة 
ت�شع ال�شا�س املتني ل�شمان تنفيذ امل�شروعات التنموية باملنطقة الغربية مع 
التزامنا التام بتقدمي الدعم املطلوب لإجناز تلك امل�شروعات يف وقت قيا�شي. 
وا�شاف �شموه انه يف املقابل لبد اأن نعمل جميعا على الرويج للم�شروعات 
التنموية املقامة يف املنطقة الغربية اأمام ال�شتثمارات العاملية لتكون حمط 
لغتنام  اخلا�س  القطاع  ومطوري  الأعمال  رج��ال  دع��وة  عرب  العامل  اأنظار 
فر�س ال�شتثمار املتاحة حاليا بالغربية والربامج املوجهة للم�شتثمرين ويف 
ال�شتخدامات  متعددة  التجارية  والأحياء  العمالية  املدن  تطوير  مقدمتها 
وا�شتزراع املحا�شيل الزراعية واإنتاج الرثوة احليوانية ف�شال عن ال�شناعات 
جانبه  ومن  ال��واع��دة.  البال�شتيكية  ال�شناعات  ومنها  واملتو�شطة  اخلفيفة 
ان  للفعاليات  ميد  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو���ش��ول��ي��ف��ان  اإدم��ون��د  ق��ال 

يف  ال�شراتيجيني  ال�شركاء  دور  اأهمية  على  رك��ز  للتنمية  الغربية  موؤمتر 
اأن املوؤمتر قد وفر  اإىل  حتقيق م�شتقبل م�شرق وواعد يف الغربية.. م�شريا 
للم�شتثمرين ورواد الأعمال كافة املعلومات والتوجيهات اخلا�شة بالفر�س 
ال�شتثمارية املتنوعة يف املنطقة. وت�شمنت فعاليات املوؤمتر جل�شات نقا�شية 
واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  ميثلون  متحدثا   25 من  اأك��رث  خاللها  ق��دم 
اأهم امل�شاريع ال�شتثمارية والتنموية يف  اأوراق عمل ا�شتعر�شوا من خاللها 

الغربية بالإ�شافة اإىل اجلهود املبذولة لدعم عملية التنمية ال�شاملة فيها.
وركز املتحدثون خالل املوؤمتر على اأهمية دور القطاع اخلا�س يف امل�شاهمة 
ال�شتثمار  وم�شاريع  احلكومي  للقطاع  امل�شاندة  واخلدمات  الدعم  بتقدمي 
من  وال��ذي  املنطقة  يف  امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية  حتقيق  ويف  الكربى 
�شاأنه اإيجاد املزيد من فر�س العمل والرتقاء مب�شتوى املعي�شة ودفع عجلة 

النمو والتطور يف الغربية.
وا�شتعر�س املوؤمتر امل�شاريع التنموية التي ت�شهدها املنطقة حاليا كامل�شاريع 
حيث  ال�شتخدامات  متعددة  التجارية  الأحياء  ومنها  الغربية  يف  العقارية 
 2013 �شيتم النتهاء من امل�شروع الأول يف مدينة زايد بحلول نهاية عام 
وجار العمل مب�شروع مماثل يف غياثي فيما يتم التخطيط حليني جتاريني 
التطورات  اآخر  الك�شف عن  املوؤمتر  املرفاأ وال�شلع. كما مت خالل  يف كل من 
قطاع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البال�شتيك  و�شناعة  ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات  م�شاريع  يف 
هذا  يف  ك��ربى  م�شاريع  على  ال�شوء  ت�شليط  مت  حيث  الغذائية  ال�شناعات 

القطاع با�شتثمارات تبلغ نحو300 مليون درهم. 

خرب الفجر الذي تناولته 11 اأبريل املا�شي
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جامعة نيويورك اأبوظبي تعلن اأ�ضماء الـ 32 طالبا احلا�ضلني على منحة حممد بن زايد
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأعلنت 
احلا�شلني  ط��ال��ب��ا   32 ال����  اأ���ش��م��اء 
ع��ل��ى م��ن��ح��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اخلا�شة   2013 ل��ع��ام  زاي����د  ب���ن 
بطالب املدار�س الثانوية املتفوقني 
والذين مت اختيارهم للم�شاركة يف 
ال�شيفي  ال��ت��ح�����ش��ريي  ال��ربن��ام��ج 

الذي ي�شتمر مدة 18 �شهرا. 
تعليمية  جت���رب���ة  امل��ن��ح��ة  وت���ق���دم 
م��ك��ث��ف��ة ت����وؤه����ل ط�����الب امل����دار�����س 
لاللتحاق  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ث��ان��وي��ة 
املرموقة  ال���دول���ي���ة  ب���اجل���ام���ع���ات 
اأبوظبي.. نيويورك  ومنها جامعة 
وق����د اخ���ت���ري ال���ط���الب ب���ن���اء على 
ال����درا�����ش����ي و م���دى  حت�����ش��ي��ل��ه��م 
ا���ش��ت��ي��ع��اب��ه��م ل��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة و 
واإمكانياتهم  القيادية  مهاراتهم 
ويركز  وال��ت��ط��ور.  للنمو  املحتملة 
على  ال����ربن����ام����ج  ه�����ذا  يف  امل���ن���ه���ج 
ت����ط����وي����ر م������ه������ارات ال�����ط�����الب يف 
اللغة  و  النقدي  التفكري  جم��الت 
املنطق  و  ال��ك��ت��اب��ة  و  الإجن��ل��ي��زي��ة 
التح�شري  و  ل��ل��ع��ل��وم  احل�����ش��اب��ي 
وفن  املوحدة  الختبارات  لجتياز 

القيادة..هذا  وم��ه��ارات  اخل��ط��اب��ة 
الربنامج ميتد على مدار �شيفني 
لطالب املرحلة العا�شرة واحلادية 
ف�شول  ث���الث���ة  ي�����ش��م��ل  و  ع�����ش��رة 
درا�شية تت�شمن حما�شرات �شفية 
الإنرنت  ط��ري��ق  ع��ن  اأو  مبا�شرة 
���ش��ي��ت��ع��رف الطالب  وم����ن خ��الل��ه 
واملعايري  وال��ق��ي��م  ال��ق��واع��د  ع��ل��ى 
الأكادميية التي تتنا�شب مع ثقاقة 
العاملية  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
تقدمي  ع�����ن  ال�����رائ�����دة..ف�����������ش�����ال 
�شروط  ح����ول  امل��ط��ل��وب  الإر�����ش����اد 
تعتمد  فيما   .. اجل��ام��ع��ي  ال��ق��ب��ول 
ال�شاملة  التعليمية  التجربة  ه��ذه 
وامل���ت���ك���ام���ل���ة ب�����ش��ك��ل رئ���ي�������س على 
الف�شول  يف  الأك����ادمي����ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الن�شاطات  ج��ان��ب  اإىل  ال��درا���ش��ي��ة 
جامعات  م���ن  ك���ل  يف  ال��ال���ش��ف��ي��ة 
ونيويورك  اأب��وظ��ب��ي  يف  ن��ي��وي��ورك 
ن��ي��وي��ورك يف  ن��ي��وي��ورك بجانب  يف 
ف��ل��ورن�����ش��ا. وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة قالت 
ال�����ش��ي��خ��ة م����رمي ب��ن��ت حم��م��د بن 
التنفيذي  امل��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
حممد  ال�شيخ  ل��ربن��ام��ج  امل�����ش��ارك 
بن زايد للمنح الدرا�شية يف جامعة 
نيويورك اأبوظبي.. نحن ملتزمون 

باإعداد ال�شباب وتزويدهم بالأدوات 
الأكادميية  واخل���ربات  ال�شرورية 
الالزمة كي ي�شبحوا رواد امل�شتقبل 
يف امل���ج���الت ك���اف���ة.. م��و���ش��ح��ة اأن 
توفري  على  يقت�شر  ل  ال��ربن��ام��ج 
فر�س التطور الأكادميي والفكري 
يبني  اأي�شا  لكنه  النجاح  لتحقيق 
ويلهمهم  باأنف�شهم  ال��ط��الب  ثقة 
الهدف  اإىل  للو�شول  طريقهم  يف 
و�شيخ�شع   . ال���������ذات  وحت���ق���ي���ق 
ال�شيف  ف�����رة  خ�����الل  ال����ط����الب 
متتد  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��������دورة  الأوىل 
اأ�شابيع يف جامعة نيويورك  ثالثة 
اأبوظبي وتتاح لهم الفر�شة بعدها 
لل�شفر اإىل املركز الأكادميي التابع 
فلورن�شا  يف  ن���ي���وي���ورك  جل��ام��ع��ة 
ع�شرة  مل��دة  وال��درا���ش��ة  اإيطاليا  يف 
تق�شيم  يتم  فيما   .. اإ�شافية  اأي���ام 
ف���رة ال�����ش��ي��ف ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى نحو 
وجامعة  اأب���وظ���ب���ي  ب����ني  م�����ش��اب��ه 
نيويورك..واإ�شافة  يف  ن��ي��وي��ورك 
على  الطلبة  �شيح�شل  ذل���ك  اإىل 
ثقافية متنوعة من خالل  جتربة 
اإىل  املوجهة  وال��زي��ارات  الأن�شطة 
الأهمية  ذات  وامل����واق����ع  امل��ت��اح��ف 
من  وغريها  والفكرية  التاريخية 

تطورهم لي�س من الناحية الفكرية 
فح�شب بل من الناحية ال�شخ�شية 
عالقات  يطورون  وراأيناهم  اأي�شا 
واأ�شافت..   . زمالئهم  م��ع  وثيقة 
الدفعة  ل��ل��ق��اء  م��ت��ح��م�����ش��ون  ن��ح��ن 
املتفوقني  ال��ط��الب  اجل��دي��دة م��ن 
النخبة  ه����ذه  اإىل  ي��ن�����ش��م��وا  ك���ي 
البارعني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  ال���رائ���ع���ة 
املدار�س  ط��ل��ب��ة  اأ���ش��م��اء  وت�����ش��م��ل   .
احلا�شلني   2013 لعام  الثانوية 
على منحة ال�شيخ حممد بن زايد 
الدرا�شية للطالب املتفوقني .. عبد 
احل�شرمي  حممد  ف��وؤاد  الرحمن 
و  النموذجية  من مدر�شة الحت��اد 
اأحمد يو�شف علي �شليمان الكندي 
و  الع�شكرية  الثانوية  املدر�شة  من 
�شعيد  عائ�شة عبد احلميد حممد 
الأح����م����دي م���ن م��در���ش��ة الحت����اد 
الدانة حممد  و  الوطنية اخلا�شة 
ح�شن جا�شم بن جعفر من مدر�شة 
ربيعه  ع��ل��ي  اأح��م��د  ع��ل��ي  و  غلينلغ 
الثانوية  امل��در���ش��ة  م��ن  ال�شام�شي 
�شعيد  خ��ال��د  علي  و   .. الع�شكرية 
الثانوية  امل���در����ش���ة  ال��ك��ع��ب��ي  ن����امي 
���ش��ي��ف غريب  ع��ل��ي  و  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
الثانوية  املدر�شة  الظاهري  �شامل 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة الأخ������رى..
اخلا�شة  الج��ت��م��اع��ات  ع��ن  ف�شال 
م���ع ق�����ادة م��رم��وق��ني يف جم���الت 
درا������ش�����ت�����ه�����م. ول����ت����وف����ري ال����دع����م 
والإر���ش��اد الأك��ادمي��ي ط��وال ال�شنة 
اإر�شادات  للطالب  تقدم  الدرا�شية 
وواج����ب����ات ع���ن ط���ري���ق الإن���رن���ت 
�شات  لم����ت����ح����ان  ل���ت���ح�������ش���ريه���م 
..وذل�������ك اإ����ش���اف���ة مل�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
ث���الث���ة ب���رام���ج ت��ن�����ش��ي��ط��ي��ة خالل 
اأثناء املرحلة  عطل نهاية الأ�شبوع 
والثانية  ع�شرة  احلادية  الدرا�شية 
املدير  يو  �شي  دي��ان  ع�شرة. وقالت 
ال�شيفية  ل��الأك��ادمي��ي��ة  التنفيذي 
نيويورك..  جامعة  رئي�س  ون��ائ��ب 
من  الأوىل  الدفعة  تخرجت  لقد 
من  ال�شيفية  الأك��ادمي��ي��ة  ط��الب 
املا�شي  ال��ع��ام  نهاية  يف  ال��ربن��ام��ج 
التقدم  الآن يده�شني مدى  اإىل  و 
امللحوظ الذي اأحرزوه خالل فرة 
قبول  مت  اأن��ه  اإىل  لفتة  ق�شرية.. 
اجلامعات  اأه���م  يف  منهم  ال��ع��دي��د 
والكليات الرائدة حول العامل من 
نيويورك  جامعة  يف  خم�شة  بينهم 
اأو جامعة نيويورك يف  اأبوظبي  يف 
�شهدنا  لقد  م�شيفة   .. ن��ي��وي��ورك 

الع�شكرية و اليازية �شعيد عبداهلل 
اأكادميية  ال��ف��ه��ي��م  اجل��ل��ي��ل  ع��ب��د 
ال�شيخ زايد اخلا�شة و اآمنة عبد اهلل 
ال�شيخ  اأكادميية  الهرمودي  اأحمد 
زاي��د اخلا�شة و عنود عي�شة عمر 
�شعيد الكثريي معهد التكنولوجيا 
اآي��ة عبد اهلل جنم  و   .. التطبيقية 
املدر�شة  ح��م��ودي  اهلل  عبد  ال��دي��ن 
عائ�شة  و  اخل��ب��ريات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الرميثي  م���ط���ر  خ���ل���ف���ان  م���ط���ر 
حممد  وعائ�شة  فل�شطني  مدر�شة 
اأكادميية  ال�����ش��وي��دي  غ���امن  �شيف 
ال�������ش���ي���خ زاي�������د اخل����ا�����ش����ة و ب���در 
املدر�شة  خزعل  ال�شيخ  ن��ادر  حيدر 
و في�شل  اخل��ب��ريات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
احلو�شني  ح�شن  علي  عبدالرحيم 
امل���در����ش���ة الأم���ري���ك���ي���ة ال���دول���ي���ة و 
غدير عي�شة عمر �شعيد الكثريي 
و  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
ه��اج��ر ع�����ش��ي��د ���ش��ع��ي��د خ��ل��ف��ان بن 
اأكادميية ال�شيخ  �شديره املن�شوري 
زايد اخلا�شة .. و حمد �شعيد عبيد 
الإم����ارات  م��در���ش��ة  الكعبي  حممد 
مبارك  را����ش���د  ج����ود  و  ال��وط��ن��ي��ة 
را�شد الهاجري املدر�شة الأمريكية 
الدولية و خلود علي مبارك عبيد 

التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د 
حممد  ع��ب��داهلل  ا�شماعيل  مل��ي��اء  و 
.. ومرمي  بوخ�شم مدر�شة غلينلغ 
الكثريي  اأح����م����د  ح�����ش��ني  م���اج���د 
مدر�شة غلينلغ و مزنة �شهيل حمد 
حممد اجلنيبي معهد التكنولوجيا 
التطبيقية و حممد عادل عبد اهلل 
عبد العزيز طه ال�شامري العجمي 
م���در����ش���ة ال�����ش��وي��ف��ات ال���دول���ي���ة و 
�شديق  اإ�شماعيل  �شليمان  نا�شر 
عثمان املدر�شة الثانوية الع�شكرية 
و نوف �شقر حممد �شقر البنعلي 
اخلا�شة  الوطنية  الحتاد  مدر�شة 
املنهايل  ب�شر  الرويعي  زي��د  رمي  و 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د 
مران  ب��ن  �شعيد  حم��م��د  �شعيد  و 
الأمريكية  امل���در����ش���ة  ال���ظ���اه���ري 
الدولية و �شيف علي �شيف حممد 
املدر�شة  ال��زع��اب��ي  ح��م��ي��دان  �شيف 
�شيف  و  ال���ع�������ش���ك���ري���ة  ال���ث���ان���وي���ة 
املدر�شة  خزعل  ال�شيخ  ن��ادر  حيدر 
�شارة  و  اخل���ب���ريات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
مدر�شة  الطريبيل  �شطم  عبداهلل 
الوردية اخلا�شة و �شلطان حممد 
طيب عبد الرحيم املرزوقي معهد 

التكنولوجيا التطبيقية .

الإخوان  ت�شلف  ع��ن  حديث  فهناك 
اجلماعات  م��ن  وغ��ريه��م  امل�شلمني 
م�شروعاً  ال�شلفية  وحتمل  الدينية 
�شيا�شياً م�شتراً حتى لو ادَّعت غري 
ن�شج  تنتظر  وه���ي  تفعل  ك��م��ا  ذل���ك 
الظروف لإبراز م�شروعها يف حلظة 

معينة.
 ب���ي���ن���م���ا ق��������دم ال������دك������ت������ور خ���ال���د 
عبداللطيف مدر�س بجامعة املدينة 
التيار  ع���ن  ب��ح��ث��ي��ة  ورق�����ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الإ�شالمي  الت�شوف  وبيان  ال�شويف 
حمكومة  وري���ا����ش���ة  جم���اه���دة  اأن�����ه 
النبوية،  وال�شنة  ال�شرعي  بالفقه 
اليقني؛  م��ق��ام  اإىل  بال�شويف  ت�شل 
اأبو حامد الغزايل  وقد �شرح الإم��ام 
ذل���ك يف ك��ت��اب��ه اإح���ي���اء ع��ل��وم الدين 
وخا�شة يف تركيزه على قطع عقبات 
بال�شمو  وحتليها  وتربيتها  النف�س 
العماد  ه���ي  ف����الأخ����الق  ب����الأخ����الق 
تكون  اأن  مي��ك��ن  وب���ذل���ك  وال�����ش��ن��د 

بدياًل عن الت�شوف يف هذا املقام.
ال�شني  ال���ت�������ش���وف  ع������رف  ل���ق���د  و 
ال�شلمي  ال��ن�����ش��ر  يف  ب����دوره  امل��ع��ت��دل 
ودوره  واآ�شيا،  اإفريقيا  يف  لالإ�شالم 
ال���ربت���غ���ايل  امل�������ش���ت���ع���م���ر  يف ح������رب 
والإ���ش��ب��اين وال��ف��رن�����ش��ي؛ وم��ن تلك 
ال�شنو�شية  ال�������ش���وف���ي���ة:  ال����ط����رق 
تعر�س  ولقد  وال�شاذلية  والقادرية 
الت�شوف كغريه من �شائر الظواهر 
املراحل  م���ن  ل��ك��ث��ري  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
والتنقية  النقد  كمرحلة  املعرفية، 

من �شتى املظاهر اجلانبية.
و اأو�شح ان منهج ال�شماحة والعتدال 
وال��ت��م��ا���س ال���ع���ذر والإخ����ال�����س هلل 
ال�شني  لت�شوف  �شمات   كلها  تعاىل 
الإن�����ش��ان نحو  اإىل  امل��وج��ه  امل��ع��ت��دل 
اأ�شمى مقا�شد  ه��و  ال��ذي  الإح�����ش��ان 

العبودية لرب العاملني.
و اأ�شاف الدكتور ح�شن حنفي ا�شتاذ 
اأن  ال��ق��اه��رة  بجامعة  الآداب  بكلية 
التيارين  حتليل  اإىل  تهدف  ورق��ت��ه 
الو�شطي  والإ����ش���الم���ي  ال��ع��ل��م��اين 
عن  ن�شتطيع  فرمبا  علمياً  حتلياًل 
طريق العلم اأن جند اأ�ش�شاً م�شركة 

واأهدافاً واحدة لهما. 
الإ�شالم  يت�شور  العلماين  اإن  وق��ال 
عليها  تغلب  العقائد  من  جمموعة 
ال�شعائر  م��ن  وجم��م��وع��ة  الغيبيات 

•• ابوظبي – فوؤاد علي 

للدرا�شات  الإم��������ارات  م���رك���ز  ن��ظ��م 
الإ�شراتيجية موؤمتراً فكرياً بعنوان 
م�شتقبل الثقافة العربية الإ�شالمية 
اأبوظبي  يف  امل��رك��ز  مبقر  الو�شطية 
وعدد  املفكرين  م��ن  نخبة  بح�شور 
الدبلوما�شي،  ال�شلك  اأع�����ش��اء  م��ن 
وباحثني من دولة الإمارات العربية 
واأجنبية  بلدان عربية  املتحدة ومن 
اأربع  يف  بحثية  ورق���ة   14 ملناق�شة 

جل�شات على مدى يومني. 
وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال �شند 
ال�شويدي مدير عام مركز الإمارات 
ال�شراتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
واعتزازه  ت��ق��دي��ره  ع��ن  فيها  اأع����رب 
اأول �شمو  الكبريين ل�شيدي الفريق 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�س  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى 
مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
من  �شموه  اأوله  مل��ا  ال�شراتيجية 
ل��ع��ق��د ه���ذا املوؤمتر  اه��ت��م��ام خ��ا���س 
ال��ت��وق��ي��ت حيث  ه����ذا  ول���ش��ي��م��ا يف 
ال�شنوات  العربية يف  املنطقة  �شهدت 
�شيا�شية  الأخرية ول تزال، حتولت 
كان  جميعاً  علينا  تخفى  ل  ف��ارق��ة 
من اأبرز نتائجها اأن اأ�شبحت تيارات 
وجماعات دينية يف �شدارة الفاعلني 

ال�شيا�شيني يف دول عّدة.
واأكد �شعادة مدير عام مركز الإمارات 
ال�شراتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
من  الهائل  الفي�س  ه��ذا  متابعة  اأن 
املمار�شات  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��داخ��ل 
لبع�س  ال���ي���وم���ي���ة  وال�������ش���ل���وك���ي���ات 

التيارات واجلماعات الإ�شالمية بني 
يفرزه  ما  ُتظهر  وال�شيا�شة،  الدين 
ديننا  ل�شحيح  ممنهج  ت�شويه  م��ن 
تبّني  الإ�شالمي احلنيف من خالل 
اإعالمية  ومواقف  ودع��وات  �شعارات 
ظ���اه���ره���ا ال�����دف�����اع ع����ن �����ش����رع اهلل 
والبحث  ال�شيا�شة  وهدفها  وباطنها 
ع����ن امل���ك���ان���ة وال�������ش���ل���ط���ة وال���ن���ف���وذ 
ب����روؤى دينية  ذل���ك  وال���ش��ت��ق��واء يف 
الفطري  امل��ي��ل  م��ن  تتخذ  ح�شرية 
لل�شعوب العربية نحو التدين �شبياًل 
اأهدافها.  لتكري�س  لتحقيق رغباتها 
تناق�س  م��واج��ه��ة  يف  ذل��ك  وي�شعنا 
الذي  ال�شحيح  الإ���ش��الم  بني  �شارخ 
يدعونا اإىل الو�شطية يف قوله تعاىل: 
وكذلك جعلناكم اأمًة و�شطاً والعمل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ب��ك��ل م���ا ي��ح��ي��ط ب���ه من 
النتيجة  والتبا�شات وكانت  خروقات 
العربية  ال�شعوب  تفرغ كثري من  اأن 
بني  �شراعات  من  يجري  ما  ملتابعة 
وه���ي �شراعات  وال�����ش��ي��ا���ش��ة،  ال��دي��ن 
ح����ول هوية  الأ����ش���ا����س  ت��ت��م��ح��ور يف 
ُي��ع��رف عنها ي��وم��اً �شوى  اأوط���ان مل 
النخاع،  حتى  اإ�شالمية  دوًل  كونها 
ب���ل اإن الأم�����ر جت����اوز ال�����ش��راع بني 
اإىل  ومناف�شيها  اإ���ش��الم��ي��ة  ت���ي���ارات 
�شراعات رمبا تكون اأ�شّد واأقوى بني 

هذه التيارات الإ�شالمية نف�شها.
�شند  ج����م����ال  ال����دك����ت����ور  واأو�������ش������ح 
الإ�شالمية  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  ال�����ش��وي��دي 
حقيقية  اأزم������ة  ت��ع��ي�����س  ال��و���ش��ط��ي��ة 
الت�شدد  م���ن  ال��ط��وف��ان  ه���ذا  و���ش��ط 
ولي�س  الأي���دي���ول���وج���ي  وال���ت���ط���رف 
هناك من خمرج اأو بديل �شوى دعم 
لكي  لي�س  وم�شاندتها  الثقافة  هذه 

والإ�شالمية  العربية  اأمتنا  تتجاوز 
هذا الظرف التاريخي ال�شعب فقط 
ولكن اأي�شاً لكي نحافظ على اأجيالنا 
والتطرف  الت�شدد  فكر  تغلغل  م��ن 
����ش���واء عرب  اإىل الأف���ئ���دة وال��ع��ق��ول 
الإعالمية  واملنافذ  الدعوية  املنابر 
اأو من خالل مناهج تعليمية ت�شعى 
ت��غ��ي��ريه��ا يف  اإىل  ه����ذه اجل���م���اع���ات 
بع�س الدول العربية مبا يتوافق مع 

اأهوائها وفكرها.
وقال ف�شيلة ال�شيخ الدكتور حممد 
الأحمدي اأبو النور ع�شو هيئة كبار 
الأ�شبق  الأوق������اف  وزي����ر  و  ال��ع��ل��م��اء 
مب�����ش��ر ن���ي���اب���ة ع����ن ���ش��ي��خ الأزه������ر 
وقتها  يف  ج�����اءت  ال���دع���وة  ه����ذه  اأن 
الثقافة  ج��وه��ر  ع��ن  للك�شف  مت��ام��اً 
الإ���ش��الم��ي��ة ال��و���ش��ط��ي��ة ال��ت��ي تبني 
هي  الو�شطية  اأن  م�شيفاً  تهدم  ول 
خا�شية الإ�شالم ومقت�شاه والإ�شالم 
الدين  ه���م���ا  الإ����ش���الم���ي���ة  والأم��������ة 
والأمة الو�شط وال�شواهد على ذلك 

من القراآن وال�شنة كثرية. 
الأزه�����ر يثّمن  اأن  ال��ن��ور  اأب���و  اأك���د  و 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  رع����اي����ة 
هيئة   70 م�����ن  لأك��������رث  امل����ت����ح����دة 
الدرا�شات  ب��رع��اي��ة  خمت�شة  وج��ه��ة 
الإ�����ش����الم����ي����ة ك����م����راك����ز ال���ب���ح���وث 
املخت�شة  الإ���ش��الم��ي��ة  وال���درا����ش���ات 
ب��ال��دول��ة. هدفها  الإم����ارات  �شتى  يف 
الو�شطية  الإ�شالمية  الثقافة  ن�شر 

البعيدة عن الغلو والتطرف.
���ش��دد على ���ش��رورة احل���وار بالتي  و 
ه����ي اأح�������ش���ن ال������ذي ي���ع���د م����ن باب 
القريب  م��ع  احل����وار  ح���ال  يف  اأوىل 
معتربة  ق�ش�س  النبوية  ال�شنة  ويف 

حول جواز خماطبة الكافر املوجود 
عندك يف دارك ب�الأخ لذلك  من هنا 
جميعاً  بالنا�س  لنا  تكون  اأن  ينبغي 
اأخوة  اإما دينية اأو اإن�شانية فاأ�شلوبك 
مع النا�س له تاأثري كبري يف الدعوة 
اىل اهلل تعاىل و هذه ر�شالتنا وعلينا 

اتباعها داخلياً وخارجياً .
حملت  التي  الأوىل  اجلل�شة  وب���داأت 
تيارات  يف  حتليلية  “نظرة  ع��ن��وان 
التي  العامة”  الإ����ش���الم���ي  ال��ف��ك��ر 
راأ���ش��ه��ا ال��دك��ت��ور ح��م��دان ب��ن م�شلم 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  امل����زروع����ي، 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
ت���ن���اول ال���دك���ت���ور ع��م��ار ع��ل��ي ح�شن 
عن  بحثية  ورق���ة  م�شر  م��ن  ب��اح��ث 
ال�شلفية  اأن  مو�شحاً  ال�شلفي  التيار 
ن��زع��ة دي��ن��ي��ة حم��اف��ظ��ة ي�����ش��ك��ل اهلل 
مركزاً  الإن�شان  ي�شكل  ول  مركزها 
انقيادية  �شيا�شية  فل�شفة  وه��ي  لها 
وترى  الأم����ر  ل���ويل  ط��اع��ت��ه��ا  بحكم 
الأ�شواأ  اإىل  دائ��م��اً  تتجه  الأم���ور  اأن 
كلما ابتعدنا زمنياً عن عهد الر�شول 
و�شحابته  و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���ش��ل��ى 
للبحث  ال��وراء  اإىل  دائماً  تعود  وهي 
اأنها  ال�شلفية  وت��دع��ي  احل��ل��ول  ع��ن 
ل��ل��ن��ب��وة وطريق  ال�����ش��رع��ي  ال���وري���ث 
ال�شلف ال�شالح ومتثل نقاء الإ�شالم 
ال�شلفية  وت��ن��ك��ر  الأول  و����ش���ف���اءه 
التعددية وترى اأن الدين دين واحد، 

وال�شواب طريق واحدة.
تقت�شر  ل  ال�����ش��ل��ف��ي��ة  اأن  اأ����ش���اف  و 
من  على  لل�شلفية  املعرفية  ال��روؤي��ة 
اإىل  ت�شربت  اإذ  بال�شلفيني  ن�شميهم 
اجل���م���اع���ات الإ����ش���الم���ي���ة الأخ������رى 

الأ�شكال  ع��ل��ي��ه��ا  ت��غ��ل��ب  وال���ع���ب���ادات 
الأحكام  م��ن  وجم��م��وع��ة  وال���رم���وز 
املباحات  ل  امل��ح��رم��ات  عليها  يغلب 
العلماين غربي  والإ�شالمي يت�شور 
وال�شرائع  ال��ع��ق��ائ��د  ي��ن��ك��ر  الجت�����اه 
الت�شورين  ه��ذي��ن  يف  يفكر  وال���ذي 
فلي�شت  خ����اط����ئ����ان  اأن����ه����م����ا  ي����ج����د 
الإ�شالمي  يت�شورها  كما  العلمانية 
يت�شورها  كما  الإ���ش��الم��ي��ة  ولي�شت 
م�شالح  ب���ه  ف���الإ����ش���الم  ال��ع��ل��م��اين 
تقوم  الإ�شالمية  وال�شريعة  الدنيا، 
املعروفة،  اخل��م�����ش��ة  امل��ق��ا���ش��د  ع��ل��ى 
احلفاظ على الدين والنف�س والعقل 
والن�شل واملال فهل يختلف ذلك عما 

يردده العلماين.
وعلى هام�س املوؤمتر اإلتقت )الفجر( 
امل�شاركني  املفكرين  م��ن  مبجموعة 
حممد  الدكتور  واأو�شح   .. باملوؤمتر 
الو�شطية  اأن  ال��ن��ور  اأب���و  الأح���م���دي 
الإن�شان  بكيان  يتعلق  ما  كل  ت�شمل 
اأو  ال�����ش��ري��ع��ة  اأو  ال��ع��ق��ي��دة  ����ش���واء يف 
البيت  اأو  الأخ���������الق  اأو  امل���ع���ام���ل���ة 
وكذلك ال�شلوك وهذا كله موجود يف 
ال�شريعة والو�شطية تعني الإ�شالم و 
بالتايل  الو�شطية  دين  هو  الإ�شالم 
الو�شطية  اأن جنعل  املفيد  لي�س من 
يف قطاع معني دون باقي القطاعات 
والزكاة  وال�����ش��الة  العقيدة  منها  و 
بع�شنا  بني  فيما  والعالقات  واحل��ج 
اأي عالقات اجلوار و اأي�شاً العالقات 
احل���م���ي���م���ة ب����ني ال��������زوج وال����زوج����ة 
والعالقات الدولية بني الدول ومن 
ال��دول و  اأن نراعي حرمة  املفرو�س 
والأف�����راد م�شيفاً  اجل����ريان  ح��رم��ة 
و  اإف���راط  ل  الو�شطية هو منهج  اأن 

ل تفريط .  
ي��ن��ع��ك�����س ذل�����ك على  ك���ي���ف  و ح�����ول 
واقعنا ال�شيا�شي اأبان ف�شيلة ال�شيخ 
النور  اأبو  الأحمدي  الدكتور حممد 
ال�شيا�شي  واق��ع��ن��ا  يف  ال��و���ش��ط��ي��ة  اأن 
ك��ل منا�شطنا  ادخ���ال���ه يف  م��ن  لب���د 
يكون  اأن  على  يتوقف  الأم���ر  وه���ذا 
ه��ن��اك ت��ع��اون ب��ني ال��ن��ظ��م احلاكمة 
املجتمع  ي��ك��ون  بحيث  املحكومني  و 
ن�����ش��ي��ج واح�����د داخ�����ل ال���وط���ن ومن 
ال�شروري اأن يكون اجلميع موؤمنني 

بالو�شطية وتطبيقها.
بالأزهر  امل��ن��وط  ب��دور  يتعلق  وفيما 

اأن  اأك��د  الوقت احلا�شر  ال�شريف يف 
الو�شطية  خ��الل  ي�شعى من  الأزه���ر 
اأن يو�شح مفهوم الو�شطية و من ثم 
من  له  التطبيق  و  به  العمل  ير�شخ 
خ��الل اإق��ام��ة ال��ق��واف��ل ال��دع��وي��ة يف 
داخل امل�شر وخارجها اإذا اأمكن ذلك 
و الآن ه��ن��اك ق��واف��ل دع��وي��ة جتوب 
امل�شرية  حم��اف��ظ��ات  ك��ل  يف  تعمل  و 
ي�شرحون مفهوم الو�شطية و يدعون 
مبنهج  ي���ل���ت���زم���وا  اأن  اإىل  ال���ن���ا����س 
باأنف�شهم  ي��ن��اأوا  اأن  اإىل  و  الو�شطية 

عن الت�شدد.
ر���ش��وان  نقيب  وق��ال الدكتور �شياء 
الو�شطية  اأن  مب�����ش��ر  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
الفكر  اأن�����واع  ك��ل  يف  م��وج��ود  تعبري 
ولي�س الفكر الإ�شالمي بل يف الفكر 
ال�شيا�شي و الديني  وهناك جناحان 
النهاية  ويف  امل��ت�����ش��اه��ل  او  م��ت�����ش��دد 
ي����ك����ون ه����ن����اك خ����ط ال���و����ش���ط و يف 
البقاء  يكون  دائماً  الب�شرية  العموم 
جنوحاً  اأك���رث  فالنزعات  للو�شطية 
للتطرف اأو الت�شاهل اأو التنازل جتد 
بطبيعتها  لأنه  و  تقبلها  ال�شعوب ل 

ذات كائنات و�شطية.
واأكد اأن الو�شطية يف الإ�شالم عا�شت 
طوال الوقت وهى مالءمة لل�شعوب 
الأفكار  لأ�شحاب  مالءمة  لي�شت  و 
ت���ط���رف���اً ظهرت  الأك������رث  والأف�����ك�����ار 
الأقليات  اط����ار  يف  ل��ك��ن  و  واخ��ت��ف��ت 
الو�شطية  ه��ى  الرئي�شية  الكتلة  و 
الإ�شالم  انت�شر  مل��ا  الو�شطية  ول��ول 
يف ربوع العامل و اإذا نظرنا يف تاريخ 
املتطرفة  الأف��ك��ار  اإن  ي��ق��ال  الأف��ك��ار 
ت��ظ��ه��ر ث���م ت��خ��ت��ف��ي وم����ن ث���م تعود 
دمرت  وق��د  لفرة  ظهرت  فالنازية 
ال���ع���امل الآن هى  ق��ط��اع وا����ش���ع م���ن 
يف  ج��داً  عبارة عن جماعات �شغرية 
الأفكار  بينما  و  الوروب����ي  املجتمع 
التي  ال���و����ش���ط���ي���ة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
ن�����ش��اأت يف اوروب����ا ه��ى ال��ت��ي تعي�س و 
بالتايل الو�شطية هى فكرة للتاريخ 
يف  عندنا  وجن��د  ل��الآب��د  تعي�س  التي 
ال��ت��اري��خ الإٍ����ش���الم���ي ظ��ه��رت فرقة 
بع�س  يف  قلياًل  �شعدوا  و  اخل���وارج 
ال����ف����رات وث�����م اخ���ت���ف���وا وجن�����د يف 
وال�شلفية  القاعدة  احلا�شر  الوقت 
اجل���ه���ادي���ة و���ش��ت��خ��ت��ف��ي ف���ال يوجد 

�شعوب متطرفة.

�ضندوق الزواج واأكادميية �ضرطة دبي تنظمان املنتدى احلواري »الربكة يف القليل«
•• دبي -وام:

�شرطة  اأكادميية  والتن�شيق مع  بالتعاون  ال��زواج  نظمت موؤ�ش�شة �شندوق 
القليل بح�شور حوايل  ال��ربك��ة يف  ���ش��ع��ار  احل����واري حت��ت  امل��ن��ت��دى  دب���ي 
م�شرح  على  املنتدى  تنظيم  ياأتي   . الأكادميية  من  مر�شحا  طالبا   157
ال��زواج على رفع م�شتوى  اإط��ار حر�س موؤ�ش�شة �شندوق  الأك��ادمي��ي��ة..يف 
التي  الق�شايا  اأطياف املجتمع حول خمتلف  الوعي الجتماعي لدى كل 
هذه  يعانون  ال��زواج  على  املقبلني  ال�شباب  فمعظم  واملجتمع  الأ�شرة  تهم 
الأيام من ظاهرة الغالء يف م�شاريف املتعلقة بحفل الزواج وم�شتلزماتها 
ال���زواج وي�شعهم مرغمني  املقبلني على  ك��اه��ل  ي��ره��ق  ب��ات  ال���ذي  الأم���ر 

بتقدمي امل�شاعدات العينية واملادية التي تعني املقبل على الزواج يف تكوين 
حياته. وقدمت امل�شت�شارة الأ�شرية ال�شكر والمتنان للقياده الر�شيدة على 
التفاتها ملبادرة الأعرا�س اجلماعية التي �شجعت وجتاوبت معها القبائل يف 
الدولة والتي �شاهمت ب�شكل جدي يف احلد من العادات ال�شلبية القائمة 
على املباهاة والتفاخر. واأ�شافت اأن املبادرة جاءت يف وقت منا�شب بعد اأن 
و�شل التباهي واملناف�شة بني الأهايل اإىل مداه..م�شرية اإىل فرحة القبائل 
بهذه املبادرة التي �شتزيد من اأعداد املقبلني على الزواج بعد اأن رفعت عن 
كاهلهم اأعباء الأعرا�س التي ت�شتنزف معظم مدخراتهم وت�شطر العديد 
ال�شباب  توعية  الأ�شرية �شرورة  امل�شت�شارة  واأكدت  اإىل القرا�س.  منهم 
مرا�شيم  اإق��ام��ة  يف  املبالغة  على  املرتبة  ب��الأم��ور  ال���زواج  على  املقبلني 

حتت طائلة الديون ب�شبب التم�شك مبثل هذه العادات الدخيلة ما يعود 
باأ�شرار ج�شيمة على املجتمع. بداأ منتدى الربكة بالقليل مب�شهد متثيلي 
بعنوان البداية اخلاطئة ت�شمن ق�شة �شاب خلف الق�شبان جرته تكاليف 
امل�شاريف  الباهظة واملبالغة يف  بالتكاليف  ا�شتياءه  الزفاف خلفها مبديا 
حماور  خالل  الأ�شري  امل�شت�شار  وح��ذر  الديون.  م�شيدة  يف  اأوقعته  التي 
حما�شرته من املبالغة يف تكاليف الزواج الباهظة .. داعيا احل�شور ملحاربة 
ال��زواج الغري مدرو�شة وب�شرورة الت��زان يف  الإ�شراف والبذخ يف تكاليف 
والتي  الإ�شتدانه  اىل  ال�شباب  التي جتر  املظاهر  والبتعاد عن  امل�شاريف 
اأولويات احلياة الأ�شرية م�شت�شهدا باحلياة يف  اأن يوظفها يف  من الأوىل 
اإقامة الفرح  املا�شي وب�شاطتها يف التعاون وروح الأخ��وة التي ت�شود وقت 

الزفاف والتي �شتوؤثر على حياتهم الزوجية بعد الزواج وجتعلهم اأ�شرى 
حياتهم  يف  عليهم  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  التي  والآث���ار  وال��دي��ن  القر�س  لقيود 
نتيجة  ال�شتقرار  وع��دم  التوتر  يف  ح��ده  وت�شبب  امل�شتقبل  يف  الأ���ش��ري��ة 
لديه  املادية  الزوج جراء تدهور احلالة  يعي�شها  التي  النف�شية  ال�شغوط 
م�شت�شهده باأدلة من القراآن وال�شنة النبويه التي تو�شي بعدم الإ�شراف 
والتبذير واأن القلة يف م�شاريف الزواج تطرح الربكة يف احلياة الأ�شرية 
التذكارية  الهدايا  املنتدى  ال�شرطة يف دبي يف ختام  اإدارة كلية  . وقدمت 
للقائمني على التنظيم .. اآملني من موؤ�ش�شة �شندوق الزواج تقدمي املزيد 
من املحا�شرات التوعوية التي ت�شهم يف تثقيف وتوعية ال�شباب املقبلني 

على الزواج وتعزيز دورهم يف بناء الأ�شرة ال�شليمة. 

الدكتور �شياء ر�شوان الدكتور جمال �شند ال�شويدي ال�شيخ حممد االأحمدي

انطالق موؤمتر م�ضتقبل الثقافة العربية االإ�ضالمية الو�ضطية

ا عـــــالن  تغيري ا�سم       
احمل جواز  ت�شيرتا  والد  ثيكيثيل موهانان  ناير  نارايانان  انا، 
بتاريخ  ابوظبي  يف  ال�شادر   )J6999479( رق��م  الهندي  �شفر 
2011/7/31 املقيم دائما يف تيكيثيل هاو�س، كريال واملقيم حاليا 
يف ابوظبي مبوجب هذا مت تغيري ا�شم طفلتي ال�شغرية، حتمل 
ابوظبي  يف  ال�شادر   )G7881974  ( رق��م  الهندي  �شفر  ج��واز 
موهانان  ت�شيرتا  اىل-  ت�شيرا  من-  وذلك   2009/4/6 بتاريخ 

ثيكيثيل مع تاأثري فوري.

ا عـــــالن  تغيري ا�سم       
جواز  احمل  ميثون  وال��د  موهانان  ثيكيثيل  ناير  نارايانان  ان��ا، 
بتاريخ  ابوظبي  يف  ال�شادر   )J6999479( رق��م  الهندي  �شفر 
2011/7/31 املقيم دائما يف تيكيثيل هاو�س، كريال واملقيم حاليا 
بحمل  ال�شغري،  طفلي  ا�شم  تغيري  مت  ه��ذا  مبوجب  ابوظبي  يف 
ابوظبي  يف  ال�شادر   )G7881925  ( رق��م  الهندي  �شفر  ج��واز 
موهانان  ميثون  اىل-  ميثون  م��ن-  وذل��ك   2009/4/5 بتاريخ 

ثيكيثيل مع تاأثري فوري.
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قال معايل الدكتور عبداهلل باحليف 
اأن  ال��ع��ام��ة  الأ���ش��غ��ال  وزي���ر  النعيمي 
ت�شرف  التي  املختلفة  امل�شاريع  كلفة 
الوزارة على تنفيذها �شمن الربنامج 
ال�شتثماري للدولة تبلغ حوايل 9.6 
مليون   877 ادراج  مت  دره���م  مليار 

درهم منها للعام اجلاري 2013.
واأكد النعيمي خالل موؤمتر �شحفي 
عقده ام�س يف مقر الوزارة بدبي اأنه 
مت توزيع العتمادات املالية بالتن�شيق 
م���ع ال��������وزارات امل��ع��ن��ي��ة ومب����ا يحقق 
بقيادة  الإحت��ادي��ة  احلكومة  تطلعات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأخ���ي���ه  اهلل 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
وتوجهاتها  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
اي�����الء  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة ح���ي���ث مت 
والأمن  والتعليم  ال�شحة  قطاعات 
متثل  لكونها  نظرا  الأك��رب  الهتمام 
احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير  حم��ور 
روؤي��ة احلكومة  مبا ي�شهم يف حتقيق 
بالن�شبة  اإن��ه  معاليه  وق��ال   .2021
والطرق  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  مل�����ش��اري��ع 
�شمن  ال������وزارة  عليها  ت�����ش��رف  ال��ت��ي 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات  م�����ش��اري��ع 
ال��وزارة تقوم من  رئي�س الدولة ف��اإن 
خالل الربنامج ال�شتثماري بتطوير 
خا�شة  الإحتادية  الطرق  كفاءة  رفع 
ال�����ش��رق��ي��ة ح��ي��ث يجري  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
طريق  كفاءة  رف��ع  على  حاليا  العمل 
دب��ا خ��ورف��ك��ان  ب��اإ���ش��اف��ة ح���ارة يف كل 
و����ش���ي���ان���ة وحت�������ش���ني طريق  اجت������اه 
ال��ف��ج��رية وام���ت���داد الطريق  م�����ش��ايف 

العابر بدءا من دوار الأق��رن وانتهاء 
ب���ط���ري���ق ال���ط���وي���ني ..م���و����ش���ح���ا اأن 
طريق الحتاد الطويني الذي يهدف 
ب�شارع  الإحت��������اد  ط���ري���ق  رب�����ط  اىل 
اإىل  ال�شيخ حممد بن زاي��د وم��ن ثم 
التخ�ش�شي  اخليمة  راأ���س  م�شت�شفى 
اإىل  التقديرية  كلفته  ت�شل  وال���ذي 
وجاري  دره���م  مليون   170 ح���واىل 
درا�شة العطاءات اخلا�شة به متهيدا 

لر�شيته خالل ال�شهر املقبل.
واأ����ش���اف وزي����ر الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة اإن 
م�شاريع  يف  ك��ذل��ك  ما�شية  ال�����وزارة 
حت�شني ورفع كفاءة عدد من الطرق 
الدولة  ومناطق  ام���ارات  خمتلف  يف 
اأن طرق الدولة تعد من  اإىل  ..لفتا 
اأف�����ش��ل ال��ط��رق ب��ني خم�س م��ن دول 
العامل من حيث اجلودة وال�شتدامة 
ال����وزارة  كلفت  درا���ش��ة  ح�شب  وذل���ك 
املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات  احدى 
الطرق  و����ش���ع  ل���درا����ش���ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

الحتادية يف الدولة. 
وذك���ر اأن م��ن اأه���م امل�����ش��اري��ع اجلاري 

ل��ل��وزارات الحت��ادي��ة خالل  تنفيذها 
لل�شرطة  مراكز  ان�شاء  احل��ايل  العام 
ال�شارقة وعجمان  ام��ارات  يف كل من 
وال��ف��ج��رية وم���راك���ز ل��ل��دف��اع املدين 
التابعة  وال��ف��ج��رية  اخليمة  راأ����س  يف 
اأن  اإىل  ..م��ن��وه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة  ل�����وزارة 
اأبوظبي  يف  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ب��ن��ى 
امل��ب��اين العامة  اأه���م واأك���رب  يعد م��ن 
بلغت  حيث  الداخليه  ل���وزارة  املنفذة 
مليون   160 نحو  الإن�شائية  كلفته 
خالل  ا�شتالمه  املتوقع  وم��ن  دره���م 
ع���ن م�شروع  ف�����ش��ال  امل��ق��ب��ل  ي��ول��ي��و 
والذي  الذيد  مبدينة  الإب��ع��اد  �شجن 
درا�شة  وج�����اري  م���وؤخ���را  ط��رح��ه  مت 

العطاءات اخلا�شة به.
امل�شاريع اخلا�شة  ان  واأ�شاف معاليه 
وال��ت��ع��ل��ي��م تت�شمن  ال��رب��ي��ة  ب�����وزارة 
10 م�شاريع تربويه لنماذج و  ان�شاء 
مراحل مدر�شية خمتلفه يف خمتلف 
الوزارة  قامت  حيث  ال��دول��ة  ام���ارات 
لالأبنية  ح���دي���ث���ه  من������اذج  ب��ت��ط��وي��ر 
فيها مراعاة متطلبات  التعليمية مت 

ال��ت��ع��ل��ي��م احل��دي��ث��ة بحيث  وم��ن��اه��ج 
جاذبه  تعليمية  بيئة  املدر�شه  ت�شبح 

ت�شجع على الإبداع والبتكار.
تقوم  ال�����وزارة  اأن  النعيمي  واأو����ش���ح 
التف�شيلية  املخططات  باإعداد  حاليا 
للهيئة  الريا�شيه  املجمعات  مل�شروع 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة وعدد 
اأنه  اإم��ارات الدولة .. منوها اإىل  من 
بتنفيذ  البدء  �شيتم  اأوىل  وكمرحلة 
الفجرية  اإم���ارت���ي  امل�����ش��اري��ع يف  ه���ذه 
وراأ�س اخليمة وتوقع بدء تنفيذ هذا 

امل�شروع بداية العام املقبل.
�شكن  ان�������ش���اء  م�������ش���روع  اإىل  واأ�����ش����ار 
للطالبات يف العني جلامعة الإمارات 
ال��وزارة تنفيذه بكلفه  والذي با�شرت 
117 م��ل��ي��ون دره���م  ب��ل��غ��ت ح�����وايل 
حيث روعي يف ت�شميم امل�شروع ب�شكل 

كامل متطلبات ال�شتدامة.
احلكومة  ت���وج���ه���ات  م����ع  ومت���ا����ش���ي���ا 
قطاع  على  الركيز  نحو  الحت��ادي��ة 
ال�شحة ..اأكد معاليه اأن الوزارة اأولت 
اهتماما  ال�شحية  وامل�شاريع  الأبنية 

كبريا من خالل تنفيذ عدة م�شاريع 
م���ن جمملها  ت�����ش��ك��ل  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ه 
منظومة �شحية ت�شهم يف رفع كفاءة 
وم�شتوى اخلدمات الطبية .. منوها 
اإىل اأنه واإ�شافة اإىل م�شروع م�شت�شفى 
وال��ذي مت  التخ�ش�شي  راأ���س اخليمة 
تنفيذه م��ن خ��الل م��ب��ادرات �شاحب 
تنفيذ  ج���اري  ال��دول��ه  رئي�س  ال�شمو 
م�شت�شفى الن�شاء والولدة يف ال�شارقة 
الذي بلغت تكلفته الجمالية حوايل 
390 مليون درهم واملتوقع ا�شتالمه 
خ��الل ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ه��ذا العام 
م�شت�شفى  م�������ش���روع  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
ا�شتالمه  م�شفوت بعجمان الذي مت 
موؤخرا وتوقيع عقد ان�شاء م�شت�شفى 

�شعم يف راأ�س اخليمة.
ولفت معاليه اإىل اأن م�شروع م�شت�شفى 
الأمل لالأمرا�س النف�شية يف منطقة 
ال���روي���ه ال��ث��ال��ث��ة ب���دب���ي ال�����ذي تبلغ 
تكلفته الجمالية نحو 500 مليون 
 54 درهم ويقع على م�شاحة قدرها 
األف مر مربع ويت�شع حلوايل 272 
����ش���ري���را ح��ي��ث ي��ن��ف��ذ امل�������ش���روع وفق 
العاملية  وامل��م��ار���ش��ات  املعايري  اأف�شل 
العماره  وم��ع��اي��ري  ال��ن��ف�����ش��ي  ل��ل��ط��ب 
التي  ال�شحية  للمن�شاآت  اخل�����ش��راء 
�شيتم تطبيقها لأول مره يف املنطقة 
ب��الجت��اه��ات احلديثه  الل���ت���زام  م��ع 
النف�شية  ال�شحة  مرافق  ت�شميم  يف 
ب��ي��ئ��ة �شحية  اي���ج���اد  ب���ه���دف  وذل�����ك 
و�شول  للمر�شى  م��ث��ال��ي��ه  ونف�شية 
لدجمهم يف املجتمع وحتقيق الناحية 

العالجية والتعليمية للم�شت�شفى.
واأو�شح معاليه اأن م�شروع امل�شت�شفى 
يهدف اإىل ايجاد عنا�شر بيئية جاذبه 
وال��زائ��ري��ن من  اخل��ارج��ي  للمجتمع 
ال�شحة  خ�����دم�����ات  ت���ك���ام���ل  خ������الل 

العام  ال�شحي  النظام  م��ع  النف�شية 
ال�شروح  اأحد  يعد  الذي  للم�شت�شفى 
الطبية احلديثة حيث يتميز ت�شميم 
امل�شت�شفى بالطابع ال�شالمي واملحلي 
ا�شتقبال  و�شالة  وا�شعا  بهوا  وي�شم 
التاأهيل  اأق�������ش���ام  ب��ج��ان��ب  وع����ي����ادات 
والعالج والداخلية ومنطقة ت�شجيل 
امل��ر���ش��ى وم��واع��ي��د امل��راج��ع��ات بينما 
للم�شت�شفى  الأر����ش���ي  ال�����دور  ي�����ش��م 
�شيدلية وعيادة عامة عالجية تخدم 
وت�شمل  واخلارجي  الداخلي  املجتمع 
والنف�شية  العامة  الأم��را���س  اأق�����ش��ام 
واملخترب والأ�شعة والطوارئ النف�شي 
النف�شي  ال���ت���اأه���ي���ل  اإع��������ادة  وع����ي����ادة 
اإىل  للمر�شى  وال��ع��الج��ي  وال��ب��دين 
جانب ق�شم العناية املركزة واخلدمات 
الطب  النف�شية والجتماعية وعيادة 
واملراهقني وجناح  النف�شي لالأطفال 
القامة الداخلية لالأطفال والأق�شام 
الداخلية التي ت�شمل الطب النف�شي 
والإن���اث وعالج  ال��ذك��ور  ال�شن  لكبار 
والزهامير  ال����ذاك����ره  ا����ش���ط���راب���ات 
واأق�������ش���ام ال��ت��اأه��ي��ل وع�����الج الدم�����ان 
للذكور  ال���ط���وع���ي  وغ����ري  ال���ط���وع���ي 

والإناث واأق�شام الطب النف�شي.

اأ�شار معاليه اإىل اأن الدور الأول  كما 
احلالت  اأق�شام  ي�شمل  امل�شت�شفى  يف 
والطب  وامل�شتقرة  احل���ادة  النف�شية 
ال��ن��ف�����ش��ي ل��ل��م��راه��ق��ني واأق�����ش��ام كبار 
ال�شخ�شيات للذكور والإن��اث والعزل 
ومكاتب  والإدارة  الطبية  واحل���الت 
املوؤمترات  وق��اع��ة  والتعليم  الط��ب��اء 

ومباين اخلدمات.
اأولويات  ح���ول  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  رده  ويف 
 .. الطرق  تنفيذ م�شاريع  ال��وزارة يف 
جملة  ت�شع  ال���وزارة  اإن  معاليه  ق��ال 
من الأولويات عند تنفيذها خمتلف 
امل�����ش��اري��ع وخ��ا���ش��ة م�����ش��اري��ع الطرق 
ال�شغط على  يتم مراعاة عدم  حيث 
قلب املدن واإيجاد طرق بديلة وجديدة 
واإن�شاء ج�شور ت�شهم يف التخفيف من 
الزدح��ام امل��روري داخل املدن ..لفتا 
على  اجل�����ش��ور  ان�����ش��اء  م�����ش��روع  اإىل 
�شارع ال�شيخ حممد بن زايد يف امارة 
ال�شارقة الدوار اخلام�س والذي يعد 
الدولة  ام���ارات  يربط  فعليا  �شريانا 
كافة والتى �شيتم النتهاء منه بداية 

العام املقبل.
يف  م��ا���ش��ي��ة  ال��������وزارة  اأن  اإىل  ون�����وه 
وتخفيف  ال��ط��رق  حت�شني  م�����ش��اري��ع 

ال�شغط داخل املدن كذلك يف امارات 
عجمان واأم القيوين وراأ�س اخليمة.

العامة  الأ�شغال  وزي��ر  معايل  واطلق 
ال�����ش��ح��ف��ي خدمة  امل����وؤمت����ر  خ�����الل 
م�شمى  حت����ت  ج����دي����دة  اإل���ك���رون���ي���ة 
عرب  احل��ك��وم��ي��ة  امل���راف���ق  م�شتك�شف 
اأجهزة الهاتف املتحركة وذلك �شمن 
بادر  التي  الذكية  احلكومة  م�شروع 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��اإط��الق��ه��ا 
موؤخرا  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
وال����ت����ى ق�����ام ب����اإجن����ازه����ا ف���ري���ق من 

مهند�شي الوزارة.
وقام املهند�س ظاعن املهريي بعر�س 
اآل��ي��ة عمل ه��ذه اخل��دم��ة ال��ت��ي توفر 
ال���و����ش���ول ب��ك��ل ���ش��ه��ول��ة وي�����ش��ر عرب 
اأجهزة الهاتف املتحركة اإىل نحو األف 
عدد  بيان  مع  حكومي  مبنى  و200 
ال��ك��ي��ل��وم��رات واأرق����ام ال��ت��وا���ش��ل مع 

املرافق احلكومية يف امارات الدولة.
ح�شر املوؤمتر ال�شحفي مرمي املجر 
فريق  ورئ��ي�����ش��ة  امل�شت�شارة  النعيمي 
القيواين  وع��م��ر  الإع��الم��ي  املتابعة 
مدير ادارة الت�شال احلكومي وعدد 
م��ن امل�����ش��ئ��ول��ني وامل��ه��ن��د���ش��ني ب����وزارة 

الأ�شغال العامة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأك�����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اب��وظ��ب��ي على 
ري��ادة دول��ة الم��ارات العربية املتحدة 
الطبيعية  والبيئات  امل���وارد  حفظ  يف 
واإن�������ش���اء  ال��ت��خ�����ش��ري  م�������ش���اري���ع  ويف 
على  للمحافظة  الطبيعية  املحميات 
�شهدته  ما  وكذلك  الفطرية،  احلياة 
امل��ا���ش��ي��ة م���ن و���ش��ع للعديد  ال��ع��ق��ود 
�شممت  التي  وال��ربام��ج  اخلطط  من 
املهددة  الأن����واع  م��ن  ال��ع��دي��د  حلماية 
من  للعديد  اإ�شدار  ومن  بالنقرا�س 
اإىل  ال��رام��ي��ة  وال��ق��وان��ني  الت�شريعات 

املحافظة على البيئات الطبيعية.
وذك��������ر امل���ه���ن���د����س را������ش�����د ع���ب���د اهلل 
احل����دائ����ق  ادارة  م����دي����ر  ال���ف���ال����ش���ي 
كلمته  يف  ال��رف��ي��ه��ي��ة  وامل���ت���ن���زه���ات 
ال��ت��ي نظمتها  ل���دى اف��ت��ت��اح ال��ور���ش��ة 
البلدية مبنا�شبة اليوم الدويل للتنوع 
22 مايو  ي�����ش��ادف  ال����ذي  الح��ي��ائ��ي 
من كل عام ، اأن احتفال بلدية مدينة 
اأب��وظ��ب��ي ب��ه��ذا احل���دث ال��ه��ام يهدف 
اىل تاأكيد التزاماتها املهنية ب�شرورة 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل�����وارد احل��ي��وي��ة عن 

والر�شيد  الأم��ث��ل  ال�شتغالل  ط��ري��ق 
ا�شتدامة  ت�شمن  وبطريقة  ملكوناتها 
املجتمع  وع����ي  ت��ع��زي��ز  م���ع  ع��ط��ائ��ه��ا 
مبفاهيم التنوع احليوي من الناحية 
املعرفية والتطبيقية ، وبالذات �شرائح 
خالل  م��ن  عموما  وال�����ش��ب��اب  الطلبة 
املدار�س واجلامعات والنوادي العلمية 
ومن خالل اإعداد املوا�شيع والدرا�شات 

والبحوث التي تتناول هذا املجال.
وبنّي الفال�شي ان العامل يحتفل �شنويا 
)البيولوجي(  الأحيائي  التنوع  بيوم 
، وهو اليوم  22 مايو من كل عام  يف 
التفاقية  اع���ت���م���اد  ي�������ش���ادف  ال������ذي 
ال����دول����ي����ة ل���ل���ت���ن���وع احل�����ي�����وي ك������اأول 
اتفاقية دولية ملزمة قانونا للحماية 
ال��ت��ن��وع احل��ي��وي ع��ل��ى �شطح الأر����س 
التنوع  ب����دور  للتفكري  وك��م��ن��ا���ش��ب��ة   ،
وللتذكري  حياتنا  يف  ال��ه��ام  احل��ي��وي 
احلياة  مب��واط��ن  الإ���ش��رار  بتداعيات 
الغنية  الطبيعية  وبيئاتها  الفطرية 
ب���الأن���واع احل��ي��ة وب��ال��ت��ن��وع ال���وراث���ي ، 
وباأعداد  احلاد  النقرا�س  اإىل  املوؤدية 

كبرية لالأنواع النباتية واحليوانية . 
ونبه اىل ان هذه اخل�شارة املت�شرعة يف 

التنوع الإحيائي تعد كارثة اقت�شادية 
احلا�شرة  ل��الأج��ي��ال  ف��ادح��ة  وعلمية 
التنوع  ه��ذا  ك��ون  امل�شتقبل،  ولأج��ي��ال 
لأ�شناف  الأ����ش���ا����س  امل�������ش���در  ي�����ش��ك��ل 
جديدة من م�شادر الغذاء كاملحا�شيل 

املح�شنة ولل�شناعات الدوائية . 
ال�شتار  عبد  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
يف  الت�شجري  خبري  امل�شهداين  �شالح 
بلدية مدينة ابوظبي اأن اختيار املياه 
يعطي  ال���دويل  ال��ي��وم  لهذا  كمو�شوع 
بالتنوع  املتعلقة  الت��ف��اق��ي��ة  اأط����راف 
بالتنمية  املهتمني  ولكل  البيولوجي 
الفر�شة يف زيادة الوعي ورفع م�شتوى 

الن�شاط الوطني.
التفاقية  اأه��������داف  ان  اىل  وا�����ش����ار 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف احل���ف���اظ على 
امل�شتدام  وال�شتخدام  احليوي  التنوع 
احليوي  ال���ت���ن���وع  وم�������وارد  ل��ع��ن��ا���ش��ر 
وامل�شتدام  العادل  التوزيع  يف  وكذلك 
للمنافع امل�شتمدة من امل�شادر اجلينية 

للتنوع الأحيائي.
حما�شرته  امل���������ش����ه����داين  وا����ش���ت���ه���ل 
الأحيائي)البيولوجي(  ال��ت��ن��وع  ع��ن 
ب��ال��ت��ع��ري��ف مب��ف��ه��وم��ه ���ش��م��ن املجال 

احل�شور  ع��ّرف  كما  العاملي  الأحيائي 
 : ال��ث��الث  الرئي�شية  م�شتوياته  على 
ال��ت��ن��وع ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الأن�����واع عامليا 
، والتنوع   Species Diversity
 Genetic ال�������وراث�������ي  احل�����ي�����وي 
احليوي  وال���ت���ن���وع   Diversity
البيئية  وال����ن����ظ����م  ل���ل���م���ج���ت���م���ع���ات 
 Community and

 .Ecosystem Diversity
التنوع  م�����ش��ت��وي��ات  ك��ل  اأن  ع��ل��ى  واأك����د 
الأح��ي��ائ��ي ���ش��روري��ة ل���ش��ت��م��رار بقاء 
الأحيائية  املجتمعات  وعموم  الأن���واع 
اجلن�س  ب���ق���اء  ���ش��م��ان  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا 
الب�شري كونها متثل الأ�شا�س يف اتزان 
احلياتي  ل��دوره��ا  واأداءه����ا  املجتمعات 
خمتلف  ويف  انت�شارها  اأمن���اط  �شمن 
ميّكنها  ال�����ذي   ، ال��ب��ي��ئ��ي��ة  الأن���ظ���م���ة 
م��ن ت��وف��ري احل��اج��ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة من 
الغذاء واملاء للب�شر ولالأحياء املتنوعة 
الأخرى ب�شورة م�شتدامة ويف حماية 
الأجواء..  وتنقية  التاآكل  من  الربة 

وغريها من املتطلبات.
الرئي�شية  الأر��������س  ب��ف��ئ��ات  وع������ّرف 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وب��اأق�����ش��ام��ه��ا 

الأن�����ظ�����م�����ة ال���ب���ي���ئ���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع���ات 
وعالقتها  والأف�����������راد  واجل����م����اع����ات 
يركز  ح���ي���ث   ، احل����ي����وي  ب���امل���ح���ي���ط 
والتي   ، الأحيائي  التنوع  معظم  فيها 
الغابات  الأح��ي��ائ��ي��ة  ب��امل��ن��اط��ق  ت��دع��ى 
ال�شتوائية  وال���غ���اب���ات  ال�����ش��ن��وب��ري��ة 
ال�شحراء،  وامل���ح���ي���ط���ات،  امل����ط����رية، 
واملياه  ال��ت��ن��درا،  ال��ن��ف�����ش��ي��ة،  ال��غ��اب��ات 
للح�شور  و���ش��رح  وال�شافانا   ال��ع��ذب��ة، 
ت���اأث���ري امل����دي����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف اأمن����اط 
انت�شار الأنواع الأحيائية ، م�شريا اىل 
اأن جممل التناق�س احلايل يف التنوع 
الأن�شطة  ع��ن  ن��اج��م  عامليا  الأح��ي��ائ��ي 
والتي   ، ال��ر���ش��ي��دة  غ���ري  الإن�����ش��ان��ي��ة 
مت��ث��ل ت��ه��دي��داً خ��ط��ريا ع��ل��ى التنمية 
مع  قائال  امل�شهداين  ونبه  الب�شرية. 
ك��ل م��ا يقدمه ال��ت��ن��وع الأح��ي��ائ��ي من 
خدمات حياتية مبا�شرة وغري مبا�شرة 
ل�شالح الإن�شان على امل�شتوى العاملي ، 
فان ما يتعر�س له من اإهمال وتهديد 
من  ي�شتوجب  خطري  نوعي  وت��ده��ور 
عموم املهتمني والباحثني يف املنظمات 
والتفكري  ال���وق���وف  امل��ع��ن��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
ب�������ش���ورة ع��ل��م��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ج����ادة 

باإيقاف  الكفيلة  امل�شتدامة  وبال�شبل 
تداعيه واإنعا�شه . حيث بنّي باحلقائق 
والأرقام العديد من الأمثلة املرجعية 
امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��و���ش��ح ح��ج��م ال�شرر 
الإحيائي  ال��ت��ن��وع  ل��ه  يتعر�س  ال���ذي 
بيئات  عموم  يف  املختلفة  ومب�شتوياته 
الأر���س الطبيعية.  و ختم امل�شهداين 
للت�شجري  ب����اأن  ب��ال��ق��ول  حم��ا���ش��رت��ه 
والتخ�شري يف دولة الإمارات العربية 
على   ، واع��د  م�شتقبل  عموما  املتحدة 
من  للكثري  عر�شه  كونها  من  الرغم 
، ذلك لن عزمية الإن�شان  التحديات 
تدابري  م��ع  ات��ف��ق��ت  م��ا  اإذا  واق���ت���داره 
حماية  يف  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ال���دول���ة 
خ�شو�شية  وم����ع  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل������وارد 

الإيجابية  امل����وق����ع  ع��ن��ا���ش��ر  ب��ع�����س 
الرئي�شي  ال�����ش��ب��ب  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 
يف اإجن�������اح جت������ارب زراع�������ة واإدخ�������ال 
املحلية يف  الربية  الأن��واع  الكثري من 
التجميلية وحتجيم  الزراعة  م�شاريع 
ال��ب��ع�����س من  ان���ق���را����س  اأو  ان�����ش��ح��اب 
بيئاتها الطبيعية .  ويذكر بان اليوم 
اختري  ق��د  الح��ي��ائ��ي  للتنوع  ال���دويل 
والتنوع  ’’املاء  ���ش��ع��ار  ال��ع��ام  ه���ذا  ل��ه 
مع  يتوافق  كمو�شوع  البيولوجي‘‘ 
 2013 ل��ع��ام  امل��ت��ح��دة  اع��ت��م��اد الأمم 
ك�شنة دولية للتعاون يف جمال املياه . 

ال����دور  امل���و����ش���وع اإىل  وي��ت��ط��رق ه����ذا 
املهم الذي ي�شطلع به كل من التنوع 
والنظم  )ال���ب���ي���ول���وج���ي(  الأح���ي���ائ���ي 

توفري  )الي��ك��ول��وج��ي��ة( يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
احلياتية  امل���ائ���ي..ال���رك���ي���زة  الأم������ن 
التنمية  حتقيق  ���ش��م��ان  يف  الأ���ش��ا���س 
العامة،  اجلمعية  واأعلنت  امل�شتدامة. 
 20 يف   201/55 ق��راره��ا  مب��وج��ب 
اأي�����ار/  22 ي����وم   ،2000 دي�����ش��م��رب 

البيولوجي  للتنوع  دول��ي��ا  يوما  مايو 
التنوع  بق�شايا  والوعي  الفهم  لزيادة 
التاريخ  ه��ذا  وخ�ش�س  ال��ب��ي��ول��وج��ي. 
حت��دي��دا لإح��ي��اء ذك���رى اع��ت��م��اد ن�س 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي يف 22 
الوثيقة  بح�شب   1992 اأي��ار/م��اي��و 
اخل��ت��ام��ي��ة مل���وؤمت���ر ن���ريوب���ي لإق�����رار 
التنوع  لتفاقية  عليه  املتفق  الن�س 

البيولوجي. 

•• دبي –الفجر:

الإم��ارات بجائزة  فازت موا�شالت 
ال�������ش���رق الأو������ش�����ط ل��ل��ت��م��ي��ز 18 
الإلكرونية  واخلدمات  للحكومة 
ج���وائ���زه���ا يف ختام  وزع�����ت  ال���ت���ي 
جل�شات اأعمال املوؤمتر التا�شع ع�شر 
للحكومة واخلدمات الإلكرونية، 

والذي اأقيم الأ�شبوع املا�شي بفندق 
الريتز كارلتون - مركز دبى املاىل 

العاملي.
وق����ام����ت الآن���������ش����ة ح����ن����ان حممد 
لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ���ش��ق��ر 
مبوا�شالت  امل�����ش��ان��دة  اخل���دم���ات 
الإم������ارات واأع�����ش��اء ف��ري��ق العمل 
التكرمي من  با�شتالم درع  امل�شرف 
ب��ن هزمي  �شعيد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
م���دي���ر ع����ام حم���اك���م دب�����ي، وذل���ك 
ال�شالمة  ب���ط���اق���ة  م�������ش���روع  ع����ن 
للطالب يف احلافلة املدر�شية وهو 
الإلكرونية �شمن  امل��ب��ادرات  اأح��د 
الذكية  املدر�شية  احلافلة  م�شروع 
الإمارات  موا�شالت  تتبناه  ال��ذي 
وت�������ش���م���ل ح����زم����ة م����ن امل�����ب�����ادرات 
لتعزيز  ال���ط���م���وح���ة  وامل�������ش���اري���ع 
النقل  قطاع  يف  املوؤ�ش�شة  خ��دم��ات 

املدر�شي.
بال�شكر  ���ش��ق��ر  ح���ن���ان  وت���وج���ه���ت 

للقائمني على تنظيم هذه اجلائزة 
اإ�شافة نوعية للجهود  التي ت�شكل 
لتعزيز  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
والتعامالت  احل��ك��وم��ة  م�����ش��اري��ع 
مبادرات  وت��ط��وي��ر  الإل��ك��رون��ي��ة 

التحول الإلكروين يف الدولة.
بالثقة  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع����ن  واأع�����رب�����ت 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ح��ظ��ي ب��ه��ا م�شروع 
ب��ط��اق��ة ال�����ش��الم��ة وح�����ش��ول��ه على 
التميز  ف���ئ���ة  يف  اجل�����ائ�����زة  ه������ذه 
بتكنولوجيا  امل����دع����م  ال���ن���ق���ل  يف 
اإىل  لفتة  والت�شالت،  املعلومات 
كموؤ�ش�شة  الإم���ارات  موا�شالت  اأن 
يف  متخ�ش�شة  احت��ادي��ة  حكومية 
واخلدمات  والتاأجري  النقل  قطاع 
ال���ف���ن���ي���ة، حت����ر�����س ب�������ش���ك���ل دائ�����م 
1981م،  ع����ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  وم��ن��ذ 
م�شتجدات  اأح����دث  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 
جمال  يف  الإلكرونية  واخلدمات 

النقل.
بطاقة  م�������ش���روع  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
ال�شالمة يهدف اإىل تعزيز جوانب 
اأبنائنا  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  ال�����ش��الم��ة 
املدر�شية،  احلافالت  عرب  الطلبة 
وق���د مت��ت ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اأف�شل 
امل���م���ار����ش���ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ط��ب��ق��ة يف 
وحتقيق  امل�������ش���روع  ه�����ذا  ت���ط���وي���ر 
اأه��داف��ه والرت��ق��اء بجودة خدمات 
املدر�شي  النقل  جمال  يف  املوؤ�ش�شة 
املرموقة  امل���ك���ان���ة  ي��ع��ك�����س  ومب�����ا 
ال����ت����ي ب��ل��غ��ت��ه��ا دول�������ة الإم����������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ق��ط��اع النقل 

واملوا�شالت.
اإىل  �شكرها  �شقر  ح��ن��ان  وق��دم��ت 
على  امل�شرف  العمل  فريق  اأع�شاء 
تنفيذ امل�شروع وح�شوله على هذه 
اإىل �شجل  ت�����ش��اف  ال��ت��ي  اجل���ائ���زة 
امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ر���ش��ي��د اجل���وائ���ز يف 
والنقل  واجل���ودة  التميز  جم��الت 

الجتماعية،  وامل�شوؤولية  امل�شتدام 
مثمنة اجلهود التي بذلها الفريق 
وتوا�شلهم  املا�شية  الفرة  خالل 
بقطاع  امل����ع����ن����ي����ة  اجل������ه������ات  م������ع 
راأ�شها  وع��ل��ى  ال���دول���ة  يف  التعليم 
وجمل�س  والتعليم  الربية  وزارة 
اأب����وظ����ب����ي ل���ل���ت���ع���ل���ي���م، وامل���ن���اط���ق 
املدر�شية  والإدارات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والطلبة واأولياء اأمورهم، حيث مت 
امل�شروع  يتطلبه تطبيق  ما  توفري 
بكل  اخلا�شة  البيانات  توفري  من 
طالب وطالبة، بحيث يتم اإدراجها 
اخلا�شة  الإلكرونية  البطاقة  يف 

به.
ال��ت��ي ينظمها  اأن اجل��ائ��زة  ي��ذك��ر   
م��ع��ه��د ج���ائ���زة ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
وت�شليط  ت��ك��رمي  ت��ه��دف  ل��ل��ت��م��ي��ز 
اأب��رز واأه��م الإبداعات  ال�شوء على 
تكنولوجيا  ح��ل��ول  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف 
للحكومة  والت�����ش��الت  املعلومات 

واخلدمات الإلكرونية، وت�شمنت 
عدداً  ال��ع��ام  ه��ذا  الفائزين  قائمة 

من الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
الدولة،  داخ��ل  واملحلية  الحتادية 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ن  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
ال�شعودية، وقطر.

وزير االأ�ضغال: كلفة م�ضاريع الوزارة 9.6 مليار درهم منها 877 مليون درهم للعام اجلاري

احتفلت باليوم الدويل للتنوع االحيائي

بلدية مدينة ابوظبي توؤكد على ريادة االمارات يف حفظ املوارد والبيئات الطبيعية

موا�ضالت االإمارات تفوز بجائزة ال�ضرق االأو�ضط للتميز يف احلكومة واخلدمات االإلكرتونية

•• اأبوظبي-وام:

اأك����دت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي اأه��م��ي��ة العمل 
الأمنية وذلك  التحديات  يعزز من مواجهة  اجلماعي مبا 
يف ورقة عمل قدمها اللواء الركن الدكتور عبيد احلريي 
�شامل الكتبي نائب القائد العام ل�شرطة اأبوظبي يف موؤمتر 
اأعماله  انطلقت  ال��ذي  الأو���ش��ط  بال�شرق  الداخلي  الأم���ن 

ام�س باأبوظبي.
وقال اإن دولة الإمارات وبتوفيق من اهلل ثم بف�شل ال�شيا�شة 
احلكيمة للقيادة العليا ت�شري بخطى ثابتة وحتقق النجاح 
تلو الآخر يف خمتلف املجالت وت�شع بعني العتبار كرامة 

وممتلكاته  حقوقه  على  واملحافظة  اأمنه  و�شمان  الإن�شان 
اإىل جانب حقوق الوطن ومكت�شباته.

واأ�شاف اإن الدولة حتر�س على مواكبة التطورات العاملية 
املنظمة  مب��ا يعزز اجل��ه��ود يف مواجهة حت��دي��ات اجل��رمي��ة 
باأ�شكالها كافة دون اأن تغفل اأهمية العمل املتناغم مع جميع 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة لتحقيق تلك امل�شالح امل�شركة 
والتن�شيق امل�شتمر مع دول العامل ملتابعة وتبادل املعلومات 
حول اأ�شاليب العمل الإجرامي للو�شول اإىل اأف�شل ال�شبل 
لها  والت�شدي  الع�شرية  اجلرمية  م�شتجدات  مواجهة  يف 
ب�شتى الو�شائل م�شددا على اأن الت�شدي للجرمية املنظمة 
يف املنطقة ل ميكن اأن يكتمل اإل بتطوير اأطر من التعاون 

قطاع  اأن  اإىل  الكتبي  واأ�شار  وال��دويل.  والإقليمي  الثنائي 
القطاعات ل�شطالعه مبهام وم�شوؤوليات  اأهم  الأمن من 
متعددة تهدف يف جمملها اإىل ن�شر وحتقيق الأهداف العليا 
الدولة  اتخذت  ..حيث  املواطنني  م�شلحة  يف  ت�شب  التي 
عددا من التدابري للوقاية من اجلرمية واحلد من اآثارها 
واأمن  ا�شتقرار  على  العمل  ..موؤكدا  املجتمع  على  ال�شلبية 

املواطنني واملقيمني و�شون ممتلكاتهم.
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ورق���ة عمل  ورك���زت 
على عدد من املحاور املهمة وهي ..اأهمية التعاون وتفعيل 
جوانب العمل اجلماعي والت�شاور امل�شتمر وتبادل اخلربات 
واملعلومات والتن�شيق الدائم و�شرورة ال�شتمرار يف التطوير 

اأمن  وتطوير  الإل��ك��روين  التعريف  وتطبيق  وال��ت��دري��ب 
املعلومات  املنطقة يف جمال  ا�شراتيجية  احلدود وتطوير 
الكتبي �شرورة  الدكتور  ال��رك��ن  ال��ل��واء  اأك��د  كما  الأم��ن��ي��ة. 
مزيد من  وو�شع  البحري  بالأمن  الهتمام  على  احلر�س 
بهذا  املت�شلة  املخاطر  درء  واآلية  ب�شاأنه  الالزمة  اخلطط 
ودعا  التحتية.  والبنية  للموانئ  وكذلك  احليوي  اجلانب 
احليوية  املن�شاآت  حلماية  الأهمية  م��ن  امل��زي��د  اإع��ط��اء  اإىل 
برية  اأو  بحرية  �شواء  متابعتها  تتوىل  التي  النقاط  وكافة 
وتقييم جميع الثغرات وجاهزية ال�شرطة القادرة على اأداء 
املهام ومواجهة التحديات امل�شتقبلية. وحث على ال�شتمرار 
يف تقييم الثغرات املوجودة حاليا مو�شحا اأن ذلك يجنبنا 

الكثري من املخاطر الالحقة والتي تعر�س الأمن الوطني 
والبنية التحتية لأزمات نحن جميعا يف غنى عنها. و�شدد 
على اأهمية تطوير املنهاج ال�شراتيجي الذي ير�شم روؤية 
الأمن كي يواكب امل�شتجدات والتحديثات التي تطراأ جراء 
ت��ط��ور م���واز يف اجل��ان��ب الآخ����ر. وق���ام ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د العام 
ل�شرطة اأبوظبي بجولة يف املعر�س امل�شاحب تعرف خاللها 
ال��ت��ج��ه��ي��زات وامل���ع���دات. ح�شر املوؤمتر  اأه���م واأح����دث  ع��ل��ى 
وال�شديقة  العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  اأمنية  �شخ�شيات 
الري�شي مدير  نا�شر  اأحمد  واللواء  املتحدثني  ونخبة من 
اأبوظبي وكبار ال�شخ�شيات  عام العمليات املركزية ب�شرطة 

وال�شباط واملهتمني.

�ضرطة اأبوظبي توؤكد اأهمية العمل اجلماعي يف مواجهة التحديات االأمنية 
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�ضلطان القا�ضمي يفتتح معر�س خمرج 8 مل�ضاريع خريجي كلية الفنون اجلميلة والت�ضميم بجامعة ال�ضارقة

حتت �شعار ما نق�س مال من �شدقة 

خريية النعيمي تعلن عن حزمة من امل�ضاريع اخلريية خالل �ضهر رم�ضان

اختتام دورة تدريبية ملوظفي حكومة عجمان يف العمل االح�ضائي

•• ال�شارقة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اإف���ت���ت���ح 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
جامعة  رئ��ي�����س  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
املعر�س  ام�������س  ���ش��ب��اح  ال�������ش���ارق���ة 
ال��ت��خ��رج لطلبة  مل�����ش��اري��ع  ال��ث��ام��ن 
والت�شميم  اجلميلة  الفنون  كلية 
الذي يحمل �شعار خمرج 8 وذلك 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  ك��ل��ي��ة  م��ب��ن��ى  يف 

والت�شميم بجامعة ال�شارقة.
ال�شمو  �شاحب  ا�شتقباله  يف  وك��ان 
و�شوله  ل�����دى  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
عبد  ب��ن  �شامل  ال�شيخ  الكلية  ملقر 
الرحمن بن �شامل القا�شمي مدير 
والدكتور  �شمو احلاكم  عام مكتب 
جامعة  م����دي����ر  حم����م����ود  ����ش���ام���ي 
ال�����ش��ارق��ة وال���دك���ت���ور ع��م��رو عبد 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  احلميد 
التعليم  ل�����ش��وؤون  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
اإدارة  املظلوم مدير  وه�شام  العايل 
الفنون يف دائرة الثقافة والدكتور 
عميد  باأعمال  القائم  ن�شر  ع�شام 
والت�شميم.  اجلميلة  الفنون  كلية 
ن���واب مدير  الف��ت��ت��اح  ك��م��ا ح�شر 
الهيئة  اأع�شاء  اجلامعة وعدد من 
والطالبية.  والإداري��ة  التدري�شية 
وقام �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
التقليدي  ال�����ش��ري��ط  ق�����س  ع��ق��ب 
بتفقد  امل��ع��ر���س  ب��اف��ت��ت��اح  اإي����ذان����ا 

ال�شارقة  ف��ت��ي��ات  ن����ادي  و  ال����دويل 
ال�شارقة  م���ر����ش���دات  وم��ف��و���ش��ي��ة 
ومتاحف  الخ�����راع�����ات  وم����رك����ز 
وم��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ي��ة ع���رب فيها 

الطلبة عن ثقافاتهم املختلفة.
واأكد الدكتور �شامي حممود مدير 
وما  املعر�س  اأن  ال�شارقة  جامعة 
من  فنية  اأعمال  من  عليه  ا�شتمل 
والتخ�ش�شات  امل�شتويات  خمتلف 
وهو  املقايي�س  بكل  مده�شا  يعترب 
ي���ربه���ن م����رة اأخ������رى ع��ل��ى روؤي����ة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�شارقة  جامعة  وموؤ�ش�س  رئي�س 
اجلميلة  الفنون  كلية  اإن�����ش��اء  م��ن 
هي  ال��ذي  ال��ق��در  على  والت�شميم 
ع��ل��ي��ه م����ن ال���رع���اي���ة واله���ت���م���ام 
الفنية  امل�������واه�������ب  لك����ت���������ش����اف 
بالإ�شافة  املجتمع  يف  والإب��داع��ي��ة 
والطبيعي  الأ���ش��ا���ش��ي  دوره����ا  اإىل 
الأكادميي يف تاأهيل الكوادر الفنية 
التنمية  يف  دوره��ا  لتوؤدي  العلمية 
الثقافية الوطنية واإ�شاعة الذائقة 
الفنية يف خمتلف �شرائح املجتمع.

اإن�شائها  وم��ن��ذ  ال��ك��ل��ي��ة  اإن  وق����ال 
اك��ت�����ش��ف��ت ووف����ق����ا ل���ه���ذه ال����روؤي����ة 
ال�����ش��ام��ي��ة ال���ك���ث���ري م����ن امل���واه���ب 
.. م�����ش��ريا ع��ل��ى �شبيل  الإب��داع��ي��ة 
اخلريجة  اىل  احل�����ش��ر  ل  امل���ث���ال 
���ش��ي��خ��ة امل���������زروع ال���ت���ي ت��ع��م��ل يف 

منها  ك��ال  ي�شم  خمتلفة  اأج��ن��ح��ة 
الأع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة اخل���ا����ش���ة بكل 
الأكادميية  ال��ربام��ج  م��ن  برنامج 
الفنون  ك���ل���ي���ة  ت���ط���رح���ه���ا  ال����ت����ي 
اجلميلة وهي الت�شميم اجلرافيكي 
والت�شميم  امل��ت��ع��ددة  وال��و���ش��ائ��ط 
املعماري الداخلي وت�شميم الأزياء 
على  رك��ز  امل��ع��ر���س  اأن  مو�شحا   ..
ت���ق���دمي اأف����ك����ار ف��ن��ي��ة واإب���داع���ي���ة 
الفنون  ه���ذه  ج��دي��دة يف خم��ت��ل��ف 
حيث قدم خريجو الفنون اجلميلة 
ل�شتخدامات  ف���ن���ي���ة  ت���ن���وي���ع���ات 
تعك�س  اأع��م��ال  يف  النخيل  مكونات 
وقدم  الإم����ارات����ي..  امل��ج��ت��م��ع  روح 
خ���ري���ج���و ال���ت�������ش���م���ي���م ال���داخ���ل���ي 
املعماري حتت �شعار حوار ال�شارقة 
ال��ت�����ش��ام��ي��م التي  جم��م��وع��ة م���ن 
ت��ن��اول��ت ع����ددا م���ن م��ع��امل اإم����ارة 
ال�شارقة الثقافية والفنية يف اإطار 
مل�شروعات  واأف��ك��ار ج��دي��دة  ج��دي��د 
ثقافية وفنية مقرحة للم�شاركة 
باختيارها  ال�����ش��ارق��ة  ب��اح��ت��ف��الت 
ع��ا���ش��م��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة الإ���ش��الم��ي��ة يف 

العام 2014.
اجلرافيكي  الت�شميم  خريجو  اأما 
فقدموا  امل����ت����ع����ددة  وال����و�����ش����ائ����ط 
امل�������ش���روع���ات التي  جم��م��وع��ة م���ن 
والفني  ال���ث���ق���ايف  ال����واق����ع  ت��ع��ك�����س 
ال�����ش��ارق��ة �شمن ع���دد من  لإم����ارة 
كا�شتخدامات  ال��ف��ن��ي��ة  الأع����م����ال 
ثالثية  وال���ت�������ش���ام���ي���م  ال���ف���ي���دي���و 

اأجنحته التي ا�شتملت على العديد 
والت�شاميم..  الفنية  الأعمال  من 
مف�شل  ���ش��رح  اإىل  �شموه  وا�شتمع 
من الطلبة عن اأعمالهم واأهدافها 
اإعجابه مب�شتوى  .. واأب��دى �شموه 

هذه الأعمال.
الفنون  ج����ن����اح  ����ش���م���وه  وت���ف���ق���د 
ع��ل��ى جمموعة  واط���ل���ع  اجل��م��ي��ل��ة 
امل�شتوحاة  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال  م���ن 
من عبق الراث عرب فيها الطلبة 
م�شاعرهم  ع��ن  الفنية  باأعمالهم 
ي�شاركوا  اأن  اأرادوا  التي  واأفكارهم 
يف  يجول  وم��ا  باأحا�شي�شهم  الغري 

اأذاهنهم من اأفكار من خاللها.
ال�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  واط����ل����ع 
اإب�����داع�����ات طلبة  ع���ل���ى  ال�������ش���ارق���ة 
واملن�شوجات  الأزي��اء  ت�شميم  ق�شم 
ممزوجة  تقليدية  ت�شاميم  م��ن 
مب��ع��ط��ي��ات ع�����ش��ري��ة وع��ل��ى جناح 
والو�شائط  اجلرافيكي  الت�شميم 
املتعددة الذي عر�س جمموعة من 
الأعمال الفنية للطلبة اخلريجني 
حتمل الطابع احلركي كالإعالنات 
الكرتونية  والأف�������الم  ال��ت��ج��اري��ة 
لفن  الب�شرية ومل�شقات  واخل��دع 

اخلط العربي.
كما تفقد �شموه املعرو�شات يف جناح 
والت�شميم  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 
ع��ل��ى جمموعة  ا���ش��ت��م��ل��ت  وال���ت���ي 
من  للعديد  الت�شاميم  من  كبرية 
ال�شارقة  كمطار  اخلدمية  املباين 

تدري�س  ك��م�����ش��اع��دة  الآن  ال��ك��ل��ي��ة 
مو�شحا اأن هذه اخلريجة املبدعة 
املعار�س  م��ن  ال��ع��دي��د  ���ش��ارك��ت يف 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ي��ة  وال����ور�����س 
يف  العاملي  امل�شتوى  وعلى  ال��دول��ة 
والوليات  واإيطاليا  اأملانيا  من  كل 
املتحدة الأمريكية.. بالإ�شافة اإىل 
�شاركت  التي  ن�شال  نور  اخلريجة 
م����وؤخ����را مبوؤمتر  ع��ل��م��ي��ة  ب���ورق���ة 
عاملي لطلبة الفنون اجلميلة عقد 

يف ا�شطنبول وغريهما الكثري.
اأك����د ال��دك��ت��ور ع�شام  م���ن ج��ان��ب��ه 
كلية  عميد  ب��اأع��م��ال  القائم  ن�شر 
ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة وال��ت�����ش��م��ي��م اأن 
جمموعة  مب��ي��الد  يب�شر  امل��ع��ر���س 
جديدة من الفنانني الذين نتوقع 
امل�������ش���رق يف عامل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ه��م 
 .. ع��ام  نحو  على  اجلميلة  الفنون 
اأن معر�شا بهذا احلجم  اإىل  لفتا 
الرفيع  ال��ف��ن��ي  امل�����ش��ت��وى  وب���ه���ذا 
يج�شد حقيقة روؤية �شاحب ال�شمو 
رئ��ي�����س اجلامعة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
وموؤ�ش�شها يف اأن تكون كلية الفنون 
ت�شيئ  منارة  والت�شميم  اجلميلة 
ال�شارقة  اإم��ارة  من  واإبداعيا  فنيا 
على م�شتوى املنطقة كما اأنه يعرب 
ب�����ش��ك��ل غ���ري م��ب��ا���ش��ر ع���ن اجلهود 
املحدود من  والدعم غري  الكبرية 
يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  قبل 

الكلية واإدارة اجلامعة.
على  ا���ش��ت��م��ل  امل���ع���ر����س  اإن  وق�����ال 

•• عجمان ـ حممد بدير 

حت���ت ���ش��ع��ار م���ا ن��ق�����س م����ال من 
بنت  ع��زة  ال�شيخة  اعلنت  �شدقة 
عام  م����دي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  اهلل  ع���ب���د 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 
احلملة  اإط�������الق  ع����ن  اخل����ريي����ة، 
رم�شان  �شهر  خ��الل  الرم�شانية 
ت��ت�����ش��م��ن احلملة  ال���ك���رمي، ح��ي��ث 
املو�شمية  امل�شروعات  م��ن  العديد 
امل���ت���ن���وع���ة ال���ت���ي ت����ن����درج يف اإط�����ار 
يحث  وال����ذي  املجتمعي  ال��ت��ك��اف��ل 
ونحر�س  احل��ن��ي��ف  دي��ن��ن��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
املري  وم��ن��ه��ا  تكري�شه،  ع��ل��ى  دائ��م��ا 
زكاة  و  واإفطار �شائم  الرم�شاين  
املال وزك��اة الفطر و وك�شوة العيد 
الكرمي  ال�����ش��ه��ر  ب��خ��ت��ام  واخ������ريا 

م�شروع كوبون الطالب .
النعيمي  ع����زة  ال�����ش��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
تلبية  ع��ل��ى  داأب������ت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن 
الإمارة  ه��ذه  مواطني  احتياجات 

واملحتاجة  امل�شتحقة  الأ���ش��ر  م��ن 
وذلك بعد درا�شة حالة كل الأ�شرة 
امل�شروع  م���ن  ال���ه���دف  ان  م��ب��ي��ن��ة 
الأ�شر  كاهل  على  الأعباء  تخفيف 
ال���راح���م  روح  وب�����ث  امل�����ش��ت��ح��ق��ة 
الكرمي  ال�شهر  ه��ذا  يف  وال��ت��ك��اف��ل 
اخلريية،  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 
واأ�شارت ال�شيخة عزة بنت عبداهلل 
امل�شتفيدة  ال�شر  اأن  على  النعيمي 
ا�شرة   0200 امل�����ش��روع  ه���ذا  م��ن 

م�شتحقة.
�شائم  اإف����ط����ار  م�������ش���روع  وك���ذل���ك 
اليومي  الإف���ط���ار  وت��وف��ري وج��ب��ة 
لبع�س امل�شاجد واخليم الرم�شانية 
املقدمة  الوجبات  ع��دد  يبلغ  حيث 
من املوؤ�ش�شة تقريبا 5000 وجبة 
م�شاجد   10 على  م��وزع��ة  ي��وم��ي��اً 
و���ش��ك��ن ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة عجمان 
امارة  داخ��ل  والتكنولوجيا  للعلوم 
عجمان بتكلفة 1200000درهم 
علي  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 

م����ن هدايا  ي��ل��زم��ه��م  م����ا  ل�������ش���راء 
مببلغ  يتيم   300 منها  وي�شتفيد 
 500 ب��واق��ع  دره���م   150،000

درهم لكل يتيم.
ع�������زة بنت  ال�������ش���ي���خ���ة  واأ��������ش�������ارت 
العام  امل���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع���ب���داهلل 
ت�شتعد  احلملة  نهاية  يف  اأن���ه  اإىل 
اجلديد  ال��درا���ش��ي  للعام  املوؤ�ش�شة 
خالل  م���ن  2014م  2013م- 
)كوبون  الطالب  برنامج  م�شروع 
ال���ط���ال���ب( ل��ل�����ش��ن��ة ال���راب���ع���ة على 
ال���ت���وايل، وه���و ع��ب��ارة ع��ن كوبون 
�شراء بقيمة )100( درهم ل�شراء 
امل�شتحقني  ال��ط��الب  يحتاجه  م��ا 
ال��دخ��ل املحدود  م��ن الأي��ت��ام وفئة 
بالتن�شيق مع اإدارة منطقة عجمان 
التابعة  وامل������دار�������س  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
 )1000( �شي�شتفيد  ح��ي��ث  ل��ه��ا 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن ه���ذا امل�شروع 
م��ن ام����ارة ع��ج��م��ان، وت��ب��ل��غ تكلفة 
امل�شروع 100000 درهم. واأكدت 

مقام  من  بتوجيه  وذل��ك  املعطاءة 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
الأع�����ل�����ى ح����اك����م ع���ج���م���ان راع�����ى 
بن  ع��م��ار  ال�شيخ  و�شمو  املوؤ�ش�شة 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة حيث قامت 
املوؤ�ش�شة بخدمات جمتمعية رائدة 
الأيتام  برعاية  املوؤ�ش�شة  وتكفلت 
وتلبية  امل�شتحقة  الأ���ش��ر  وك��ف��ال��ة 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ط��ل��ق��ات والأرام�������ل 
وفئة امل�شنني وفئة العجز ال�شحي 
املواطنني  م����ن  امل�������ادي  وال���ع���ج���ز 
الأ�شا�شي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  وال�����دع�����م 
ت�شديد  يف  وامل�شاهمة  واجل��ام��ع��ي 

املديونية و�شيانة امل�شاكن
ت�شم  احل��م��ل��ة  ان  اىل  واأ������ش�����ارت 
الرم�شاين  امل���ري  ت��وزي��ع  م�����ش��روع 
وه������و ع�����ب�����ارة ع�����ن ت�����وزي�����ع امل������واد 
الغذائية لفئة ذوي الدخل املحدود 

التاأكد من توفري �شروط ال�شحة 
وال���ن���ظ���ام وامل��ت��اب��ع��ة ال��ي��وم��ي��ة مع 
اإعداد التقارير اليومية ودرا�شتها.

 وم�����������ش�����روع ت�����وزي�����ع زك��������اة امل�����ال 
اخلا�شة باحلاكم، حيث يبلغ عدد 
ع�شرة  من  اكرث  منها  امل�شتفيدين 
املواطنني  م����ن  م�����ش��ت��ف��ي��د  اآلف 
وامل�����ش��ت��ح��ق��ني وت���ب���ل���غ ق��ي��م��ت��ه��ا 5 
كذلك  دره��م،  ماليني وخم�شمائة 
م�����ش��روع زك����اة ال��ف��ط��ر وال��ت��ي يتم 
توزيعها علي امل�شتحقني قبل العيد 
بيوم واحد وي�شتفيد منها 1000 
اجلمعيات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �شخ�س 
اخل��ريي��ة، وم�����ش��روع ك�����ش��وة العيد 
 500 وي�شتفيد منها  الأيتام  على 
يتيم وحمتاج من املوؤ�ش�شة وبع�س 
اأيتام  حت��ت�����ش��ن  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
توفري  بجانب  دع��م  اإىل  وب��ح��اج��ة 
وم�����ش��روع عيديه   ، ل��ه��م  م��الب�����س 
على  توزيعها  ويتم  لالأيتام  العيد 
العيد  ق���ب���ل  والأط�����ف�����ال  الأي�����ت�����ام 

•• عجمان ـ الفجر 

والبحوث  الإح�شاء  اإدارة  اختتمت 
بالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  عجمان  لإم����ارة 
الدوائر  مل��وظ��ف��ي  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
بعجمان،  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
الح�شائي  ال��ع��م��ل  جم����ال  ح����ول 
الح�شائية  والدرا�شات  والبحوث 
بالأداء  الرت��ق��اء  اىل  تهدف  والتي 
وم�شتوى  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال��وظ��ي��ف��ي 
اخلدمات التي تقدمها الأمانة مبا 
ي�شاير اأف�شل املمار�شات العاملية يف 

الأداء.
ومت������ح������ورت م����وا�����ش����ي����ع ال��������دورة 
للدرا�شة  الأ�شا�شية  امل��راح��ل  ح��ول 
البيانات،  وج���م���ع  الح�������ش���ائ���ي���ة 
ال�شتبيان  ت�������ش���م���ي���م  وك���ي���ف���ي���ة 
واكت�شاب  اك�شل  برنامج  با�شتخدام 
التقرير  ل��ك��ت��اب��ة  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ه���ارات 

الح�شائية.
وت�شمنت الدورة تدريب امل�شاركني 
قواعد  اإدارة  علي  اي��ام  ثالثة  مل��دة 
ال���ب���ي���ان���ات الح�������ش���ائ���ي���ة واإع�������داد 
اجلداول والر�شوم البيانية وح�شاب 
الح�شائية  وامل��وؤ���ش��رات  املقايي�س 
واأ�شاليب حتليل البيانات، والتعرف 
على املعايري الأ�شا�شية جلودة جمع 

البيانات امليدانية وال�شجلية.

والبحوث بالأمانة العامة للمجل�س 
با�شتمرار  ت����وف����ر  ال���ت���ن���ف���ي���ذي، 
اإح�شائية  وب����ي����ان����ات  م���ع���ل���وم���ات 
الأن�شطة  ملختلف  وحديثة  �شاملة 
القت�شادية والجتماعية يف امارة 

عجمان.
والبحوث  الإح�شاء  اإدارة  اأن  يذكر 
عجمان  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ب��امل��ج��ل�����س 
اع���داد مرحلة  م��ن  م��وؤخ��را  انتهت 
للمن�شاآت  امل������ي������داين  ال�����ت�����ع�����داد 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع املركز 
البلدية  الوطني لالإح�شاء ودائرة 
ملدة  ا�شتمرت  وال��ت��ى  والتخطيط، 
وحتى  ي���ن���اي���ر   20 م����ن  ���ش��ه��ري��ن 
تعداد  و�شملت  املا�شي،  مار�س   20
وال�شناعية  القت�شادية  املن�شئات 
واملقيمة  املواطنة  وال�شر  واملباين 

واملزارع وغريها.
املن�شاآت  ت���ع���داد  م�����ش��روع  وي���ه���دف 
اإىل  عجمان  اإم���ارة  يف  القت�شادية 
ح�شر جميع الأن�شطة القت�شادية 
العمالة  ح���ج���م  ع���ل���ى  وال����ت����ع����رف 
والنوع  اجلن�شية  ح�شب  وتوزيعها 
واإ���ش��ه��ام ه��ذه الأن�����ش��ط��ة يف الناجت 

املحلي الإجمايل.
تعداد  نتائج  عن  الع��الن  �شيتم  و 
امل���ن�������ش���اآت الق���ت�������ش���ادي���ة يف ام����ارة 
ع��ج��م��ان ب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن عملية 

التدقيق وحفظ البيانات.

واملنتظمة  والب�شيطة  الع�شوائية 
والعنقودية  ال��ط��ب��ق��ي��ة  امل��ع��اي��ن��ة  و 
وح�شاب  املتو�شط  تقدير  وح�شاب 

حجم العينة.
ك���م���ا خ�����ش�����ش��ت ال���������دورة حم����ورا 
با�شتخدام  الح�����ش��ائ��ي  للتحليل 
���ش��م��ل جمموعة  اك�����ش��ل،  ب��رن��ام��ج 
واملوؤ�شرات  املقايي�س  منها  حم��اور 
التحليل  اأ���ش��ال��ي��ب  و  الح�����ش��ائ��ي��ة 

الإح�شائي .
الإح�������ش���اء  اإدارة  م���دي���ر  وق����ال����ت 
والبحوث بالأمانة العامة للمجل�س 
يا�شمني  ال���دك���ت���ورة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
التدريبية  ال��دورة  اإن هذه  ج��ودي، 

وت��ط��رق��ت ال����دورة اإىل م��ق��دم��ة يف 
الإح�شائية  البيانات  قواعد  اإدارة 
وحتويلها  ال����ب����ي����ان����ات  واإدخ������������ال 
والرقمية،  امل�����ش��ن��ف��ة  وال���ب���ي���ان���ات 
الإح�شائية  اجل���داول  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
و�����ش����م����ل����ت ال�����ع�����ر������س اجل��������دويل 
والو�شفية  ال��ن��وع��ي��ة  ل��ل��م��ت��غ��ريات 
الن�شبي  ال����ت����ك����راري  واجل����������دول 

والتكراري للمتغريات الكمية.
وركزت الدورة على كيفية ت�شميم 
ومنهجي  علمي  ب�شكل  ال�شتبيان 
ال�شتبيان  ت�������ش���م���ي���م  و����ش���م���ل���ت 
امل��ع��ل��وم��ات اخلا�شة  وط����رق ج��م��ع 
املعاينات  واأن����������واع  ب���ال����ش���ت���ب���ي���ان 

تاأتي �شمن خطة الأمانة لالرتقاء 
ب��اأداء وخ��ربات ومعارف موظفينا، 
املرتبطة  ب���امل���ه���ارات  وت���زوي���ده���م 
بالإح�شاء ال�شا�شي ومتكينهم من 
والتقنيات  ال��ربام��ج  على  الط��الع 

احلديثة يف العمل الإح�شائي.
الإح�شائي  العمل  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
يقدم قاعدة بيان مهمة للباحثيني 
و���ش��ن��اع ال��ق��رار يف و���ش��ع اخلطط 
وال�شيا�شات  الإمن��ائ��ي��ة  وال��ربام��ج 
وال�شراجتيات يف خمتلف املجالت 
ال�شتثمارية  البيئة  يدعم  وبذلك 

ويعزز النمو القت�شادي.
الإح�������ش���اء  اإدارة  اأن  واأ�����ش����اف����ت 

الأب��ع��اد ملعامل ال�����ش��ارق��ة.. يف حني 
جمموعة  الأزي���اء  خريجو  عر�س 
من الأعمال التي ج�شدت التالحم 
بني ت�شميم الأزي��اء التقليدي مع 
املعطيات الع�شرية. وقالت ال�شيدة 
م�شاعدة  امل�������زروع  را����ش���د  ���ش��ي��خ��ة 
اجلميلة  الفنون  بكلية  التدري�س 
عملت  اأنها  وخريجتها  والت�شميم 
عقب  بكليتها  ت��دري�����س  كم�شاعدة 
تخرجها. واأكدت اأن الكلية �شقلت 
ل��ي��ك��ون لفنها  م��وه��ب��ت��ه��ا واأه��ل��ت��ه��ا 
�شاركت  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي  الم����ت����داد 
ب���اأع���م���ال���ه���ا ال��ف��ن��ي��ة يف ك���ث���ري من 
اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  العاملية  امل��ع��ار���س 
والوليات  واأملانيا  اإيطاليا  من  كل 
امل��ت��ح��دة الأم���ريك���ي���ة م��ع��رب��ة عن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  بتف�شل  ف��خ��ره��ا 

اجلناح  ب����زي����ارة  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
اأمل���ان���ي���ا.  ب���اأع���م���ال���ه���ا يف  اخل����ا�����س 
درا�شتها  خ����الل  اإن���ه���ا  واأ����ش���اف���ت 
الكثري  ع���ق���دت  ت��خ��رج��ه��ا  وب���ع���د 
الفنية  وال����ور�����س  ال��������دورات  م���ن 
والهيئات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ع���دد  يف 
الدولة  يف  والثقافية  الجتماعية 
ال��ت��ي ق��ام��ت م��ن خ��الل��ه��ا بتعليم 
اأبناء جمتمعها من املنت�شبني لهذه 
النحت وغريه  الفعاليات مثل فن 
اأنها �شتوا�شل  من الفنون. واأكدت 
بجامعة  الأك�����ادمي�����ي  حت�����ش��ي��ل��ه��ا 
�شبتمرب  يف  بريطانيا  يف  ت�شيل�س 
امل��ق��ب��ل ل��ت��ع��ود ع��ن��دم��ا ت��ن��ه��ي��ه اإىل 
التعليمي  العمل  لتمار�س  كليتها 
الأكادميي. واأ�شادت بجميع اأع�شاء 
التدري�س يف كلية الفنون اجلميلة 

الذي  فين�شنت  ال��دك��ت��ور  خ��ا���ش��ة 
دائما وراء جناحها  ك��ان  اإن��ه  قالت 
وت��ق��دم��ه��ا ومت��ي��زه��ا وغ��ريه��ا من 

الطلبة املبدعني.
اأم�����ا اخل���ري���ج���ة ن����ور ن�����ش��ال فقد 
موؤمتر  يف  علمية  ب��ورق��ة  ���ش��ارك��ت 
ع���امل���ي ل��ط��ل��ب��ة ال���ف���ن���ون ع���ق���د يف 
ب��رك��ي��ا خ����الل �شهر  ا���ش��ط��ن��ب��ول 
مار�س املا�شي.. وقالت اإنها طرحت 
بحثها الذي يحمل عنوان املتاحف 
ب��ع��د القرن  ال���ف���ن م���ا  وم���ع���ار����س 
وحظي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف  الع�شرين 
فيه  امل�شاركني  م��ن  كبري  بتقدير 
املوؤمتر  جل��ن��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رية   ..
بحثها  ن�شر  ق��ررت  العليا  العلمية 
املجالت  ك����ربي����ات  م����ن  ب�����واح�����دة 

العلمية العاملية املحكمة.

ال�شيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي 
احلملة  ب��اأن   ، املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة م�����ش��ت��م��رة م���ن عام 
لآخر لت�شتهدف الآلف من الأ�شر 
الدخل  وذوي  واملتعففة  امل�شتحقة 
واملطلقات  الأي��ت��ام  وفئات  املحدود 
والعاجزين  وامل�����ش��ن��ني  والأرام�������ل 
ال�شحفي  املوؤمتر  وخ��الل  �شحيا. 
وجهت ال�شيخة عزة النعيمي جزيل 
املوؤ�ش�شة  ي��دع��م  م��ن  ل��ك��ل  �شكرها 

موؤكدة حر�س اجلمعيات والهيئات 
امل�����ش��ارك��ة وتقدمي  اخل��ريي��ة ع��ل��ى 
بينهم،  ف��ي��م��ا  وال�����ش��راك��ة  ال���دع���م 
ت�شتهدف  املوؤ�ش�شة  اأن  بينت  كما 
ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن  اجلميع 
ول تخت�س فئة بعينها ، كما اكدت 
ل��دي��ه��ا معايري  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ان  ع��ل��ى 
حتى  وامل�شاعدة  العانة  مل�شتحقي 
مو�شحة  ل���ش��ح��اب��ه،  احل��ق  ي�شل 
م�شتمر من  تنامي  املوؤ�ش�شة يف  ان 

ح��ي��ث ط��ل��ب��ات امل�����ش��اع��دة ن��ظ��را ملا 
م�شاعدات.  م��ن  املوؤ�ش�شة  تقدمه 
اأكدت  ال�شحفي  املوؤمتر  ختام  ويف 
اأهمية  على  النعيمي  عزة  ال�شيخة 
دور املتطوعني واإ�شرافهم يف توزيع 
املري الرم�شاين وكذلك ال�شراف 
م�شروع  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��اج��د  ع��ل��ى 
املالحظات  ورف���ع  يوميا  الف��ط��ار 
ب�شكل  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  وال��ت��و���ش��ي��ات 

دوري.

اإمداد تعرف طالب مدر�ضة دبي الدولية باملفاهيم احلديثة الإدارة املرافق العامة
•• دبي-وام:

اأكدت �شركة اإمداد الوطنية املتخ�ش�شة يف توفري حلول اإدارة املرافق 
املحلي  املجتمع  اأطياف  خمتلف  بني  الوعي  بن�شر  العامة..التزامها 
امل�شوؤولية  م��ب��داأ  تطبيق  جت��اه  وم�شوؤوليتها  اإمي��ان��ه��ا  م��ن  ان��ط��الق��ا 
اأعمالها خا�شة داخل الدولة.  الجتماعية يف املدن التي تنت�شر فيها 
من  واأع�شاء  ال�شركة  يف  البيئة  اإدارة  م�شوؤويل  �شم  اإم��داد  وفد  وزار 
جمعية ال�شرق الأو�شط لإدارة املرافق التي يراأ�شها الرئي�س التنفيذي 
اإطار  اإم��داد جمال عبداهلل لوتاه .. مدر�شة دبي الدولية وذلك يف  ل� 
ر�شالته وم�شوؤوليتها الإجتماعية. وقدم الوفد عر�شا حول الأهداف 
واملفاهيم احلديثة لإدارة املرافق العامة خا�شة م�شاألة املياه العادمة 

املجتمعات.  تكوين  ي�شكلون عمودا مهما يف  كونهم  اأهمية عن غريه 
اإمداد ..اإن  اإدارة البيئة يف  من جهته قال علي ح�شن البلو�شي مدير 
التوعية باملخاطر التي حتيط بالبيئة يجب اأن تبداأ يف مراحل مبكرة 
من عمر الإن�شان واختيار فئة الطالب يعك�س هذا الهتمام فهم قادة 
امل�شتقبل الذين �شيديرون �شوؤون املوؤ�ش�شات وانطالقا من هذا املبداأ 
التي  املالئمة  ب���الأدوات  وتزويدهم  تثقيفهم  ب�شرورة  اإم���داد  توؤمن 
تزيد الوعي البيئي لديهم. واأ�شاف اأن الركيز على م�شاألة معاجلة 
املياه العادمة وكيفية ال�شتفادة من خملفاتها يف اإطار برامج ال�شركة 
املحافظة  �شرورة  على  الأوىل من حر�شها  بالدرجة  ينبع  التوعوية 
على املوارد املتوفرة يف الكرة الأر�شية وتر�شيد ا�شتهالكها خ�شو�شا 
املياه لأن معظم مناطق العام تعاين اليوم من �شحها وندرتها اإ�شافة 

بالو�شائل  معاجلتها  وكيفية  امل��دن  يف  املن�شاآت  خمتلف  تفرزها  التي 
والأ����ش���ال���ي���ب ال��ع��ل��م��ي��ة احل��دي��ث��ة وال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ب��ع��د تكريرها 
وا�شتخدامها يف الري اأو التنظيف من دون ترك اأي اآثار �شلبية ت�شر 
بالبيئة. و�شرح حممود ر�شيد املدير التنفيذي للعمليات يف اإمداد اأن 
ال�شركة تعمل با�شتمرار على تطوير اأعمالها مبا يتالءم مع التطورات 
يف  ت�شهم  التي  التقنيات  ا�شتحداث  خ��الل  م��ن  اجل��دي��دة  العمرانية 
املحافظة على البيئة اإ�شافة اإىل ن�شر الوعي بني موظفيها وعمالئها 
ح���ول ال���ش��ت��ف��ادة ال��ق�����ش��وى م��ن الإم��ك��ان��ات امل��ت��وف��رة ك��اف��ة ليتمكن 
جمتمعنا من العي�س باأمان. واأ�شاف اأن الزيارة تندرج يف اإطار خطة 
اأكرب �شريحة ممكنة  اإىل  اإمداد �شتجعلها ت�شل  ا�شراتيجية تنفذها 
اأن التوجه اإىل طالب املدار�س ل يقل  اإىل  من قاطنني دبي..م�شريا 

اإىل تعر�شها للتلوث نتيجة ال�شتخدامات ال�شيئة لتلك املوارد �شواء 
لقاء  وت�شمن  الزراعية.  وحتى  ال�شناعية  اأو  العمرانية  امل�شاريع  يف 
وفد اإمداد مع طالب مدر�شة دبي الدولية العديد من الأن�شطة منها 
العاملي  اليوم  خ��الل  لعر�شه  ال�شركة  اأع��دت��ه  وثائقي  فيلم  م�شاهدة 
لإدارة املرافق حيث ت�شارك اإمداد بفعالية يف هذا احلدث اإ�شافة اإىل 
وخربائها  م�شوؤوليها  من  عدد  و�شي�شارك  البالتينية  رعايته  توليها 
يف النقا�شات املبا�شرة التي �شتجري عرب موؤمتر بالفيديو من اأنحاء 
متفرقة حول العامل. ووزع الوفد جمموعة كبرية من جملة بيئتي 
الطالب  ت���رثي  غنية  م��و���ش��وع��ات  وتت�شمن  اإم����داد  ت�����ش��دره��ا  ال��ت��ي 
مبعلومات واأفكار م�شتوحاة للحفاظ على البيئة اإ�شافة اإىل جمموعة 

الر�شوم والألوان التي تنمي خيال الطفل يف هذا الإطار.

ق�ضم التمري�س بطبية عجمان ينظم موؤمتر الرعاية احلرجة
للموارد وارتفاعاً لتكلفة العالج ومن اأكرثهاً اعتماداً علي 

التكنولوجيا احلديثة .
واو�شح ال�شام�شي اأنه غالبا ما يعاين مري�س العناية املركزة 
من تدهور وظائف عدد من اأجهزة اجل�شم يف نف�س الوقت 
عند دخوله اأو خالل تواجده بالعناية، �شواء اأن يكون ذلك 
اأو ح��دوث ذلك  ال�شابقة  الأمرا�س  ب�شبب وج��ود عدد من 
كم�شاعفات لف�شل وظائف ع�شو هام باجل�شم، مما يتطلب 
تدخل �شامل لدعم وظائف الأع�شاء ملنع حدوث مزيد من 
التدهور. واأكد مدير طبية عجمان على اأن طب احلالت 
احلرجة يتميز عن باقي تخ�ش�شات الطب بانه من اأكرث 
فروع الطب من حيث ال�شرعًة يف التطور وتراكم املعلومات 
كبري من  اإنقاذ حياة عدد  اإمكان  املفهوم  اأ�شبح من  حيث 
املر�شي اإذ ما مت اعتماد عالجات متطورة والتدخل لدعم 
اأع�شاء اجل�شم يف الوقت املنا�شب بناء علي مراقبة دقيقة 

ول�شيقة لوظائف اجلهاز الدوري القلبي والتنف�شي.

•• عجمان ـ الفجر 

موؤمتر  الطبية  عجمان  مبنطقة  التمري�س  ق�شم  نظم 
والفنيني  الأط��ب��اء  من   250 مب�شارك  احلرجة  الرعاية 
واملمر�شني من خمتلف املناطق الطبية بالدولة ا�شتمعوا 
اإىل 7 اأوراق عمل قدمها نخبة من الأطباء تناولوا خاللها 
بالرعاية  ه��و ج��دي��د  املتعلقة مب��ا  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
املركزة  بالعناية  ال��ع��دوى  مكافحة  كيفية  مثل  احل��رج��ة 
والطارئة  املختلفة  القلب  ام��را���س  مع  التعامل  كيفية  و 
خمتلف  م��ع  التعامل  كيفية  باإ�شهاب  امل��وؤمت��ر  ت��ن��اول  كما 
المرا�س والإ�شابات احلرجة و�شول باملري�س ايل ال�شفاء 

التام دون اية م�شاعفات.
طب  يعد  امل��وؤمت��ر  افتتاح  يف  ال�شام�شي  ت��رمي  حمد  وق���ال 
احلالت احلرجة مبفهومة احلديث من اأحد اأحدث فروع 
الطب ن�شاأًة وهو ب�شفة عامة اأكرث فروع الطب ا�شتهالكاً 
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اإعــــــــــالن
املنزلية  الدوات  لتجارة  ال�ش�����ادة/الجيال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شتعملة  رخ�شة رقم:CN 1006654 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عي�شى ح�شن حممد علي احلمادي
تعديل وكيل خدمات/حذف ماجد �شعيد م�شبح غنام املن�شوري

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 0.60*1
تعديل ا�شم جتاري:من/الجيال لتجارة الدوات املنزلية امل�شتعملة

AL AJYAL USED HOUSEHOLD APPLANCES TRADING

اىل/عطر الندل�س للحالقة 
AL ANDALUS PERFUME HAIRDRESSING

تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال فئة ثانية)9602101.2(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الواين والدوات املنزلية امل�شتعملة بالتجزئة)4774005(

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نيو تات�س للمقاولت وادارة العقارات  

رخ�شة رقم:CN 1144427 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1.2*6 اىل 0.40*0.12

تعديل ا�شم جتاري:من/نيو تات�س للمقاولت وادارة العقارات
NEW TOUCH CONTRACTING & REAL ESTATE

اىل/نيو تات�س لل�شيانة العامة 
NEW TOUCH GENERAL MAINTENANCE

ابراهيم  علي  را�شد  نا�شر  بناية   - زايد  مدينة   - ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
الزعابي - روف - مكتب رقم 1 اىل املنطقة الغربية ليوا حم�شر يثي ال�شناعية - ت 31 

دائرة ال�شوؤون البلدية
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين)4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلزيرة اخل�شراء للو�شاطة التجارية

رخ�شة رقم:CN 1200049 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جميل علي احلمالوي)%25(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شبحي ح�شن عبد القادر ناجي)%24(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عمر هادي عبد اهلل هادي ال�شعدي الواحدي من مالك اىل �شريك

تعيل ن�شب ال�شركاء/عمر هادي عبد اهلل هادي ال�شعدي الواحدي من 100% اىل %51
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 016*005 اىل 0.60*0.40
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/اجلزيرة اخل�شراء للو�شاطة التجارية
ALJAZEERA ALKHDRAA COMMERCIAL BROKER

اىل/اجلزيرة اخل�شراء للو�شاطة التجارية ذ.م.م 
ALJAZEERA ALKHDRAA COMMERCIAL BROKER 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 10804 بتاريخ 2013/5/28   

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

لالدوات املنزلية
رخ�شة رقم:CN 1066190 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)ابوظبي(

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   

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

لتجارة خزائن املطابخ
رخ�شة رقم:CN 1176462 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)ابوظبي(

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   

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

الفراح خلياطة املالب�س الن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1185781 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)ابوظبي(

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   

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

لين لتجارة مواد البناء
رخ�شة رقم:CN 1188139 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 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
�شهيل  ابو  ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1055924 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 4*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت ابو �شهيل
ABU SUHAIL SUPERMARKET

اىل/بقالة ابو �شهيل 
ABU SUHAIL BAQALA

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة)4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهالكي )�شوبر ماركت()4711002( 

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 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ال�شعبية للمواد الغذائية 

رخ�شة رقم:CN 1036244 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 3*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل ال�شعبية للمواد الغذائية
SHABIA FOOD STUFF TRADING

اىل/بقالة النجم العايل 
HIGH STAR BAQALA

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة)4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة)4721001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عليان �شوبر ماركت  ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1030860 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/عليان �شوبر ماركت  ذ.م.م 
ALYAN SUPERMARKET LLC

اىل/بقالة عليان ذ.م.م 
ALYAN BAQALA 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 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون اجلودة الذهبية 

للرجال  رخ�شة رقم:CN 1350927  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ا�شرف كاداكان كادافاث ثنيلي بورايل)%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

رامي حممد بدر عبد اهلل علي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

رامي حممد بدر عبد اهلل علي من 100% اىل %0
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 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اخلربة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1033070:الفنية  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شالح ح�شن حممد علي النوي�س)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل ح�شن حممد علي النوي�س

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 10804 بتاريخ 2013/5/28   

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

CN 1416220:العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبا�س فا�شل عبا�س ح�شني يو�شف )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بخيت �شعيد بخيت بن م�شكني

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 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
الغيار  لقطع  ال�ش�����ادة/الفاتك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1443648 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 5*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الفاتك لقطع الغيار 
AL FATEK SPARE PARTS

اىل/املنقذ لتجارة قطع الغيار 
ALMUNQETH AUTO SPARE PARTS TRADING

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 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوابة ال�شحراء لل�شيانة  
واملقاولت العامة رخ�شة رقم:CN 1097690 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.22
تعديل ا�شم جتاري:من/بوابة ال�شحراء لل�شيانة  واملقاولت العامة

BAWABT AL SAHRA MAINTENANCE & GENERAL CONTRACTING

اىل/بوابة ال�شحراء لل�شيانة العامة 
DESERT GATE GENERAL MAINTENANCE

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)ابوظبي(

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ن�شيم الورد لتبديل الزيوت

رخ�شة رقم:CN 1372943 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جمعه ح�شن حممد البلو�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مري قاواز خان زار جول
تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد مطر �شعيد حاذه الكتبي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل ن�شيم الورد لتبديل الزيوت

NASEEM ALWARD OIL CHANGE SHOP
اىل/حمل جمريا ات�س دي 

SHOP JUMEIRAH HD
والف�شائية  التلفزيونية  القنوات  ا�شتقبال  معدات  و�شيانة  تركيب  ن�شاط/ا�شافة  تعديل 

)حمطات القمار ال�شناعية( )4321010(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهوائيات واجهزة ال�شتقبال - بالتجزئة)4759010(

تعديل ن�شاط/حذف تبديل زيوت املركبات )4520010(
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 10804 بتاريخ 2013/5/28   

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

املتحركة رخ�شة رقم:CN 1073620  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عابر حريز عابر عبد اهلل املزروعي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعة نا�شر علي نا�شر ال فنه اجلنيبي
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 م غ 

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/دليلك خلدمات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1444355:الطباعة وتخلي�س املعامالت  رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد عبيد حممد م�شبح الغفلي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد جوعان را�شد الظاهري
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)العني(

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   

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

الريان للنجارة واحلدادة امل�شلحة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1162561 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
لطفي عديل قالده �شناده من 10% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شحاته فكري عطية اهلل م�شرقي

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)العني(

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اعــــــــــالن
لت�شليح  القبي�شي  ماجد  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهرباء واملكيفات رخ�شة رقم:CN 1038667  قد تقدموا الينا بطلب:

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*4

تعديل ا�شم جتاري: من/قموؤ�ش�شة ماجد القبي�شي لت�شليح الكهرباء واملكيفات   

MAJID AL QUEBAISY ELECTRICAL & AIR CONDITIONER REPAIR ESTABLISHME

اىل/ماجد القبي�شي لت�شليح م�شخات املياه

MAJED ALQUBAISI WATER PUMP REPAIR

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح و�شيانة مكيفات الهواء معدات التربيد وتنقية الهواء )3312007(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح املواقد واملربدات و الغ�شالت )9522001(

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 



اأخبار الإمارات

07

الثالثاء    -  28   مايو    2013 م    -    العـدد    10804
Tuesday   28   May     2013  -  Issue No   10804

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
راأ�س  ع��ه��د  ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن 
التنفيدي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  اخل��ي��م��ة 
الم����ريي الجتماع  ب��ال��دي��وان  ام�����س 

العتيادي اخلام�س للمجل�س.
جل�شته  ب���داي���ة  يف  امل��ج��ل�����س  و����ش���ادق 
ال�شابق  اج���ت���م���اع���ه  حم�������ش���ر  ع���ل���ى 
على  املدرجة  املو�شوعات  وا�شتعر�س 
وامل��رت��ب��ط��ة بتطوير  اأع��م��ال��ه  ج����دول 
اخلدمات  وتعزيز  احلكومي  القطاع 
اجلهات  م���ع  وال���ت���ع���اون  احل��ك��وم��ي��ة 

واملوؤ�ش�شات الإحتادية.
راأ�س اخليمة  وا�شتهل �شمو ويل عهد 
الج���ت���م���اع ب����الإ�����ش����ادة وال���ث���ن���اء على 
القيادة الر�شيدة على �شعيها الدوؤوب 
وح��ر���ش��ه��ا امل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى الإرت����ق����اء 
اإىل  به  والإنطالق  احلكومي  بالعمل 
اآفاق جديدة من الإبتكار والتميز من 
ال�شيخ  ال�شمو  اإط��الق �شاحب  خ��الل 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل ملبادرتي احلكومة 
الذكية وجائزة اأف�شل خدمة حكومية 
ع��رب ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول وال��ل��ت��ني بال 
امل�شتقبل  ر�شمتا مالمح حكومة  �شك 

الإ�شتجابة  يف  ال��زم��ن  ت�����ش��اب��ق  ال��ت��ي 
املتعاملني  وت���وق���ع���ات  لإح���ت���ي���اج���ات 
اأينما كانوا وعلى مدار الوقت .. كما 
عمق  تعك�شان  امل��ب��ادرت��ني  ه��ات��ني  اأن 
توا�شل القيادة مع م�شتجدات املعرفة 
لتحقيق  وت�شخريها  والتكنولوجيا 

التطور والريادة احلكومية.
اجلهات  املجل�س  رئي�س  �شمو  ووج���ه 
واملبدع  اجل�����اد  ب��ال��ع��م��ل  احل��ك��وم��ي��ة 
الذكية  احل��ك��وم��ة  متطلبات  مل��واك��ب��ة 
احلكومية  ب���اخل���دم���ات  وال���و����ش���ول 
اإىل امل�����ش��ت��وى امل���اأم���ول مب��ا ي��ع��زز من 

تناف�شية دولتنا على الأ�شعدة كافة.
املقدمة  اخلطة  على  املجل�س  واإط��ل��ع 
من دائرة الأ�شغال واخلدمات العامة 
يف �����ش����اأن ت���ق���دي���ر الح���ت���ي���اج���ات من 
الآليات واملعدات و�شبل تعزيز الأ�شول 
الإنتاجية  الكفاءة  لرفع  الراأ�شمالية 
م�شتوى  وت����ط����وي����ر  وال���ت�������ش���غ���ي���ل���ي���ة 
حيث  للمواطنني  املقدمة  اخل��دم��ات 
مت���ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى م��ق��رح اخلطة 
وال��ت��وج��ي��ة ب�����ش��رع��ة اجن���ازه���ا مل��ا فيه 
وت�شريع  التنموية  اخل��ط��ط  مواكبة 
اخلدمية  امل�������ش���اري���ع  اإجن������از  ع��م��ل��ي��ة 
املتنامية يف الإمارة وتوفري متطلبات 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة �شمن  امل�������ش���اري���ع  ت��ن��ف��ي��ذ 
لالإ�شكان  زاي���د  ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  منح 

رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وم�����ب�����ادرات 
املجل�س  وناق�س   . اهلل  حفظه  الدولة 
التنيمة  دائ���رة  م��ن  امل��رف��وع  التقرير 
الإح�شائي  العمل  ح��ول  القت�شادية 
يف الإمارة و�شبل دعمه وتطويره مبا 
والتقارير  البيانات  توفري  يف  ي�شاعد 
الإح�شائية الدقيقة التي تعك�س واقع 
املوؤ�شرات  وتر�شد  التنمية  وتوقعات 
الإمارة  يف  والجتماعية  القت�شادية 
مبا ي�شاعد على ح�شن ر�شم ال�شيا�شات 
التنموية وتر�شيد القرارات احلكومية 
التنمية  دائ�����رة  امل��ج��ل�����س  ح��ي��ث وج���ه 
اأف�شل  ب���الإط���الع ع��ل��ى  الق��ت�����ش��ادي��ة 
املمار�شات داخل الدولة واإعداد ت�شور 
متكامل حول كيفية الإرتقاء بالعمل 

الإح�شائي.
تقدميي  عر�س  اإىل  املجل�س  وا�شتمع 
الإلكرونية  احل���ك���وم���ة  ه��ي��ئ��ة  م���ن 
واملرا�شالت  الأر����ش���ف���ة  ن���ظ���ام  ح����ول 
راأ�س  حلكومة  امل��وح��دة  الإل��ك��رون��ي��ة 
اإجن�������ازه �شمن  وال������ذي مت  اخل��ي��م��ة 
الإلكروين  ال��ت��ح��ول  ا���ش��رات��ي��ح��ي��ة 
املوؤ�ش�شي  بالعمل  لالإرتقاء  احلكومي 
اإج�������راءات�������ه  ال���ت���م���ي���ز يف  وحت����ق����ي����ق 
املجل�س  وج������ه  ح���ي���ث  وخم����رج����ات����ه 
النظام  ا���ش��ت��خ��دام  ت��ف��ع��ي��ل  ب�����ش��رورة 
وا�شتخدامه ب�شكل كامل يف احلكومة 

والإ���ش��راع يف حل اأي��ة م�شكالت تقنية 
تكليف  م��ع  ت��واج��ه��ه  ق��د  تنظيمية  اأو 
باإعداد  الإلكرونية  احلكومية  هيئة 
القادمة  املرحلة  خ��الل  ا�شراتيجية 
وحتقيق  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  لتطبيق 
الربط بني اجلهات احلكومية واإنتهاج 

مفهوم النافذة الواحدة.
املرفوع  التقرير  املجل�س  وا�شتعر�س 
نتائج  ح�����ول  اجل����م����ارك  دائ�������رة  م����ن 
الج���ت���م���اع ال���ث���ال���ث ل��ه��ي��ئ��ة الإحت�����اد 
التعاون  جم��ل�����س  ب�����دول  اجل���م���رك���ي 
البحرين  مب���م���ل���ك���ة  ع���ق���د  وال���������ذي 
ال�شقيقة واأثنى على اجلهود املبذولة 
للتعامل  اجلمركي  العمل  تطوير  يف 
والإقليمية  املحلية  امل�����ش��ت��ج��دات  م��ع 

والعاملية.
ك���م���ا اط����ل����ع امل���ج���ل�������س ع���ل���ى امل����ذك����رة 
�شقر  ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  م��ن  امل��رف��وع��ة 
متطلبات  ح����ول  احل��ك��وم��ي  ل��ل��ت��م��ي��ز 
تنفيذ م�شاريع الدعم التنموي لإمارة 
بتطوير  يتعلق  ف��ي��م��ا  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
والو�شطى  العليا  القيادات احلكومية 
�شاحب  م��ب��ادرات  �شمن  والإ�شرافية 
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 
ال�شكر  ب��خ��ال�����س  امل��ج��ل�����س  وت���وج���ه   .
ال�����ش��م��و رئي�س  ل�����ش��اح��ب  وال��ت��ق��دي��ر 

الدولة على حر�شه على توفري كافة 
وت�شخري  لالإمارة  التنموية  املمكنات 
الإم��ك��ان��ي��ات ال��الزم��ة ل��دع��م جناحها 
ملا فيه توفري اأرقى م�شتويات الرخاء 

للمواطنني.
�شرورة  ال�شاأن  ه��ذا  يف  املجل�س  واأك��د 
امل�����ش��ارك��ة اجل�����ادة وال��ف��اع��ل��ة جلميع 
بجميع  احل����ك����وم����ي����ة  ال������ق������ي������ادات 
التطوير  ب�����ربام�����ج  م�������ش���ت���وي���ات���ه���ا 
وال����ت����دري����ب امل����ق����ررة وف���ق���ا لأح�����دث 
القيادي  التطوير  واأ���ش��ال��ي��ب  مناهج 
الزمني  اجل����دول  وح�����ش��ب  والإداري 
على  اإيجابيا  ينعك�س  لذلك مبا  املعد 
احلكومية  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ات  حتقيق 
والإن����ط����الق ب��ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي اإىل 
اإطار  . ويف  التميز  اآف���اق ج��دي��دة م��ن 
حر�شه على تب�شيط اإجراءات تقدمي 
والت�شهيل  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 
معامالتهم  لإجن���از  املتعاملني  على 
لأرفع  وفقا  احلكومية  اجلهات  ل��دى 
م��ع��اي��ري اجل�����ودة ف��ق��د وج���ه املجل�س 
العامة  الأ���ش��غ��ال واخل���دم���ات  دائ����رة 
لتقدمي  البلدية  دائ��رة  مع  بالتن�شيق 
جميع خدماتها للمتعاملني يف مكان 
واحد بحيث يتم اإ�شافة مبنى ملحق 
�شمن املجمع اجلديد لدائرة البلدية 
الإداري  العمل  متطلبات  لإ�شتيعاب 

لدائرة الأ�شغال على م�شتوى املكاتب 
الأمامية واخللفية وباإ�شتخدام اأحدث 
النظم الإلكرونية . كما اطلع املجل�س 
ع��ل��ى امل���ذك���رة امل��رف��وع��ة م��ن برنامج 
حول  احلكومي  للتميز  �شقر  ال�شيخ 
خطط الطوارئ واإ�شتمرارية الأعمال 
اأقر  حيث  الأزم����ات  اأث��ن��اء  احلكومية 
امل��ق��دم لإع���داد هذه  امل�����ش��روع  املجل�س 
اخل���ط���ط وف���ق���ا ل��ل��م��ك��ون��ات والإط�����ار 
باأف�شل  وا���ش��ر���ش��ادا  امل��ح��دد  الزمني 

املمار�شات يف هذا ال�شاأن.
املرفوعه  املذكرة  املجل�س على  وواف��ق 
�شاأن  ال���ع���ام���ة يف  امل���ال���ي���ة  دائ������رة  م���ن 
الإ�شتحقاق  ن����ظ����ام  اإىل  ال���ت���ح���ول 

املحا�شبة  للمعايري  وف��ق��ا  املحا�شبي 
ةذ�سء�ش�س  العام  القطاع  يف  الدولية 
املالية  ال��ت��ق��اري��ر  اإع�������داد  لأغ����را�����س 
ووج�����ه جميع  امل����وازن����ه  ت��خ��ط��ي��ط  و 
اجلهات احلكومية بت�شهيل كل ما من 

�شاأنه اإجناز هذا التحول.
ال��واردة من  الر�شالة  املجل�س  وناق�س 
�شاأن  يف  الإجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة 
اإعتماد يوم 19 رم�شان لتعزيز العمل 
الإن�شاين واخلريي يف الإمارات اإكراما 
ل��ذك��رى امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ال�شيخ 
اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
ثراه حيث وجه املجل�س كافة الدوائر 
واملوؤ�ش�شات املحلية احلكومية بتنظيم 

فعاليات واأن�شطة اإن�شانية وخريية يف 
هذا اليوم.

ح�����ش��ر الج���ت���م���اع ال�����ش��ي��خ ع��م��ر بن 
ال�شيخ  وامل��ه��ن��د���س  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
القا�شمي  �شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل 
رئي�س دائرة الطريان املدين وال�شيخ 
حممد بن كايد القا�شمي رئي�س دائرة 
وال�شيخ عبداهلل  القت�شادية  التنمية 
بن حميد بن عبداهلل القا�شمي رئي�س 
م��ك��ت��ب ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ����س 
اخليمة والدكتور حممد عبداللطيف 
العام  الم��ني  باأعمال  القائم  خليفة 
ومديرو  وروؤ�شاء  التنفيذي  للمجل�س 

الدوائر املحلية بالإمارة .

•• راأ�س اخليمة- الفجر

يف  الأع����م����ال  واإدارة  ال��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ت��ي  ن��ظ��م��ت 
اأم�س يوماً  راأ�س اخليمة  الأمريكية يف  اجلامعة 
مفتوحاً مبقرها لتعريف طلبة املدار�س الثانوية 
الكليتني  يف  املطروحة  والربامج  بالتخ�ش�شات 

وتفرعاتها املختلفة .
 وح�����ش��ر ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم امل��ف��ت��وح ال����ذي تطوع 
الطلبة كمنظمني له ، لفيف من طلبة املدار�س 
الثانوية مبنطقة راأ�س اخليمة التعليمية واأي�شا 
اأع�شاء  بح�شور  اخل��ا���ش��ة  امل���دار����س  طلبة  م��ن 
اجلامعة  والإداري��ة وطلبة  التدري�شية  الهيئتني 

اأنف�شهم .

بطلبة  ال���رح���ي���ب  ج����رى  ال���ي���وم  م�����ش��ت��ه��ل  ويف 
املدار�س من قبل عمداء الكليات ثم قام الطلبة 
بعد ذلك بجولة تعريفية بداأوها باملعر�س املقام 
ل�شرح  وا�شتمعوا  الطلبة  �شوؤون  عمادة  مبنى  يف 
واإدارة  الهند�شة  يف  التخ�ش�شات  مدر�شي  م��ن 
���ش��ا���ش��ة ع��ر���س �شاهدوا  الأع���م���ال وم���ن خ���الل 
ب��ع�����س ال���ت���ج���ارب ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا طلبة 
الهند�شة ابان فرة درا�شتهم يف اجلامعة و�شكلت 
 ، املختلفة  ال��ن��ظ��ري��ة  ل��ل��م��واد  عملية  تطبيقات 
لوفود  جولة  الزيارة  ت�شمنت  ذلك  جانب  واىل 
ال���ط���الب ع��ل��ى خم��ت��ل��ف م���راف���ق اجل��ام��ع��ة مثل 
للمرافق  بال�شافة  واملكتبة  واملختربات  الكليات 

الرفيهية الأخرى والريا�شية .

املدار�س  اأب��دى طلبة  امليدانية  ويف ختام اجلولة 
اجلامعة  ح��وت  مل��ا  الكبري  اعجابهم  ومعلميهم 
بح�شب  والتي  املتطورة  العلمية  املختربات  من 

البع�س ت�شاهي اأعرق اجلامعات يف املنطقة.
ال��دك��ت��ور مو�شى  ق��ال  ذل��ك  ل��ه على  تعليق   ويف 
فخورون  ن��ح��ن  ال��ه��ن��د���ش��ة  كلية  عميد  حم�شن 
الثانوية  امل���دار����س  ط���الب  بيننا  ي��ك��ون  ان  ج���دا 
الذين يقفون على اأهبة ال�شتعداد لالنتقال اىل 
الزيارة  ب��ان  م�شيفا  اجلامعي  التعليم  مرحلة 
الأ�شتاذ  تاأتي انطالقا من روؤية مدير اجلامعة 
الدكتور ح�شن العلكيم القائمة على التوجه نحو 
طلبة الثانوية لتمكينهم من اختيار التخ�ش�شات 
مهنة  اىل  لتقودهم  ي�شتهونها  التي  الأكادميية 

امل�شتقبل .
علمية  من�شة  �شكلت  ال��زي��ارة  ان  حم�شن  وتابع 
الذين  باأنداهم  الثانوية  ط��الب  حيث  وتربوية 
�شبقوهم بالدرا�شة اجلامعية من فئة تخ�ش�شي 
الهند�شة وادارة الأعمال لتقدمي الن�شح والر�شاد 
والجابة على الأ�شئلة مما ي�شاعد طلبة الثانوية 
التي  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ح��و  ال��ت��وج��ه  ع��ل��ى 
وتوؤهلهم  ذوي��ه��م  وطموحات  طموحاتهم  تلبي 

للم�شاركة يف حتقيق تطلعات دولتهم.
امل�شاركة  امل���دار����س  ت��ك��رمي  ال��ي��وم مت  ن��ه��اي��ة  ويف 
بال�شافة  ال��ت��ذك��اري��ة  اجل��ام��ع��ة  دروع  ب��ت��ق��دمي 
والن�شرات  ال���رم���زي���ة  ال���ه���داي���ا  ب��ع�����س  ل��ت��وزي��ع 

التعريفية للجامعة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

حت���ت رع���اي���ة ال���ل���واء ال�����ش��ي��خ ط���ال���ب ب���ن �شقر 
د�شن  اخليمة،  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  القا�شمي 
عام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ال��ن��وب��ي حممد  العميد حممد 
���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ج��ائ��زة الأم���ان���ة العامة 
املدار�س  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  وامل��وج��ه��ة  ال�شنوية 
تفعياًل  مراحلها،  بجميع  واخلا�شة  احلكومية 
ل��وث��ي��ق��ة ق��ي��م و���ش��ل��وك��ي��ات امل���واط���ن الإم���ارات���ي 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  اأطلقتها  التي 
بالأمانة  ال��ت��م�����ش��ك  اإىل  ت��دع��و  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 
والتقيد  اليومية  املعامالت  جميع  يف  وال�شرف 

تاأتي  كما  العملية  احلياة  يف  املهنة  باأخالقيات 
املنبثقة  الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  خ��ط��ة  �شمن 
مفهوم  حتقيق  يف  واملعنية  الداخلية  وزارة  من 
ال�شراكة املجتمعية وتدعيم روح الألفة والتعاون 
وال��ت��وا���ش��ل الإن�����ش��اين ب��ني ك��اف��ة اأف���راد املجتمع 
وال�شرطة خللق جيل واٍع ومدرك ملعاين الأمانة 

وال�شلوكيات ال�شوية.
وبناء على فعاليات اجلائزة فان لفيف من �شباط 
القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة بداأوا اأم�س 
التي  امل��دار���س  اىل  زي���ارات  برنامج  اأ�شبوع  ومل��دة 
للقيام  وخ��ا���ش��ة  حكومية  م��در���ش��ة   60 ع��دده��ا 

بتكرمي الفائزين مب�شابقة الأمانة .

ومن اأجل الفوز باجلائزة بلغ عدد امل�شاركني يف 
مناف�شات التقييم على م�شتوى المارة 18 األف 
توفرت  م��ن  ه��م  منهم   65 لكن  وطالبة  طالب 
الفوز  و�شروط  املطلوبة  الأمانة  معايري  لديهم 

باجلائزة .
الفائزين  تكرمي  فعاليات  تد�شني  م�شتهل  ويف 
ب��اجل��ائ��زة ق���ام ال��ع��م��ي��د ال��ن��وب��ي اأم�������س بتكرمي 
للتعليم  الروؤية  الفائزات من مدر�شة  الطالبات 

الثانوي .
 ويف تعليق له على ذلك قال العميد النوبي، باأن 
الربنامج قام على اأ�شا�س توزيع جوائز تذكارية 
و���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ري��ة ل��ط��ال��ب اأو ط��ال��ب��ني م��ن كل 

اجلائزة  معايري  عليهم  تنطبق  مم��ن  م��در���ش��ة 
من حيث تفوقه الدرا�شي وان�شباطه بالقوانني 
والأنظمة وما يقوم به من دور مميز بني زمالئه 
ان  اىل  به م�شريا  يحتذى  طيباً  ليكون منوذجاً 
الهدف من ذلك هو غر�س روح التفوق والتميز 

يف نفو�س جيل امل�شتقبل .
البنني  مدار�س  �شهدت  املدر�شية  الذاع��ة  وع��رب 
نهجا  لتكون  الفائزين  تكرمي  فعاليات  والبنات 
ت��رب��وي��ا ي�����ش��اه��م يف غ��ر���س وت��ن��م��ي��ة الأم���ان���ة يف 
وثقافة  اأخ��الق��ي��ة  ممار�شة  باعتبارها  النفو�س 
واخل�شال  النبيلة  القيم  من  انطالقا  �شلوكية 

احلميدة التي ن�س عليها ديننا احلنيف.

•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

القيوين  اأم  م�������ش���ت�������ش���ف���ى  ن���ظ���م���ت 
حما�شرة حول مر�س ه�شا�شة العظام 
، بالتعاون مع برنامج متابعة املر�شى 
له�شا�شة العظام ب�شركة ليلي الطبية، 
ع��دد من  بح�شور  اأم�س  �شباح  وذل��ك 
بهدف  واملمر�شات،  والطباء  املر�شى 
بالت�شخي�س  امل���ر����س  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
املبكر وتوجيه الر�شاد والن�شح للذين 

يعانون من ه�شا�شة العظام. 
وق���������دم ال�����دك�����ت�����ور غ�����ال�����ب ال�����ع�����اين، 
اأمرا�س  ق�����ش��م  ورئ��ي�����س  اإخ��ت�����ش��ا���ش��ي 
مب�شت�شفى  وال���روم���ات���ي���زم  امل��ف��ا���ش��ل 
اأم ال��ق��ي��وي��ن، ن��ب��ذة ع��ام��ة ع��ن مر�س 
ال��ع��ظ��ام م���ن ح��ي��ث عوامل  ه�����ش��ا���ش��ة 
وكيفية  امل���ر����س  واأ����ش���ب���اب  اخل���ط���ورة 

الوقاية والت�شخي�س وطرق العالج.
الن�شيج  ب��اأن��ه ���ش��ع��ف  امل��ر���س  وع����رف 
ال��ع��ظ��م��ي ال�����ذي ي������وؤدي اىل ح���دوث 
ل�شدة  التعر�س  العظام عند  ك�شور يف 
ي�شمى  ان��ه  م�شريا  ب�شيطة،  خارجية 

اخلفي  ال�����ش��ارق  اأو  ال�شامت  باملر�س 
لنه ل يحدث المل الوا�شح وعادة ما 

ينتهي بحدوث ك�شور يف العظام.
واأ����ش���ار م���ن خ���الل الح�����ش��ائ��ي��ات ان 
من  للمر�س  عر�شة  الك���رث  الن�شاء 

%40 م���ن الن����اث  ب��ي��ن��م��ا  ال����رج����ال 
امل�����ش��اب��ون ب��ه�����ش��ا���ش��ة ال��ع��ظ��ام حتدث 
الذكور  م��ن   12% و  ك�����ش��ور  ل��دي��ه��م 
امل�����ش��اب��ون ب��ه�����ش��ا���ش��ة ال��ع��ظ��ام حتدث 
لديهم ك�شور ، واأو�شح اأن %20 من 

ناجتة  ك�شور  لديهم  ال��ذي��ن  امل��ر���ش��ى 
الوفاة  ت��وؤدي اىل  العظام  من ه�شا�شة 

يف ال�شنة التالية.
ال���دك���ت���ور غ���ال���ب عوامل  ق�����ش��م  ك��م��ا 
قابلة  غ����ري  ع����وام����ل  اىل  اخل����ط����ورة 

بعد  الن�شاء  ومنها  الوراثية  للتغيري 
لدى  ال���وراث���ي  التقبل   ، ال��ي��اأ���س  ���ش��ن 
العوائل ، الج�شام النحيفة، واجلن�س 
وانقطاع   ، البي�شاء  الب�شرة  �شاحب 
الن�شاء،  ع��ن��د   45 ���ش��ن  ق��ب��ل  ال��ط��م��ث 
وكذلك وجود عوامل قابلة لل�شيطرة 
وقلة  اخلمور  وك��رثة  التدخني  ومنها 
فيتامني  ن�شبة  وانخفا�س  الريا�شة 
مثل  المرا�س  وبع�س  والكال�شيوم  د 
اأمرا�س الغدد والروماتيزم واأمرا�س 
المرا�س  من  وغريها  والكلى  الكبد 
الكوتيزون  م��ث��ل  الدوي������ة  وب��ع�����س   ،
وح����ب����وب ال�������ش���رع وغ����ريه����ا واأخ������ريا 
التي  والإع���اق���ة  الع�شبية  الم���را����س 

توؤدي اىل عدم احلركة.
كيفية  حول  املحا�شرة  خالل  وتطرق 
الت�شخي�س من خالل النتباه للعوامل 
الغري قابلة للتغيري الوراثية والعوامل 
القابلة للتغيري، بال�شافة لالأعرا�س 
وق�شر  الظهر  تقو�س  مثل  ال�شريرية 
املخربية  الفحو�شات  بجانب  القامة 
العظام  كثافة  فح�س  ج��ه��از  واأخ����ريا 

وه���و الك����رث ���ش��ي��وع��ا. وح����ول كيفية 
العظام  ه�شا�شة  م��ر���س  م��ن  ال��وق��اي��ة 
�شدد املحا�شر ، على الزامية التعر�س 
ع�شرون  ومل������دة  م���ب���ا����ش���رة  ل��ل�����ش��م�����س 
ميثل  حيث  ع�شرا  اأو  �شباحا  دقيقة 
من   90% ن�شبته  م��ا  التعر�س  ه��ذا 
اجل�شم،  ي��ح��ت��اج��ه  ال����ذي  د  ف��ي��ت��ام��ني 
وك���ذل���ك احل�����ش��ول ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني د 

%10 لحتياحات احل�شم  مبا ميثل 
م�شتقات  ومنها  غذائية  م�شادر  م��ن 
الغذائية  واحل��ب��وب  وال�شمك  الل��ب��ان 
وك����ذل����ك ال���ك���ال�������ش���ي���وم م����ن الل���ب���ان 
على  و�شدد  واملك�شرات،  واخل�����ش��روات 
الطبيب  وا�شت�شارة  الريا�شة  ممار�شة 
كثافة  قيا�س  والفح�س بجهاز  املبكرة 

العظام.

ثم اكد على بع�س الر���ش��ادات العامة 
حول املر�س ومنها احلذر من الوقوع 
الك�شور  ع��ل��ى الر������س وم��ن��ع ح����دوث 
ل����دى امل���ر����ش���ى ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 
ان��ت��ع��ال الحذية  اخل���ط���ورة،  ع��وام��ل 
كما  اخل�شنة  ال�شطح  ذات  املنخف�شة 
ال�شحية  ال��ت��وع��ي��ة  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  اك���د 
اأو  للمر�شى  �شواء  ال�شحي  والتثقيف 

ويل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي 

طالب مدار�س راأ�س اخليمة الثانوية يطلعون على تخ�ض�ضات اجلامعة االأمريكية 

18 األف طالب وطالبة خا�شوا مناف�شة التقييم 

فعاليات جائزة االأمانة واالن�ضباط تنطلق مبدار�س راأ�س اخليمة

م�شت�شفى اأم القيوين تنظم حما�شرة حول مر�س ه�شا�شة العظام

غالب العاين  ي�ضدد على اهمية التوعية والتثقيف ال�ضحي للمر�ضى واال�ضحاء

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة ام�س بق�شر الظيت تو�شابورن مونال�شارت �شاتورن قن�شل عام مملكة تايالند 
لدى الدولة الذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله. ورحب �شاحب 
عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنيا  بالقن�شل  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو 
اجلديد ..م�شيدا �شموه بالعالقات املميزة بني البلدين ال�شديقني يف خمتلف املجالت 
ت�شهدها  التي  والعمرانية  بالنه�شة احل�شارية  التايالندي  القن�شل  اأ�شاد  . من جانبه 
دولة الإمارات يف خمتلف امليادين. ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عالقات التعاون الثنائية 
و�شبل توطيدها بني البلدين ال�شديقني. ح�شر اللقاء ال�شيخ اأحمد بن �شامل بن حممد 
القا�شمي و�شعادة عبدالعزيز الزعابي ع�شو املجل�س الوطني الحتادي وحمد ال�شام�شي 

مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة وعدد من امل�شوؤولني .

•• دبي-وام:

احل�شني  بنت  هيا  الأم���رية  مراكز  ت�شتعد 

لدائرة  ال��ت��اب��ع��ة  الإ����ش���الم���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال�������ش���وؤون الإ���ش��الم��ي��ة واخل���ريي���ة يف دبي 
ال�شيفي  لربناجمها  املنت�شبني  ل�شتقبال 
�شيفنا ممتع ومفيد 2013 ..الذي يهدف 
لتعزيز ال�شتفادة من اأوقات الفراغ خالل 
عو�شة  و�شرحت  ال�شيفية.  الإج��ازة  فرة 
هيا  الأم�����رية  م��راك��ز  اإدارة  م��دي��رة  عبيد 
من  جمموعة  ي�شم  الربنامج  اأن  بالإنابة 

املعرفة  جمعت  التي  والفعاليات  الأن�شطة 
اهتمامات  مع  يتنا�شب  قالب  يف  والت�شلية 
ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات واح��ت��ي��اج��ات��ه��م .. 
و�شرورة  ال�شيفية  الإج��ازة  اأهمية  موؤكدة 
ارتقاء  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا  م��ن��ه��ا  ال����ش���ت���ف���ادة 
ب��اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��الب ع��ل��ى الأ���ش��ع��دة كافة. 
واأ�شافت اأن الربنامج ي�شتهدف الطالبات 
الثاين  ال�����ش��ف  وح��ت��ى  الأول  ال�����ش��ف  م��ن 
والطالب  ال�����ش��ب��اح��ي��ة  ال���ف���رة  ع�����ش��رة يف 
الرابع يف  ال�شف  وحتى  الأول  ال�شف  من 
املركز يف  وذل��ك يف فرعي  امل�شائية  الفرة 

املزهر واأم ال�شيف.

مراكز االأمرية هيا ت�ضتعد ل�ضيفنا ممتع ومفيد�ضعود بن �ضقر ي�ضتقبل القن�ضل التايالندي
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اإعــــــــــالن
حب�شان  ال�ش�����ادة/جوهرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1275961:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبد اهلل �شامل را�شد عبيد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شلم عبد الرحمن نا�شر عاي�س العتيبي

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 م غ 

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/المواج �شريي�س 

  CN 1299415:الكهربائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عو�س حممد �شيف مر�شد املرر )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد �شيف مر�شد املرر

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 م غ 

العدد 10804 بتاريخ 2013/5/28   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد  النزهة  لقوارب  ال�شادة/الدليل  ب��ان  ال��ب��ح��ري( 
بياناتها  امل��ذك��ورة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدموا 

بعد وهي:

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

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

جديده جديده 127
 ميناء الت�سجيل ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/هالل و�شركاوؤه حمامون وم�شت�شارون قانونيون
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 167973       بتاريخ:2012/1/16 م
با�ش��م:روبريتو جيوري .

وعنوانه:4 افنيو ديه جويلف ام �شي 98000 موناكو.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

العمال امل�شرفية - ال�شت�شارات املالية - املعلومات املالية - ال�شرافة . 
الواق�عة بالفئة:36

و�شف العالمة:تتكون العالمة من كلمة GSMT باللغة الجنليزية .  
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
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

املودعة حتت رقم: 187183       بتاريخ:2013/2/20 م
با�ش��م:ال�شطورة لتجارة ال�شاي .

وعنوانه:ال�شارقة - خورفكان - �س.ب:10620 - هاتف:0505355395 - فاك�س: 
.fsk85@hotmail .com:الربيد اللكروين

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
القهوة ، ال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية ، الرز ، والتابيوكا وال�شاغو ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
اخلمرية   ، ال���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة  واحل��ل��وي��ات  واحل��ل��وي��ات  والفطائر  اخلبز   ، احل��ب��وب  م��ن 

وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات ، )التوابل( البهارات ، الثلج  . 
الواق�عة بالفئة:30

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن دائرة باللون الحمر وا�شفلها من اليمني )ال�شطورة( باللون الحمر 
الغامق ا�شفل الكلمة)Legend( باللون الحمر الغامق وحرف L مزخرف وب�شكل مميز .  

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
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

املودعة حتت رقم: 191922       بتاريخ:2013/5/20 م
با�ش��م:تيك اوربيت للتجارة �س.ذ.م.م  .

وعنوانه:�س.ب:2065 - هاتف:042587000 - فاك�س:042586600.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

ابحاث   ، تنظيمية  وا�شت�شارات  اعمال  ادارة   ، امل�شتهلك(  ن�شح  للم�شتهلكني)حمل  ون�شائح جتارية  معلومات 
وكالت   ، بالتجزئة  البيع  لغايات  الع��الم  و�شائل  على  �شلع  عر�س   ، التجارية  املعلومات  وك��الت   ، الع��م��ال 
ال�شترياد والت�شدير عر�س ال�شلع على و�شائل ات�شالت لغايات البيع بالتجزئة  البحاث التجارية ، عر�س 

ال�شلع على و�شائل العالم بغايات البيع بالتجزئة . 
الواق�عة بالفئة:35

باللغة  البي�س  وباللون  مميزة  بطريقة  مكتوبة   Life N Rich الكلمات  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
الالتينية وعلى خلفية حمراء .  

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
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

املودعة حتت رقم: 174057       بتاريخ:2012/9/24 م
با�ش��م:خدمات المارات لل�شالمة ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي ، �س.ب:6322 ، هاتف:025555725.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

تركيب وا�شالح امل�شاعد ، تركيب وا�شالح اجهزة النذار �شد احلريق ، ا�شت�شارات ال�شالمة وال�شحة املهنية ، 
تركيب و�شيانة وا�شالح املعدات اللية . 

الواق�عة بالفئة:37
و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة EmiSafe باللون البي�س باللغة الجنليزية وفوق الكلمة �شكل قبعة 

باللون ال�شفر والحمر وخلفية عبارة عن دائرة باللون الزرق .  
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
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/بروتوكول للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 186975       بتاريخ:2013/2/18 م
با�ش��م:مارتينيز هنوز واي �شيا ا�س ار ال .

وعنوانه:بوين�س ايري�س - الرجنتني .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات   ، الكافترييات  خدمات   ، املقاهي  خدمات   ، كحولية(  )الغري  وامل�شروبات  الطعمة  توفري  خدمات 
املطاعم خدمات املطاعم اخلدمة الذاتية ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات املطاعم املوؤقته 

او املتنقلة)الكانتينات( ، خدمات التموين بالطعام وال�شراب الغري كحويل . 
الواق�عة بالفئة:43

و�شف العالمة:ر�شم لدائرة خ�شراء كتب بو�شطها احلرف M باللغة الالتينية بخط ابي�س كبري واعاله 
الكلمة الالتينية CAFE وا�شفله الرقم 1933 باللون البي�س ويحيط الكلمات خطوط دائرية يتخللها 
باحرف   CAFE MARTINEZ العبارة  كتبت  الكل  وا�شفل  البي�س  باللون  النب  حلبيبات  ر�شم 

لتينية باللون 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
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/بروتوكول للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 186974       بتاريخ:2013/2/18 م
با�ش��م:مارتينيز هنوز واي �شيا ا�س ار ال .

وعنوانه:بوين�س ايري�س - الرجنتني .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، ال�شطناعي  وال��نب   ، وال�شاغو  والتابيوكا  والرز،  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي   ، النب 
 ، ال�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح و اخلردل ، اخلل ال�شل�شات ، )التوابل( البهارات ، الثلج . 
الواق�عة بالفئة:30

و�شف العالمة:ر�شم لدائرة خ�شراء كتب بو�شطها احلرف M باللغة الالتينية بخط ابي�س كبري واعاله 
الكلمة الالتينية CAFE وا�شفله الرقم 1933 باللون البي�س ويحيط الكلمات خطوط دائرية يتخللها 
باحرف   CAFE MARTINEZ العبارة  كتبت  الكل  وا�شفل  البي�س  باللون  النب  حلبيبات  ر�شم 

لتينية باللون 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
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

املودعة حتت رقم: 174712       بتاريخ:2012/6/4 م
 ADVANCED MEDIA TRADING LLC:با�ش��م

وعنوانه:مكتب رقم 410 - مركز اخلليج - بر دبي - �شندوق الربيد:44165.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

جتارة الجهزة ال�شمعية واملرئية واجهزة الت�شجيل ولوازمها . 
الواق�عة بالفئة:35

و�شف العالمة:اللون ا�شود
AM/العالمة التجارية

اللغة/
 ADVANCED MEDIA - BROADCAST & PROFESSIONAL VIDEO - PHOTO EQUIPMENT

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
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1600

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 22 اأغ�شط�س 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2234  
الفئة : 3

م�شتح�شرات   ، العطرية  ال��زي��وت   ، التجميل  م�شتح�شرات   ، ال��ع��ط��ورات   ، املنظفات   ، ال�شابون   : املنتجات 
الزينة الغري طبية ، م�شتح�شرات لل�شعر والأ�شنان ، م�شادات العرق ، مزيالت الروائح الكريهة لالإ�شتعمال 

ال�شخ�شي.
ال�شراطات : عدم املطالبة بحق خا�س عن الأحرف كل على حدة.

انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

EAT 68691

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1581

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 15 فرباير 1995  امل�شجلة حتت رقم : 1375  
الفئة : 3

املنتجات : م�شتح�شرات الزينة الغري طبية وم�شتح�شرات التجميل جميعها للرجال.
ال�شراطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

EAT 68693

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1593

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 15 اأغ�شط�س 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2176  
الفئة : 3

املنتجات : �شابون ، عطورات ، كالونيا ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، م�شتح�شرات زينة غري طبية ، 
م�شتح�شرات لالأ�شنان وال�شعر ، كرميات و�شوائل للب�شرة ، رغوات احلمام ، هالمات احلمام والد�س ، م�شادات 

التعرق ومزيالت الروائح الكريهة لالإ�شتعمال ال�شخ�شي.
ال�شراطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/16  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

EAT 68695

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1601

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 12 فرباير 1995  امل�شجلة حتت رقم : 1333  
الفئة : 3

املنتجات : التبيي�س ، م�شتح�شرات ومواد اأخرى لغ�شيل املالب�س ، م�شتح�شرات التنظيف والتلميع واحلك 
والق�شط ، ال�شابون ، العطور ، الزيوت العطرية ، م�شتح�شرات التجميل ، �شوائل ال�شعر ، منظفات الأ�شنان.

ال�شراطات : احلماية للعالمة يف جمملها.
انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 

وحتى تاريخ : 2023/08/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

EAT 68696

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1690

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 06 �شبتمرب 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2279  
الفئة : 3

، هالم  ، م�شتح�شرات زينة غري طبية  ، م�شتح�شرات جتميل  ، زيوت عطرية  ، عطورات  املنتجات : �شابون 
 ، ، م�شحوق الطلع  زي��وت  و رغ��وة احلمام   ، ، كرميات وحماليل للب�شرة  زي��ت   ، التجميل  ب��رويل لأغ��را���س 

م�شادات العرق ومزيالت الروائح الكريهة لال�شتعمال ال�شخ�شي.
ال�شراطات : احلماية للعالمة يف جمملها.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/08/23 
وحتى تاريخ : 2023/08/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

EAT 68727

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1582

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 15 فرباير 1995  امل�شجلة حتت رقم : 1374  
الفئة : 3

املنتجات : �شابون ، عطورات ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، م�شتح�شرات زينة غري طبية ، م�شادات 
التعرق لال�شتعمال ال�شخ�شي ، م�شتح�شرات لل�شعر ، منظفات الأ�شنان.

ال�شراطات
انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 

وحتى تاريخ : 2023/08/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

EAT 71011 يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2011/10/24 املودعة حتت رقم :  164310   
با�ش��م :  حممد اأ�شف عبد اجلبار

وعنوانه : �س ب 186315، دبي، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

املالب�س و لبا�س القدم و اأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة   : 25

و�شف العالمة    : هي عبارة عن حرف اأبجدي J وعلى جانبه الأمين نقطة باللون الأ�شود وبجانبها مكتوب 
عبارة  Junaid Jamshed   باللغة الالتينية وباللون الأ�شود 

ال�ش��راطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  اعــــالن  بيع عقار  باملزاد العلني

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/257 تنفيذ داخلي
قررت قا�شي التنفيذ بيع باملزاد العلني: الر�س ال�شكنية رقم )اأ 47( حو�س غرب )2/46( 
وم�شاحتها  القبي�شي،  عالمة  بو  خادم  حممد  املتويف/  تركة  با�شم  ابوظبي،  بجزيرة 
)7.500 ( قدم مربع ح�شبما ورد يف كتاب البلدية ، على ان يتم البيع باملزاد العلني يوم 
الحد املوافق  2013/6/9 يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى متام البيع مبقر ق�شر 
المارات يف ابوظبي بثمن ا�شا�شي قدره 3.500.000 درهم )ثالثة ماليني وخم�شمائة 

الف درهم ( بال�شافة اىل امل�شاريف.
   ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ل يقل عن 20% من 
املعتمدة يف  امل�شارف  احد  بكفالة م�شرفية من  او  نقدا  اما  املذكورة  الأ�شا�شي  الثمن 

الدولة او ب�شيك مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/26.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1395   

 املنذر/وليد طونة النعامي
 املنذر اليه: باتيا جوبال كري�شنا جوفيند  )جمهول حمل القامة(

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 26.889 درهم ) �شتة وع�شرون الفا 
ال�شيكات  املنذر مبوجب  وثمامنائة وت�شعة وثمانون درهم املر�شد يف ذمتكم ل�شالح 
ت�شارترد يف  �شتاندر  بنك  امل�شحوبة على  ارقام )893264، 893265، 893267، 893266( 
الفرة من 2011/11/15 وحتى 2011/11/30 والتي مت ارجتاعها عند ال�شرف لعدم 
تاريخ هذا النذار  ايام من  �شبعة  اق�شاه  لل�شحب، وذلك يف موعد  وجود ر�شيد قائم 
الزامك  نحو  الالزمة  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  ي�شطر  وال�شوف 
اتعاب  وامل�����ش��اري��ف وم��ق��اب��ل  ال��ر���ش��وم  ب��ال���ش��اف��ة اىل حتميلك  امل��ذك��ور،  املبلغ  ب�����ش��داد 

املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2012/1454   

 املنذر/احمد ح�شني احمد عبداملجيد  
 املنذر اليه: غالم ر�شا قا�شم دخيلي    )جمهول حمل القامة(

ينذر املنذر املنذر اليه خالل خم�شة ايام عمل من تاريخ ن�شر هذا 
النذار بالتي:

�شرورة �شداد ما عليك من مبالغ وهي 24000 درهم ) اربع وع�شرون 
الف درهم( وال �شن�شطر اآ�شفني لتخاذ الطريق القانوين الكفيل 

با�شرداد حقوقي كاملة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء ال�سرعي )ابوظبي( حمكمة النق�ص 
اىل / بر�شتيج لتاأجري الطائرات ذ.م.م 2- حامد بن احمد احلامد 3- 

فار�س حممد خازر ديب 
املقام �شدك  التجاري رقم 2012/683  الطعن  ان  ليكن معلوما لديك 
لنظر   2013/6/12 جل�شة  مت  ق��د  ليمتد  للطريان  النهلة  ق��ب��ل/  م��ن 
الطعن. وعليكم احل�شور ب�شخ�شكم او بوكيل عنكم يف املوعد املذكور 

مع امكان تقدمي اية م�شتندات او مذكرات ترون �شرورة تقدميها.

كبري كتاب املحكمة النق�ص

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ص
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•• ال�شارقة-الفجر:

البيئية  لل�شياحة  كلباء  م�شروع  �شهد 
بال�شارقة  ال�������ش���رق���ي���ة  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
ال��ولدة الأوىل لإن��اث غ��زال الدماين 
الأوىل  جمموعتها  اط���الق  مت  ال��ت��ي 
���ش��م��ن حم��م��ي��ة ال���ق���رم واحل���ف���ي���ة يف 
اط��ار تد�شني  2012 وذل��ك يف  مايو 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن 
للمرحلة  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
لل�شياحة  كلباء  م�����ش��روع  م��ن  الأوىل 
ال�شارقة  هيئة  تنفذه  ال���ذي  البيئية 
لالإ�شتثمار والتطوير �شروق بالتعاون 
الطبيعية  البيئة واملحميات  مع هيئة 

يف ال�شارقة.
لل�شياحة  ك���ل���ب���اء  م�������ش���روع  وي���ع���ت���رب 
�شياحي  م�������ش���روع  اأ����ش���خ���م  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ب��ي��ئ��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول����ة الإم�����ارات 
يف  وينفذ  واملنطقة،  املتحدة  العربية 
ال�شارقة  لم��ارة  التابعة  كلباء  مدينة 
وال���ت���ي ت��ب��ع��د ح����وايل 15 ك��ي��ل��و مر 
ع���ن ج���ن���وب م��دي��ن��ة ال���ف���ج���رية، على 
دولة  ب��ني  الفا�شل  احل����دودي  اخل��ط 
و�شلطنة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
من  ع���دد  امل�����ش��روع  ويت�شمن  ُع���م���ان، 
املحميات الطبيعية واملرافق التجارية 

وال�شياحية املتنوعة.
هنا  �شعادة  �شرحت  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
البيئة  هيئة  رئي�س  ال�شويدي  �شيف 
ال�شارقة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل��ح��م��ي��ات 
الدماين  غ����زال  ���ش��غ��ريي  ولدة  ع��ن 
وال�شابع  الرابع  يف  بالنقرا�س  املهدد 
م��ن اب��ري��ل امل��ا���ش��ي وه��م��ا ذك��ر وانثى 
، وت���اله���ا خ���الل ���ش��ه��ر اب���ري���ل ثالث 
املعروف  ان��ه من  اأخ��رى حيث  ولدات 
الربيع  ف�شلي  خ��الل  ال��غ��زلن  تكاثر 
واخل��ري��ف وذك����رت ان ال��ع��دد احلايل 
للغزلن البالغة داخل املحمية هو29 
وب��اإ���ش��اف��ة ال�����ولدات اجل���دي���دة ي�شل 

العدد الكلي اىل34 غزال.
ونوهت رئي�س هيئة البيئة اإىل اأن هذه 
اإل م��وؤ���ش��راً وا�شحاً  ال����ولدات م��ا ه��ي 
ع��ل��ى جن���اح ت��ع��اي�����س وت��ك��ي��ف الغزلن 
يف بيئتها الطبيعية مما يدل على ان 
�شحية  عي�س  ظ���روف  ت��وف��ر  املحمية 
احلياة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ي���ك���ف���ي  مب����ا 

الطبيعية للغزلن.
وع���ن اخل��ط��ط امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة لإط���الق 
اأ�شجار  الغزلن يف حممية  املزيد من 
القرم واحلفية يف خور كلباء حتدثت 
تقوم  املخت�شة  ك��وادرن��ا  ان  ال�شويدي 
ب��ال��ف��ع��ل وفقاً  مب��راق��ب��ة احل���ي���وان���ات 

احليوانات  لإط���الق  امل��ح��ددة  للخطة 
الربية يف حمميات اإمارة ال�شارقة.

واأ���ش��اف��ت ه��ن��ا ال�����ش��وي��دي ان��ن��ا عملنا 
كلباء  م�شروع  م��ن  الوىل  املرحلة  يف 
هيئة  تنفذه  ال��ذي  البيئية  لل�شياحة 
والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�������ش���ارق���ة 
املحميات  تاأهيل  اع��ادة  على  )�شروق( 
حممية  ك��ل��ب��اء  م��دي��ن��ة  يف  الطبيعية 
كلباء  خ��ور  يف  القرم  وا�شجار  احلفية 
مكت�شباتها  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ب���ه���دف 
النادر  احل��ي��وي  وت��ن��وع��ه��ا  الطبيعية 
التي  البيئية  طبيعتها  اىل  واع��ادت��ه��ا 
املمار�شات  ب�����ش��ب��ب  م��ن��ه��ا  ج����زءا  دم���ر 
والعتداءات الب�شرية اخلاطئة وذلك 
مدرو�شة  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  خ����الل  م���ن 
تهدف اىل احلد من التدهور البيئي 
واعادة توطني بع�س انواع احليوانات 

والطيور املنقر�شة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ����ش���ع���ادة م������روان بن 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال�����ش��رك��ال  ج��ا���ش��م 
والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة  لهيئة 
�شروق ، اإن التقدم احلا�شل يف تاأهيل 
م�شروع  �شمن  الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات 
خطوة  يعد  البيئية  لل�شياحة  كلباء 
امل�شروع  تطوير  يف  وج��وه��ري��ة  ه��ام��ة 
يندرج  امل�����ش��روع  اأن  خ�����ش��و���ش��اً  ك��ك��ل، 
�شمن م�شاريع ال�شياحة البيئية التي 

التنمية  ع��ل��ى  م�����ش��م��ون��ه��ا  يف  ت��ع��ت��م��د 
واحلفاظ  البيئية  للحياة  امل�شتدامة 
والنباتية  احل��ي��وان��ي��ة  ال����رثوات  ع��ل��ى 
البيئة  ه��ي��ئ��ة  دور  م��ث��م��ن��اً  للمنطقة، 
هذا  تطوير  يف  الطبيعية  واملحميات 
اجلزء الهام من امل�شروع. ويعد غزال 
العربية  الغزلن  ان��واع  اأح��د  الدماين 
ي��ت�����ش��ف ب�����ش��غ��ر ح��ج��م��ه وي��ع��ي�����س يف 
ال�����ش��ه��ول احل�����ش��وي��ة و���ش��ف��وح اجلبال 
ع���ل���ى ط�����ول حم���ي���ط ���ش��ب��ه اجل���زي���رة 
العربية، وعلى عك�س العديد من ذوات 
اأو يف  اإم��ا منفرًدا  فاإّنه يعي�س  احلافر 

جماعات �شغرية يقودها ذكر واحد.
كما تواجه الغزلن م�شكلة ندرة املياه 
للتغذية  فتلجاأ  ال��ربي��ة؛  امل��ن��اط��ق  يف 
فجًرا،  بالندى  الغنية  الأع�شاب  على 
وت��ق��ط��ع م�����ش��اف��ات ط��وي��ل��ة ب��ح��ًث��ا عن 
م�����ش��ادر امل��ي��اه، وع��ن��دم��ا جت���ده فاإنها 

ت�شرب منها بكميات كبرية.
لل�شياحة  ك���ل���ب���اء  م���������ش����روع  مي���ث���ل 
ال�شياحية  امل�شاريع  اأه��م  اأح��د  البيئية 
�شتقدم  ح��ي��ث  وامل��ن��ط��ق��ة،  ال���دول���ة  يف 
جديداً  من��ط��اً  ل��زواره��ا  كلباء  مدينة 
ال�شياحية،  ال��وج��ه��ات  م��ن  ب��ال��ك��ام��ل 
بف�شل ما تتمتع به من مزيج متناغم 
م���ن م��ع��امل اجل����ذب ال�����ش��ي��اح��ي التي 
ت�شمل جمموعة من املرافق واملن�شاآت 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأك���د امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الإح�����ش��اء اأن 
دولة الإمارات العربية املتحدة اأولت 
و�شالمة  امل������راأة  ���ش��ح��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�شمن  متوا�شال  اهتماما  اأو�شاعها 
والتنموية  الجتماعية  �شيا�شاتها 
واملرتكزات  الأ�ش�س  م��ن  باعتبارها 
وبناء  امل�����ش��ت��دام��ة  للتنمية  امل��ه��م��ة 
مل����ا حتتله  ال�����ش��ح��ي��ة  امل���ج���ت���م���ع���ات 
احلياة  يف  ومكانة  اأهمية  من  امل��راأة 
جمالتها.  خمتلف  يف  الإجتماعية 
وقال �شعادة را�شد خمي�س ال�شويدي 
مدير عام املركز الوطني لالإح�شاء 
يف بيان ام�س مبنا�شبة اليوم العاملي 
ل�شحة املراأة الذي ي�شادف يوم 28 
مايو من كل عام..اإن الحتفال بهذه 
ي��ت��زام��ن واإ����ش���دار املركز  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ل��ل��ت��ق��ري��ر ال���ث���ال���ث ح����ول اإجن������ازات 
دولة الإمارات العربية املتحدة على 
لالألفية  الإمنائية  الأهداف  �شعيد 
اأهدافها  ب���ني  م���ن  ح�����ددت  وال���ت���ي 
امل���راأة  ب�شحة  الرت���ق���اء  الرئي�شية 
واأو����ش���اع���ه���ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����دول 

ب�شكل  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  الأع�����ش��اء 
الإح�شاءات  توفري  اأن  عام..موؤكدا 
ي�شكل  امل����راأة  اأو���ش��اع  ع��ن  الر�شمية 
الوطني  املركز  لعمل  مهما  حم��ورا 
الأهداف  �شعيد  وعلى  لالإح�شاء. 
الإمنائية ب�شاأن �شحة املراأة يف هذا 
ال�شويدي  ���ش��ع��ادة  امل���ج���ال..اأو����ش���ح 
لالألفية  الإمن���ائ���ي���ة  الأه������داف  اأن 
ط��ال��ب��ت ال�����دول ب��ت��خ��ف��ي�����س معدل 
�شن  الأم�����ه�����ات يف  ب����ني  ال����وف����ي����ات 
الإجناب بن�شبة ثالثة اأرباع بحلول 
البيانات  اأن  واأ���ش��اف   .2015 ع��ام 
الإح�شائية املتوفرة لدى املركز من 
واقع البيانات ال�شجلية املتاحة من 
دولة  اأن  اأظهرت  الر�شمية  امل�شادر 
الإم��ارات متكنت من خف�س وفيات 
الأمهات ب�شبب احلمل والولدة اإىل 
ال�شجالت  اأظ���ه���رت  ح��ي��ث  ال�����ش��ف��ر 
ذات  ال�شحية  باملوؤ�ش�شات  اخلا�شة 
حالة  ت�����ش��ج��ل  مل  ب����اأن����ه  ال���ع���الق���ة 
وف��اة واح��دة بني الأم��ه��ات منذ عام 
جميع  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ..  2004
ت�شل  وب��ن�����ش��ب��ة  ج�����رت  ال����������ولدات 
داخ���ل  امل���ائ���ة  يف   99.9 ن��ح��و  اإىل 

الطبي  الإ�شراف  حتت  امل�شت�شفيات 
املعمول  والأنظمة  الإج���راءات  وف��ق 
بها لدى اجلهات ال�شحية املخت�شة 
وي���ع���ت���رب ه�����ذا امل����ع����دل واح�������دا من 
اأع��ل��ى امل��ع��دلت يف ال��ع��امل. واأك���د اأن 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ���ش��اه��م يف تقدمي 
ال�����ش��ح��ي��ة م����ن خالل  اخل�����دم�����ات 
لتقدمي  ال�شحية  امل���راك���ز  ان��ت�����ش��ار 
للجمهور.  ال�����الزم�����ة  اخل�����دم�����ات 
الإجناز  ه��ذا  اأن  ال�شويدي  واأ���ش��اف 
غري امل�شبوق والذي حققته الدولة 
من  امل�شتهدفة  بامل�شتويات  مقارنة 
اأهداف  �شمن  امل��ت��ح��دة  الأمم  قبل 
المن��ائ��ي��ة ل��الأل��ف��ي��ة وب��امل��ق��ارن��ة مع 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات 
اإجن��ازا للنتائج التي حققتها  ي�شكل 
واخلطط  ال����دول����ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
الر�شيدة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اإىل النهو�س بالأ�شرة على  الهادفة 
على  والطفل  وامل����راأة  العموم  وج��ه 
وجه اخل�شو�س من خالل تطوير 
والربامج  اخل��دم��ات  وج���ودة  كمية 
الو�شول  عملية  وت�شهيل  ال�شحية 
الدولية  امل�شتويات  اأف�شل  وفق  لها 

وانت�شار  ت��وزي��ع  �شيا�شة  خ��الل  م��ن 
الوحدات ال�شحية والرتقاء بجودة 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  خ��دم��ات��ه��ا 
واأدوار كل  م��ه��ام  وت��ك��ام��ل  وب��ت��ع��اون 
اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة. واأو���ش��ح اأن 
حتقيق  ح��ول  الإح�شائية  ال�����ش��ورة 
هذا امل�شتوى والذي جتاوز امل�شتوى 
ت��ت�����ش��م��ن بعدا  امل�����ش��ت��ه��دف دول���ي���ا 
ال�شحة  مفهوم  اأن  يف  يتمثل  مهما 
له  الإ���ش��ارة  وال��ذي متت  الإجنابية 
اإح�شائيا يت�شمن تقدمي اخلدمات 
ال�شحية وقيا�س موؤ�شراتها ببعدها 
قيا�س  يقت�شر  مل  بحيث  ال�شمويل 
الأمومة  خدمات  على  امل��راأة  �شحة 
الأمهات يف مرحلة  والطفولة على 
لت�شمل  بل  والإجن���اب فقط  احلمل 
املراحل  وامل��راأة يف خمتلف  الأمهات 
العمرية املختلفة مما ي�شيف متيزا 
خا�شا للنتائج التي حتققها الدولة 
ال�شويدي  واأ����ش���ار  امل���ج���ال.  ه���ذا  يف 
اأن الأهداف الإمنائية لالألفية  اإىل 
ت�شتهدف  امل������راأة  ���ش��ح��ة  جم����ال  يف 
خ���دم���ات  اإىل  ال����و�����ش����ول  ت���ع���م���ي���م 
ع��ل��ى م�شتوى  الإجن��اب��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 

 2015 الأع�شاء نهاية عام  الدول 
الو�شول  م����ن  ال�����دول�����ة  ومت���ك���ن���ت 
اإىل ه���ذا امل�����ش��ت��وى م��ن��ذ ن��ه��اي��ة عام 
ال���و����ش���ول  حت���ق���ي���ق  م�����ع   2010
ال�������ش���ام���ل ل���ل���ن�������ش���اء ق���ب���ل ال�������ولدة 
ومراكز  ال�شحية  للمراكز  وبعدها 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��رة  الأم���وم���ة 
الدولة. واأ�شاف اأن �شجالت امل�شادر 
اجلانب  ه��ذا  يف  املخت�شة  ال�شحية 
الأم  م��ت��اب��ع��ة  ت��ت��م  اأن�����ه  اإىل  ت�����ش��ري 
التاأكد  بعد  دوري���ة  ب�شفة  احل��ام��ل 
من احلمل وفقا لربوتوكول رعاية 
والذي  ال��دول��ة  يف  املعتمد  احل��ام��ل 
العنا�شر  م��ن  جم��م��وع��ة  يت�شمن 
الغاية  حت��ق��ي��ق  يف  ���ش��اه��م��ت  ال���ت���ي 
العاملية  املقايي�س  وف���ق  امل�شتهدفة 
وم��ن��ه��ا.. ال��ت��ع��ل��ي��م��ات والإج�������راءات 
والتعرف  احلامل  برعاية  اخلا�شة 
اأثناء  اخل��ط��ورة  ذات  ال��ع��وام��ل  على 
الكت�شاف  على  ي�شاعد  مما  احلمل 
املبكر للحمل ذو اخلطورة وحتويل 
لالإ�شراف  امل�شت�شفى  اإىل  احل��ام��ل 
م�شاعفات  حدوث  لتجنب  واملتابعة 
ق���د ت���وؤث���ر ���ش��ل��ب��ي��ا ع��ل��ى ���ش��ح��ة الأم 

املقايي�س  م��ن  اإن  وق����ال  واجل���ن���ني. 
لالأمهات  ال�شحية  الرعاية  العاملية 
ما  ال����ولدة لك��ت�����ش��اف م�شاكل  ب��ع��د 
بعد الولدة من خالل مراجعة الأم 
عدم  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال�شحي  للمركز 
بالولدة  تتعلق  م�����ش��اع��ف��ات  وج���ود 
ولدعم وت�شجيع الر�شاعة الطبيعية 
اإ�شافة  للمولود  املقدمة  والرعاية 
وال���دع���م  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإىل 
ال��ن��ف�����ش��ي وب���رن���ام���ج ال��ت��غ��ذي��ة ومن 
�شمنها برنامج فرز ه�شا�شة العظام 
ال�شحية  احل��ي��اة  ب��ن��م��ط  ل��الرت��ق��اء 
والطفل  للمراأة  الغذائية  والثقافة 
ب�شحة  ذلك  ب�شورة خا�شة لعالقة 
والو�شول  ع��ام��ة  ب�����ش��ف��ة  امل��ج��ت��م��ع 
واأ�شار  العاملية.  امل�شتويات  اأرقى  اإىل 
ال�شويدي اإىل اأن الإح�شائيات حول 
اأع���داد امل��راك��ز وال��وح��دات ال�شحية 
واأعداد الأطباء ت�شكل اأ�شا�شا لتوفري 
امل���وؤ����ش���رات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ع��رف على 
مدى توفر البنية ال�شحية الالزمة 
ح����ول خ���دم���ات وب����رام����ج الأم���وم���ة 
وال����ط����ف����ول����ة ب���اع���ت���ب���اره���ا ال���رك���ن 
الأ�شا�شي لتعزيز اجلهود نحو �شحة 

الدولة.  يف  والطفل  الأم  ورف��اه��ي��ة 
واأكد اأن هذا العدد املتنامي للمراكز 
وات�شاع دائرة انت�شارها على م�شتوى 
خم��ت��ل��ف ال��ت��ج��م��ع��ات ال�����ش��ك��ان��ي��ة يف 
م�شتقلة  مراكز  ي�شمل  مبا  ال��دول��ة 
ل���الأم���وم���ة وال���ط���ف���ول���ة ووح������دات 
الأم�����وم�����ة وال���ط���ف���ول���ة يف امل���راك���ز 
وم�شت�شفيات  الأول����ي����ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
امل�شتفيدين  دائ���رة  وات�شاع  ال���ولدة 
م��ن��ه��ا م��ن ال�����ش��ي��دات والأط���ف���ال يف 
اأن  ���ش��اه��م يف  ذل����ك  ك���ل   .. ال���دول���ة 
ت��ك��ون الإم������ارات م��ن اأوائ�����ل الدول 
برامج  تطبيق  جم���ال  يف  ال���رائ���دة 
الك���ت�������ش���اف امل��ب��ك��ر ل�����ش��ح��ة امل�����راأة 
ال��ع��الج الفوري  وال��ط��ف��ل وت��ق��دمي 
الدورية للحالت  واملتابعة  والفعال 
املر�شية حلماية هذه الفئة الهامة 
والإعاقات  الوفيات  من  املجتمع  يف 
الذهنية واجل�شدية. كما اأكد �شعادة 
املراكز  انت�شار  اأن  ال�شويدي  را���ش��د 
وال������وح������دات يف ال����دول����ة وارت����ف����اع 
خدماتها  م��ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ن�شبة 
ت���ع���ت���رب اإح�����������دى اآل�������ي�������ات ت���ق���دمي 
والطفل  للمراأة  ال�شحية  الرعاية 

وبالعتماد على امل�شتجدات العلمية 
التي  ال�����ربوت�����وك�����ولت  وحت����دي����ث 
ت��خ�����س امل������راأة اأث���ن���اء احل��م��ل وبعد 
التدريب  حم���ور  وان��ت��ه��اج  ال�����ولدة 
امل�������ش���ت���م���ر مل���ق���دم���ي اخل�����دم�����ة من 
يف  التدريبية  اخلطط  و�شع  خالل 
الأمومة والطفولة  جميع جمالت 
ال�شحية  ال���ك���وادر  م��واه��ب  ل�شقل 
العاملة يف مراكز ووحدات الأمومة 
والطفولة واملراكز ال�شحية الأولية 
بالربامج  والعاملني  وامل�شت�شفيات 
والطفل  امل������راأة  ل�����ش��ح��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
واإك�������ش���اب���ه���م اخل�������ربات وامل����ه����ارات 
والتقنيات  بامل�شتجدات  وتعريفهم 
احل���دي���ث���ة يف جم����ال ���ش��ح��ة امل�����راأة 
وال����ط����ف����ل ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ج�����ودة 
احلياة  وج���ودة  ال�شحية  اخل��دم��ات 
املوقع  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ع���ام  ب�شكل 

واملكانة املتميزة للدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان لالأعمال  اآل  �شلطان  بن  زايد  تنظم موؤ�ش�شة 
اخل��ريي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة خ���الل �شهر رم�����ش��ان املقبل 
املغفور  روح  �شائم عن  األ��ف   60 ل�  الرحمن  موائد 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
�شعادة  . و�شرح  التوايل  الرابع على  للعام  وذل��ك   ..
زاي��د.. موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  الظاهري  �شبيب  اأحمد 

من  م��ب��ا���ش��رة  لتعليمات  تنفيذا  ي��اأت��ي  امل�����ش��روع  اأن 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  موؤ�ش�شة  اأمناء 
اآل  اخلريية والإن�شانية و�شمو ال�شيخ عمر بن زايد 

نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة .. لتم�شي 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اأ�ش�شها  التي  اخل��ري  ر�شالة 
الب�شمة  ور�شم  ال�شائمني  اإفطار  ث��راه يف  طيب اهلل 
ع��ل��ى ���ش��ف��اه امل��ح��ت��اج��ني يف خم��ت��ل��ف اأرج�����اء اإم����ارات 
من  الول  يف  �شيبداأ  الربنامج  اأن  واأو�شح   . الدولة 
وعجمان  ال�شارقة  اإم��ارات  يف  املبارك  رم�شان  �شهر 
وراأ�س اخليمة والفجرية واأم القيوين ويقدم وجبات 
الإفطار اجلاهزة والإفطار اجلماعي وي�شتمر طيلة 
اأماكن  ح���ددت  املوؤ�ش�شة  اأن  واأ���ش��اف   . ال�شهر  اأي���ام 
ا���ش��ت��ي��ع��اب اأع�����داد ال�����ش��ائ��م��ني ح��ي��ث اأق���ام���ت اخليم 
الرم�شانية بالتعاون مع مركز الإح�شان اخلريي يف 
اإم��ارة عجمان وبجانب م�شجد ال�شيخ زايد يف راأ�س 

الرحمة اخلريية ويف  بالتعاون مع جمعية  اخليمة 
جمعية  مع  بالتعاون  الفجرية  يف  املري�شيد  منطقة 
الفجرية اخلريية ويف ال�شارقة بالتعاون مع جمعية 
اأم ال��ق��ي��وي��ن ب��ال��ت��ع��اون مع  ال�����ش��ارق��ة اخل��ريي��ة ويف 
جمعية اأم القيوين اخلريية . واأ�شاف الظاهري اأن 
املوؤ�ش�شة وللمرة الأوىل قامت بالتن�شيق مع �شفارات 
ال�شائم  اإفطار  25 دول��ة لتنفيذ  الدولة يف ح��وايل 
خارج الدولة وذلك لتحقيق الأه��داف التي غر�شها 
وتاأكيدا  اهلل  رح��م��ه  زاي���د  ال�شيخ  امل��ك��رم��ة  ���ش��اح��ب 
املوؤ�ش�شة  ت�شعى  التي  والإن�شانية  اخلريية  للهوية 
توا�شل  املوؤ�ش�شة  اأن  �شعادته  واأو�شح  حتقيقها.  اإىل 
عطائها يف �شتى ميادين العمل اخلريي والإن�شاين 

الربامج  اأف�����ش��ل  ت��وف��ري  على  وتعمل  والج��ت��م��اع��ي 
كل  وا�شعة  املحتاجة  ال�شرائح  بع�س  اإىل  لتقدميها 
وبذل  كفاءات  لديها يف  املتوفرة  والإمكانيات  جهود 
اجلهد لتوؤكد دورها الرائد يف تقدمي الدعة الإن�شاين 
على مدار العام يف جمال التنمية وامل�شاعدات ل�شائر 
تقدمي  يف  ور���ش��ال��ت��ه��ا  روؤي��ت��ه��ا  لتنفيذ  امل��ح��ت��اج��ني 
امل�شاعدة ومد الأيادي البي�شاء يف املجالت املتعددة 
م�شريتها  يرعى  التي  ال�شامية  امل��ب��ادئ  مع  متا�شيا 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  التنموية �شاحب 
اأول �شمو  نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والفريق 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .

�شمن حممية اأ�شجار القرم واحلفية 

م�ضروع كلباء لل�ضياحة البيئية ي�ضهد الوالدة االأوىل الإناث غزال الدماين

يف بيان �شحفي اأ�شدره املركز مبنا�شبة اليوم العاملي ل�شحة املراأة

الوطني لالإح�ضاء: �ضحة املراأة يف االإمارات تتجاوز املعايري امل�ضتهدفة �ضمن اأهداف االألفية

موؤ�ض�ضة زايد اخلريية تنظم موائد الرحمن الإفطار ال�ضائمني خالل رم�ضان املقبل

�شفري الدولة لدى القاهرة يلتقى �شيخ االأزهر

الطيب ي�ضيد بدعم االمارات لالأزهر ال�ضريف
•• القاهرة-وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل حم��م��د ب���ن نخرية 
ال���ظ���اه���ري ���ش��ف��ري ال����دول����ة لدى 
مندوبها  العربية  م�شر  جمهورية 
ال������دائ������م ل�������دى ج����ام����ع����ة ال�������دول 
الأكرب  الإم�����ام  ال��ع��رب��ي��ة..ف�����ش��ي��ل��ة 
الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر 
العاملية  الرابطة  مقر  يف  ال�شريف 
القاهرة.  يف  الأزه��������ر  خل���ري���ج���ي 
واأع���������رب م����ع����ايل ال����ظ����اه����ري عن 
العربية  الإم��������ارات  دول����ة  ت��ق��دي��ر 
ال�شريف  الأزه���ر  ملوؤ�ش�شة  املتحدة 
ج���ام���ع وج���ام���ع���ة و����ش���ي���خ الأزه������ر 
الأزه����ر هو  اأن  ال�����ش��ري��ف..م��وؤك��دا 
الكربى  الإ����ش���الم���ي���ة  امل���رج���ع���ي���ة 
الو�شط  الإ���ش��الم��ى  الفكر  وم��ن��ارة 
امل�����ش��ت��ن��ري. وث���م���ن م��ع��ال��ي��ه ال����دور 
الإقليمي والدويل لالأزهر م�شريا 
حوايل  منذ  اإن�����ش��ائ��ه  منذ  اأن���ه  اإىل 
امل�شريني  يعلم  ل  وه���و  ع���ام  األ���ف 
وح��ده��م واإمن���ا ك��ان وم���ازال املعلم 
كل  يف  الإ�����ش����الم  ل�����ش��ح��ي��ح  الأول 

اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى 
الإمارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
العهود.  واأول��ي��اء  امل�شلحة  للقوات 
ووجه ف�شيلته خال�س �شكره لدولة 
الإمارات حكومة و�شعبا خا�شة بعد 
الكرمي والالئق  ال�شتقبال  حفاوة 
للدولة  زي��ارت��ي��ه  خ��الل  لف�شيلته 
اأمناء جائزة  .. مثنيا على جمل�س 
لتقديرهم  ل��ل��ك��ت��اب  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
ومنحه  الأزه�������ر  ���ش��ي��خ  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ومنتدى  الثقافية  العام  �شخ�شية 
الإعالم العربي يف بدبي الذي كان 
كما وجه  ال��رئ��ي�����س.  امل��ت��ح��دث  فيه 
�شيخ الأزهر �شكره وتقديره للدور 
ال��ك��ب��ري وامل��ه��م ال����ذي ت��ول��ي��ه دولة 
الإمارات لالأزهر ال�شريف موؤ�ش�شة 
وج���ام���ع���ة ع���ل���ى خم��ت��ل��ف الأوج������ه 
به  ق��ام��ت  مب��ا  م�شيدا   .. وال�شعد 
الدولة من جهود حثيثة وملمو�شة 

لدعم الأزهر ال�شريف.

وعلى  ك��اف��ة  وموؤ�ش�شاته  ال�شريف 
امل�شتمر  التعاون والتوا�شل  مد يد 
التي  العريقة  املوؤ�ش�ش�شة  تلك  مع 
ك��ان��ت ولزال�����ت امل��ن��رب ل��ن�����ش��ر قيم 
م�شر  يف  لي�س  ال�شحيح  الإ���ش��الم 
وال����ع����امل ال���ع���رب���ي ف���ق���ط ب����ل ويف 
���ش��ت��ى اأرج������اء ال���ع���امل. م���ن جانبه 

مكان يف العامل وقد حفظ م�شلمو 
ال����ع����امل ل����الأزه����ر ال�������ش���ري���ف هذه 
املكانة وك�شبت م�شر باحتوائها له 
الإ�شالمي  العامل  مكانة خا�شة يف 
وخ��ا���ش��ة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي. واأكد 
ال��ظ��اه��ري ح��ر���س الدولة  م��ع��ايل 
الأزهر  احتياجات  ك��ل  تلبية  على 

بقيادات  الأزه��ر  �شيخ  اأ�شاد ف�شيلة 
الدولة وعلى راأ�شهم �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 

الهالل االأحمر ينظم حملة اإن�ضانية ل�ضكان القوع يف العني

موؤ�ض�ضة الرخ�ضة الدولية لقيادة احلا�ضب تدعو �ضباب 
اخلليج للحذر عند ا�ضتخدامهم �ضبكات التوا�ضل االإجتماعي

•• العني-وام:

ل�شكان  اإن�شانية  حملة  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  نظمت 
م��ن خاللها كميات  ق��دم��ت  ال��ع��ني  ال��ق��وع يف  منطقة 
برامج  م��ن  للم�شتهدفني  العينية  امل���واد  م��ن  ك��ب��رية 

فرعها يف العني.
وا�شتفادت مئات الأ�شر يف املنطقة من املواد الغذائية 
الطحني  و  الأرز  ت�شمنت  وال��ت��ي  توزيعها  مت  ال��ت��ي 
وال�شكر و احلليب وال�شاي وذلك �شمن برامج الهيئة 
على  املتعففة  الأ���ش��ر  و  احل��اج��ات  اأ���ش��ح��اب  مل�شاعدة 

ال�شاحة املحلية.
وتعترب القوع من املناطق التي توليها الهيئة اهتماما 
ك���ب���ريا وت��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����ش��ني ظ�����روف ���ش��ك��ان��ه��ا من 
فرة  من  تنظم  حيث  املحدود  الدخل  ذات  ال�شرائح 
لأخ����رى ح��م��الت دع���م وم�����ش��ان��دة ل��الأه��ايل ه��ن��اك يف 
قدرتهم  وتعزيز  املجتمع  �شالمة  و  ال�شحة  جم��الت 
اإىل ج���ان���ب توفري  م���واج���ه���ة ظ�����روف احل���ي���اة  ع��ل��ى 
وتاأهيل  �شيانة  و  وال����دواء  ال��غ��ذاء  م��ن  احتياجاتهم 

امل�شاكن املت�شدعة.
وقال �شامل العامري مدير فرع هيئة الهالل الأحمر 
توجيهات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ت��ت��ف��اع��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  ال��ع��ني  يف 
قيادتها العليا با�شتمرار مع امل�شتجدات على ال�شاحة 
معها  التعامل  و  ملواجهتها  براجمها  وتطور  املحلية 

مب�شوؤولية كبرية .. مو�شحا انه يف هذا الإطار جاءت 
جاورها  وما  القوع  ملنطقة  العينية  امل�شاعدات  حملة 
الدولة  داخ���ل  الهيئة  مل�شرية  ج��دي��دا  ب��ع��دا  لت�شيف 
املوجهة  اخل��دم��ات  م�شتوى  يف  نوعية  نقلة  وحت��ق��ق 
اخلدمات  ه���ذه  راأ������س  وع��ل��ى  حم��ل��ي��ا  للم�شتهدفني 
ق�شوى  اأولوية  الهيئة  توليه  ال��ذي  املعي�شي  اجلانب 
نظرا لأهميته وحيويته يف م�شاندة الأ�شر املتعففة و 

توفري احتياجاتها من الغذاء.
واأك���د ال��ع��ام��ري اأن ه��ذا ال��ن��وع م��ن احل��م��الت ت�شبقه 
بالربنامج  املعنية  لالأ�شر  الجتماعية  احلالة  درا�شة 
يف  الفعلية  واحتياجاتها  متطلباتها  على  ل��ل��وق��وف 

خمتلف املجالت ال�شرورية.
وقال اإن الباحثني الجتماعيني يف الفرع على توا�شل 
دائ����م م��ع الأ����ش���ر امل�����ش��ت��ه��دف��ة م��ن خ��دم��ات ال��ف��رع يف 
ويتابعون  العني  مدينة  مركز  ع��ن  البعيدة  املناطق 
م��ن خ���الل ال��ب��ح��ث وال���ش��ت��ق�����ش��اء امل�����ش��ت��ج��دات التي 
يتم  حيث  ومعي�شتهم  حياتهم  م�شتوى  على  ت��ط��راأ 
اأو�شاعهم  بناء على حقيقة  امل�شاندة  الربامج  تن�شيق 
اأ�شرفوا  الفرع  اأن متطوعي  اإىل  .. م�شريا  الإن�شانية 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ احل��م��ل��ة و ق���ام���وا ب��ت��وزي��ع امل������واد على 
امل�شتفيدين على مدى يومني حيث غطت امل�شاعدات 
امل�شتحقة  امل�شجلة يف �شجالت الهيئة و  جميع الأ�شر 

للدعم وامل�شاندة .

•• ال�شارقه-وام:

دعت موؤ�ش�شة الرخ�شة الدولية لقيادة احلا�شب الآيل ملجل�س 
الإجتماعي  التوا�شل  �شبكات  م�شتخدمي  اخلليجي  التعاون 
ال��ف��ي�����ش��ب��وك وال��ي��وت��ي��وب وت���وي���ر واإن��ت�����ش��اج��رام ول��ي��ن��ك��د اإن 
لدى  با�شتمرار  احل��ذر  توخي  اإىل   .. الجتماعية  وتامبلرار 
ن�شرهم معلوماتهم ال�شخ�شية على �شفحات الإنرنت و�شبكات 
جراء  بهم  تلحق  قد  التي  املخاطر  لتجنب  وذل��ك  التوا�شل.. 
ال�شتخدام غري الآمن لالإنرنت. واأكد جميل عزو مدير عام 
موؤ�ش�شة الرخ�شة الدولية النا�شطة يف جمال تطوير املهارات 
اخلليج.. منطقة  يف  لالإنرنت  الآم��ن  وال�شتخدام  الرقمية 

الآمن  ال���ش��ت��خ��دام  اإم��ك��ان��ي��ة  لتوفري  ملحة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن 
لالإنرنت نظرا لأن التوا�شل عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي 
اأ���ش��ب��ح ج���زءا ل ي��ت��ج��زاأ م��ن ح��ي��اة ال��ف��رد ال��ي��وم��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 
الإنرنت  ا���ش��ت��خ��دام  م��ع��دلت  ت��رت��ف��ع  ح��ي��ث  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
والهواتف الذكية بني الأطفال وال�شباب. واأ�شاف اأن التوا�شل 
عرب مواقع الفي�شبوك واليوتيوب وتوير واإنت�شاجرام ولينكد 
اإن وتامبلرار الجتماعية وتاأثريها يف تزايد م�شتمر... م�شريا 
اإىل اأنه خالل ال�شنوات القليلة املا�شية لعبت �شبكات التوا�شل 
دورا  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الجتماعي 
حموريا يف مد ج�شور التوا�شل بني املجتمعات غري اأنه يجب 
لأغرا�س  وا�شتغاللها  ا�شتخدامها  اإ�شاءة  ميكن  اأنه  نن�شى  األ 
احلكومية  ل����الإدارة  دب��ي  كلية  تقرير  اأن  ع��زو  واأ���ش��ار  دن��ي��ئ��ة. 
اخلا�س ب�شبكات التوا�شل الإجتماعي يف العامل العربي اأظهر 
ثالثة  الإم����ارات  دول��ة  يف  الفي�شبوك  م�شتخدمي  ع��دد  زي���ادة 
اأ�شعاف ما كان عليه خالل العامني املا�شيني حيث و�شل اإىل 
ن�شبتها حوايل  بزيادة   2012 يونيو  �شهر  45 مليون خالل 
50 يف املائة عن العدد الذي مت ر�شده يف يناير من نف�س العام 
دول  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  التقرير  اأن  واأ���ش��اف  مليون.  ر37   4 وه��و 

التعاون اخلليجي هي الدول الأكرث ا�شتخداما للفي�شبوك من 
اأفريقيا وفقا لالإح�شائيات  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  دول  بني 
الواردة يف هذا ال�شدد..فيما اأو�شح اأن ال�شباب الذين تراوح 
اأعمارهم ما بني 15 و 29 عاما ميثل 70 يف املائة اأو اأغلبية 
منذ  ثابتة  الن�شبة  وه��ذه  املنطقة  يف  الفي�شبوك  م�شتخدمي 
اإن هذه الأرق��ام تو�شح مدى  2011. وقال عزو  اإبريل  �شهر 
وامل�شتخدم  ال�شباب  بني  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  انت�شار 
الذي ل يعي اأهمية اإعدادات اخل�شو�شية والأمان على �شبكات 
التوا�شل الجتماعي املتنوعة اأكرث عر�شه من غريه لهجمات 
الإنرنت .. م�شددا على اأن الفي�شبوك بات - بال �شك - اأحد 
لدفة  اأ�شا�شي  الجتماعي وحمول  التوا�شل  �شبكات  رواد  اأبرز 
الفي�شبوك  م�شتخدمو  ي�شل  ح��ي��ث  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  التغيري 
وحده اإىل مليار م�شتخدم. واأ�شار اإىل اأنه طبقا لالإح�شائيات 
اأن الفي�شبوك كان دولة لأ�شبح ثالث اأكرب دولة يف العامل  لو 
ال�شكانية و�شيعادل حجمه �شعف حجم  الكثافة  على م�شتوى 
الوليات املتحدة الأمريكية .. مو�شحا اأن هذا ي�شلط ال�شوء 
التوا�شل الجتماعي وارتفاع املخاطر  على مدى منو �شبكات 
الآباء  اأن  واأك��د  لذلك.  تبعا  ب�شبابنا  تلحق  قد  التي  املحتملة 
املواقع  ه��ذه  ا�شتخدام  على  اأطفالهم  م�شاعدة  با�شتطاعتهم 
ب��اأم��ان م��ن خ���الل احل��دي��ث معهم ع��ن اأه��م��ي��ة ت��وخ��ي احلذر 
على الإنرنت و�شبل احلماية من خطر الآخرين حيث يجد 
التمييز ما بني احلياة  الأحيان �شعوبة يف  بع�س  الأطفال يف 
اإن���ه يف حم��اول��ة منها  الواقعية واحل��ي��اة الف��را���ش��ي��ة. وق���ال 
حلماية الأطفال من خماطر الإنرنت والتي تتمثل يف اإدمانه 
اأو التعر�س لالإرهاب اأو ال�شتغالل ت�شارك موؤ�ش�شة الرخ�شة 
الدولية لقيادة احلا�شب الآيل ملجل�س التعاون اخلليجي جهات 
يف  املعنية  احلكومية  اجلهات  من  وغريها  وتعليمية  تنفيذية 
دول جمل�س التعاون اخلليجي يف اإطالق حملة توعية لالآباء 

واملدر�شني باملدار�س. 



النتائج ال�ضنوية يف ال�ضرق االأو�ضط لعام 2012

اإي�شاحات حول البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بنك لويدز تي.اإ�س.بي
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فرن�شي  ج��ن��دي  ل��ه  تعر�س  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  ح��ول  التحقيق  ي�شجل 
بال�شالح البي�س ال�شبت يف باري�س خالل م�شاركته يف دورية يف حي 
ل ديفان�س تقدما خ�شو�شا جلهة حتديد هوية املهاجمني، ح�شبما 

افادت م�شادر قريبة من التحقيق.
قبعة  يعتمر  ك��ان  ال��ذي  املفر�س  املهاجم  فيديو  ت�شجيل  ويظهر 
ال�شالة قبل دقائق  ي��وؤدي  اللون وهو  �شوداء  ثيابا  �شغرية ويرتدي 
ال�شرطة  ع��رثت  كما  نف�شها  امل�شادر  بح�شب  الهجوم،  تنفيذه  على 
زجاجة  فيه  البال�شتيك  من  كي�س  على  الهجوم  مكان  من  بالقرب 
و�شكني وف�شالت. و�شرح وزير الداخلية مانويل فال�س يف مقابلة مع 
قناة كانال+ �شباح الثنني ان املحققني من ال�شعبة اجلنائية يتتبعون 
�شباح  كوردييز  �شيدريك  ويدعى  ال�شحية  وغ��ادر   . جدية  خيوطا 
الثنني امل�شت�شفى الع�شكري الذي تلقى فيه العالج. وكان كوردييز 
ي�شارك يف دورية مع اثنني من زمالئه عندما تعر�س لل�شرب من 
اخللف على م�شتوى العنق. وياتي الهجوم بعد ثالثة ايام فقط على 
مقتل جندي بريطاين يف لندن بايدي ا�شالميني متطرفني. ال ان 

اي رابط مل يتبني يف هذه املرحلة بني الهجومني.
 

ك����رر وزراء اخل���ارج���ي���ة الوروب����ي����ون ام�����س ال��ت��اك��ي��د ع��ل��ى ان����ه من 
ال�شروري اجراء النتخابات املقررة يف اواخر متوز-يوليو يف مايل 
ك��ي��دال وخميمات  ال��ب��الد مب��ا فيها يف منطقة  ارا���ش��ي  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
النازحني . وقال الوزراء يف ختام اجتماعهم ال�شهري يف بروك�شل انه 
من الهمية البالغة توافر الظروف املنا�شبة لعادة ادارة الدولة اىل 
جممل ارا�شي مايل واجراء انتخابات تتم كذلك يف منطقة كيدال 
ال��دورة الوىل من النتخابات  اج��راء  . وتقرر  النازحني  وخميمات 
زال متازما  ما  الو�شع  لكن  28 متوز-يوليو  اعتبارا من  الرئا�شية 
الوطنية  احلركة  حتتلها  التي  ال�شمالية  املدينة  كيدال  منطقة  يف 
متفرقة.  ه��ج��م��ات  ج��ه��ادي��ة  ج��م��اع��ات  ت�شن  وح��ي��ث  ازواد  لتحرير 
على هذه اخللفية �شجع الحتاد الوروب��ي اللجنة الوطنية للحوار 
ا�شرع وقت ممكن ل�شمان فتح حوار  وامل�شاحلة على بدء عملها يف 
وطني ي�شمل اجلميع وي�شارك فيه ممثلون عن املدنيني واجلماعات 
امل�شلحة غري الرهابية وغري الجرامية التي القت ال�شالح . وقال 
الوزراء الوروبيون انهم يرحبون اي�شا بتعيني ممثل عن احلكومة 
احرام  تعهدت  انها  حيث  املجموعات  ه��ذه  م��ع  مفاو�شات  لج���راء 

وحدة مايل و�شالمة ارا�شيها و�شيادتها بح�شب البيان اخلتامي.
 

قال م�شوؤولون ان م�شلحا اطلق النار ب�شكل ع�شوائي من �شاحنته مما 
مقاطعة  �شرطة  قائد  بينهم  من  خم�شة  وا�شابة  ام���راأة  قتل  اىل  ادى 
لطالق  ت��ب��ادل  يف  يقتل  ان  قبل  المريكية  تك�شا�س  ب��ولي��ة  كونت�شو 
النار مع ال�شرطة. واكت�شفت ال�شلطات وجود بندقية وم�شد�س ومئات 
الطلقات مع امل�شتبه به والذي قيل ان عمره 23 عاما من ولية نورث 
كارولينا . وقالت ادارة ال�شالمة العامة بولية تك�شا�س يف بيان انه مت 
حجب ا�شم امل�شتبه به اىل حني اخطار عائلته. وقال البيان ان القتيلة 
�شيارتها.  يف  وقتلت  توري�س  الي�شيا  وا�شمها  عاما   41 عمرها  ام���راأة 
ووقع اول حادث يف ال�شاعة 30ر4 �شباحا عندما اطلق امل�شتبه به النار 
على ال�شيارات قرب ايدن فاأ�شاب امراة نقلت فيما بعد اىل م�شت�شفى 
يف �شان اجنيلو. وا�شاب امل�شتبه به �شخ�شني اخرين بعد فرة وجيزة 
اثناء جلو�شهم يف �شيارتهما امام متجر يف برادي ثم عاد بعد ذلك اىل 
ايدن حيث اطلق النار على �شيارة اخرى وا�شاب �شخ�شا اخر. وعولج 
الثالثة وخرجوا من امل�شت�شفى. ويف نحو ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحا عرث 
 15 اي��ول. وبعد نحو  �شيارتها يف  بالر�شا�س يف  توري�س مقتولة  على 
دقيقة واجه ريت�شارد دوان قائد �شرطة مقاطعة كونت�شو امل�شتبه به على 
طريق �شريع �شمايل ايدن. وقال البيان ان قائد ال�شرطة ا�شيب ونقل 

اىل م�شت�شفى ب�شان اجنيلو م�شابا بجروح غري خطرية.

عوا�شم

باري�ص

تك�سا�ص

بروك�سل

ت�ضويت الع�ضكر ي�ضغل امل�ضريني 
•• القاهرة-وكاالت:

العليا يف م�شر عدم د�شتورية حرمان �شباط  الد�شتورية  املحكمة  اأثار قرار 
مدة  ط��وال  النتخابات  يف  امل�شاركة  م��ن  وال�شرطة  امل�شلحة  ال��ق��وات  واأف���راد 
تتمتع  التي  املحكمة  راأي  وج��اء  البالد.  يف  وا�شعا  وانق�شاما  جدل  خدمتهم، 
الأول،  اأم�س  ال�شادر  قرارها  �شمن  القوانني  على  ال�شابقة  الرقابة  ب�شلطة 
بعدم د�شتورية بع�س مواد قانوين جمل�س النواب ومبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية 
املحّولني اإليها من جمل�س ال�شورى، مما يرجح تاأجيل النتخابات الربملانية 

التي مل يتم حتديد موعد لها.
القيادي  واأي��د  الع�شكريني،  ت�شويت  ب�شاأن  املحكمة  بقرار  املعار�شة  ورحبت 
الع�شكريني يف  ح��ق  ح���م���زاوي  ع��م��رو  امل��ع��ار���ش��ة  ال��وط��ن��ي  الإن���ق���اذ  يف جبهة 
جلان  يف  النتخابية  العملية  وحياد  نزاهة  �شمان  �شرورة  موؤكدا  الق��راع، 
ولي�س  احليادية،  مفتاح  النتخابية  العملية  ومعتربا  الع�شكريني،  ت�شويت 
ال�شيا�شية  الإ�شالمية  القوى  اأث��ار قلق  املحكمة  . لكن قرار  الع�شكريني  منع 
اجلي�س  من  الع�شكريني  مب�شاركة  يتعلق  ما  خ�شو�شا  قطاعات،  جانب  اإىل 
وال�شرطة يف النتخابات، وهو الأمر املحظور عليهم منذ عقود مبوجب قانون 
�شدر عام 1967 ينظر اإليه على اأنه حر�س على الناأي باجلي�س وال�شرطة 

عن اللعبة ال�شيا�شية رغم اأن البالد كان يحكمها ع�شكريون.
اللواء  ال�شورى  جمل�س  يف  النائب  ال�شابق  الع�شكري  الق�شاء  رئي�س  واأب��دى 
النتخابات،  يف  بالت�شويت  للع�شكريني  ال�شماح  على  حتفظه  املر�شي  ع��ادل 
كان   1956 ع��ام  �شدر  ال��ذي  ال�شيا�شية  احل��ق��وق  مبا�شرة  ق��ان��ون  اأن  وذك��ر 
ي�شمح لأفراد القوات امل�شلحة بالت�شويت يف النتخابات. ونبه املر�شي اإىل اأن 
التجربة العملية اأثبتت اأن هذا الأمر يوؤدي اإىل الن�شغال بال�شيا�شة والتحزب، 
واإث��ر ذلك  الت�شويت،  اأف��راد وق��وات اجلي�س من  واإعفاء  القانون  ومت تعديل 
اآرائهم  اإب��داء  ال�شباط  على  ويحظر  لينظمها  ال�شباط  خدمة  قانون  �شدر 
�شركات.  تاأ�شي�س  اأو  تكوين جمعيات  اأو  الأح��زاب  اإىل  وانتماءاتهم  ال�شيا�شية 
يف  بالت�شويت  للجي�س  ال�شماح  بعد  ماذا  ال�شابق  الع�شكري  القيادي  وت�شاءل 
النتخابات؟ هل �شيقوم املر�شحون بعمل دعاية لهم داخل الثكنات الع�شكرية؟ 
معتربا اأن احلكم �شليم من الناحية النظرية، لكنه ي�شطدم بالواقع العملي.

القيادة الفل�شطينية ترف�س التنازالت مقابل ت�شهيالت اقت�شادية 

امل�ضتوطنات ابتلعت 8 اآالف دومن من ال�ضفة خالل عام

جتدد اال�شتباكات بني اجلي�س ال�شوداين ومتمردين يف كردفان 

االأمم املتحدة: ال اإمكانيات حلماية املدنيني بجنوب ال�ضودان

•• القد�س -عمان-وكاالت:

اأن  ا�����ش����رائ����ي����ل����ي  ت����ق����ري����ر  ذك��������ر 
اآلف   8 اب���ت���ل���ع���ت  امل�������ش���ت���وط���ن���ات 
العام  اإليها خالل  دومن مت �شمها 
قرار  مب��وج��ب  ال��ف��ائ��ت   2012

اتخذه اجلي�س الإ�شرائيلي.
اإن  ام�س  هاآرت�س  �شحيفة  وق��ال��ت 
للجي�س  الو�شطى  اجلبهة  ق��ي��ادة 
الإ�شرائيلي و�ّشعت م�شاحة منطقة 
ال�شفة  يف  امل�������ش���ت���وط���ن���ات  ن���ف���وذ 
اآلف   8 ع��ن  يقل  ل  مب��ا  الغربية 
الو�شطى  املنطقة  قائد  واأن  دومن، 
����ش���دق ع��ل��ى ذل����ك ب��وا���ش��ط��ة اأم���ر 
خ���الل عملية �شم  م��ن  ع�����ش��ك��ري، 

زاحف لالأرا�شي اإىل امل�شتوطنات.
واأو�����ش����ح����ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اأن������ه من 
خ���الل امل��ق��ارن��ة ب���ني خ���رائ���ط من 
 2012 وال����ع����ام   2011 ال����ع����ام 
الإجمالية  امل�������ش���اح���ة  اأن  ت���ب���ني 
ازدادت  امل�شتوطنات  نفوذ  ملنطقة 
واأ�شبحت  دومن��ا   530931 من 

دومنات.  538303
الإ�شافة  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
هذه  ال��ن��ف��وذ  منطقة  م�����ش��اح��ة  يف 
اأرا�س  اإ�شافة  نوعني،  اإىل  تنق�شم 
اإ�شرائيل  ا���ش��ت��ي��الء  ب��ع��د  ج���دي���دة 
عليها، واإ�شافة ما ي�شمى ب اأرا�شي 

الدولة اإىل امل�شتوطنات.
على  اأن���ه  م��ن  ال�شحيفة  وح����ذرت 
الرغم من اأن هذه الأرا�شي لي�شت 
اأن  اإل  بالفل�شطينيني،  م��اأه��ول��ة 

امل�شتوطنة  ن��ف��وذ  م��ن��ط��ق��ة  زي�����ادة 
تقدمي  اأم����������ام  ال����ط����ري����ق  مت����ه����د 
اأجل  ب��ن��اء ج��دي��دة م��ن  خمططات 

تو�شيع م�شتوطنات قائمة.
م�شتوطنة  اأن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
ع����وف����را ، امل����ق����ام����ة ع���ل���ى اأرا��������س 
مت  واأرا������س  م�����ش��ادرة  فل�شطينية 
مبلكية  واأرا����س  عليها  ال�شتيالء 
اإ�شرائيل  فل�شطينية خا�شة تدعي 
اأ�شحابها،  م���ن  ا���ش��رت��ه��ا  ب��اأن��ه��ا 
املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  تو�شيعها  مت 
332 دومن��ا، كما جميع  مب�شاحة 
الأرا�شي  ه��ذه  اإىل  امل��وؤدي��ة  الطرق 
متر عرب اأرا�س مبلكية فل�شطينية 

خا�شة.
يف  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  وتعمل 
وحدات  تبيي�س  على  الأثناء  هذه 
���ش��ك��ن��ي��ة يف امل�����ش��ت��وط��ن��ة، ال���ت���ي مت 
اإ�شافة  ت�شاريح،  دون  من  بناوؤها 
�شكنية  وح���دة   100 تبيي�س  اإىل 
دون  م����ن  امل�������ش���ت���وط���ن���ة  يف  ب���ن���ي���ت 
ت�شاريح ومت اإيقاف بناءها مبوجب 

قرار من املحكمة العليا.
و���ش��م اجل��ي�����س الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اإىل 
 250 اأدوم��ي��م  م��ع��ايل  م�شتوطنة 
العي�شاوية  لقرية  حماذية  دومن��ا، 
ات�شعت  كما  ال�شرقية،  القد�س  يف 
كدوميم  م�������ش���ت���وط���ن���ة  م�������ش���اح���ة 
وح�شلت  دومن����������ات،  ب1010 
على  ي��ع��ق��وب  ك��وخ��اف  م�شتوطنة 

دومنا.  66
و���ش��م اجل��ي�����س الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اإىل 

م�شتوطنتي راحيليم و نويف نحميا 
تبيي�س  اإط�����ار  يف  دومن����ا   944
ع�شوائيتني  ا�شتيطانيتني  بوؤرتني 
كما  فيهما،  جديدة  مبان  واإق��ام��ة 
ال�شتيطانية  ال��ب��وؤرة  تبيي�س  مت 
 714 بروخني من خ��الل منحها 
دومنا، ومت �شم 904 دومنات اإىل 
م�شتوطنة اإلكناه و300 دومن اإىل 
لبناء  وم���رون  كرني�س  م�شتوطنة 
مئات الوحدات ال�شكنية اجلديدة.

م�شتوطنتي  م�����ش��اح��ة  وات�����ش��ع��ت 
لكل  دومن  �شيلو ب600  و  اإيتمار 
م�شتوطنة  تو�شيع  كما مت  واح��دة، 
بيت اإيل من اأجل بناء 300 وحدة 

�شكنية جديدة.
عايل  م�����ش��ت��وط��ن��ات  ت��و���ش��ي��ع  ومت 
بيتار عيليت  و  ه��ار غيلو  و  زه��اف 
و  حيفر  بني  و  عامو�س  معاليه  و 
راموت  و  تيكفا  ���ش��ع��اري  و  اإل��ك��ن��اه 
ماحول . وعقب اخلبري يف ال�شوؤون 
على  اإتيك�س،  درور  ال�شتيطانية، 
اأنه  يت�شح  اإن���ه  ب��ال��ق��ول  ال��ت��ق��ري��ر 
ال�شيا�شيني  ت��ف��وه��ات  م������وازاة  يف 
رئي�س  وب��ي��ن��ه��م  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني 
احلكومة )بنيامني نتنياهو( حول 
اأن  اإل  الدولتني،  بحل  التزامهما 
ومثابرة يف  بهدوء  توا�شل  اجلهاز 

تقطيع هذه الفكرة .
الغالبية  اأن  اإت���ي���ك�������س  واأ������ش�����اف 
العظمى من الأرا�شي التي اأ�شيفت 
للم�شتوطنات يف العام املا�شي، هي 
)خارج  معزولة  م�شتوطنات  ح��ول 

ال��ك��ت��ل ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة ال���ك���ربى(، 
التي من الوا�شح اأنه ل توجد اأية 
يف  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإىل  ل�شمها  طريقة 

�شيناريو الدولتني .
م�شوؤول  اك�����د  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ال���ق���ي���ادة  ان  ام���������س  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
الفل�شطينية لن تقدم اي تنازلت 
�شيا�شية مقابل ت�شهيالت اقت�شادية 
ب����ع����د اع��������الن وزي��������ر اخل����ارج����ي����ة 
الم��ريك��ي ج��ون ك��ريي ع��ن خطة 
بقيمة اربعة مليارات دولر لحياء 

القت�شاد الفل�شطيني الحد.

امل�شت�شار  م�شطفى  حممد  وق���ال 
القت�شادي للرئي�س حممود عبا�س 
الفل�شطينية  ال��ق��ي��ادة  ان  ب��ي��ان  يف 
مقابل  �شيا�شية  تنازلت  تقدم  لن 

ت�شهيالت اقت�شادية .
بان  ن��ق��ب��ل  ل��ن  م�شطفى  واو����ش���ح 
يكون القت�شاد هو العن�شر الول 
يتم ذلك يف  ان  والوحيد بل نريد 
دولة  ق��ي��ام  ي�شمن  �شيا�شي  اط���ار 
�شرقية  ح����دود  ع��ل��ى  فل�شطينية 

ت�شمن حقوق الالجئني .
الفل�شطيني  اجل���ان���ب  ان  وت���اب���ع 

اليابان الن�ضور: االأردن ي�ضتقبل �ضجناءه بالعراق قريبًا  يف  نووية  الإ�ضعاعات  يتعر�ضون  باحثًا   30
•• طوكيو-ا ف ب:

اعلنت الوكالة اليابانية للطاقة الذرية ام�س ان ثالثني باحثا تعر�شوا ل�شعاعات اثناء حادث يف خمترب نووي، م�شححة ح�شيلة 
�شابقة ا�شارت اىل ا�شابة اربعة باحثني با�شعاعات ووقع احلادث اخلمي�س يف خمترب الفيزياء النووية بتوكامورا )120 كلم �شمال 
�شرق طوكيو( حني ار�شل علماء ا�شعاع جزىء على الذهب يف اطار جتربة ت�شريع جزيئات وكان هناك 55 باحثا يعملون يف املوقع 
حني وقوع احلادث ب�شبب ارتفاع احلرارة. وبح�شب الوكالة اليابانية فان باحثني اثنني تعر�شا اىل ا�شعاعات بقوة 1،7 ملي�شيفرت 
. وتن�شح  ان حالتهم ل تثري اي خماوف طبية  الوكالة  با�شم  بال�شعة عند طبيب. واو�شح متحدث  اختبار  بقليل من  اي اكرث 
اللجنة الدولية للحماية من ال�شعاعات بعدم التعر�س اىل كمية تزيد عن 1 ملي�شيفرت �شنويا لكنها تقدر ان التعر�س لقل من 
100 ملي�شيفرت �شنويا ل ي�شكل خطرا لزيادة ال�شابة بال�شرطان اح�شائيا. وبح�شب الوكالة فان مادة م�شعة انبعثت خطاأ اثناء 
الختبار ب�شبب زيادة احلرارة الناجمة على ما يبدو عن م�شاكل فنية . وانت�شر على اثر ذلك ق�شم من ال�شعاعات يف اجلو بعد ان 
�شغل الباحثون مراوح خلف�س م�شتويات )احلرارة( يف املخترب. واكد املتحدث با�شم الوكالة اليابانية ان هذه املراوح ما كان يجب 

ا�شتخدامها م�شريا اىل خطا ب�شري .

ي��ع��ل��م��ن��ا اجل���ان���ب ال��ع��راق��ي مب��واع��ي��د الف������راج ع��ن��ه��م هذا 
والف��راج عنهم  ال�شرى  ان مو�شوع  اىل  ، م�شريا  ال�شبوع 
لن  التي  احلكومة  لعمل  اول��وي��ة  ي�شكل  �شوؤونهم  ومتابعة 

تن�شى امرهم ابدا .
�شرح  عبا�س  ه��ادي  ج��واد  عمان  يف  العراقي  ال�شفري  وك��ان 
لوكالة فران�س بر�س يف ال�شابع من حزيران-يونيو 2011 
، م�شريا اىل ان  اردن��ي��ا معتقال   45 ال��ع��راق  ي��وج��د يف  ان��ه 
م�شادقة  تنتظر  موجودة  حمكومني  تبادل  اتفاقية  هناك 
حمكوميتهم  ن�شف  تنتهي  للذين  العراقي  النواب  جمل�س 
فرة  باقي  لق�شاء  الردن  بلدهم  اىل  ي�شلموا  ان  وميكن 

حمكوميتهم .

•• عمان-ا ف ب:

ال�شجناء  ان  الن�شور  اهلل  عبد  الردين  ال���وزراء  رئي�س  اك��د 
اململكة  اىل  قريبا  �شينقلون  العراق  يف  املعتقلني  الردنيني 

لكمال مدة عقوبتهم.
ونقلت وكالة النباء الردنية عن الن�شور الذي كان يتحدث 
ق�شية  ان  ال���وزارة  هيئة  بح�شور  ال��ن��واب  ملجل�س  جل�شة  يف 
العراق اىل الردن لكمال مدة  ال�شجناء الردنيني يف  نقل 
حمكوميتهم و�شلت اىل مراحلها النهائية واملو�شوع م�شاألة 

وقت واجراءات ل غري .
ان  ونتوقع  و�شيكا  ب��ات  املعتقلني  ع��ن  الف���راج  ان  وا���ش��اف 

ب��رئ��ا���ش��ة ال��رئ��ي�����س حم��م��ود عبا�س 
املنتدى  يف  امل���������ش����ارك  وال������وف������د 
يف  عقد  ال��ذي  العاملي  القت�شادي 
ب�شكل  ن��ظ��ره  وج��ه��ة  ق���دم  الأردن 
ق������وي ووا������ش�����ح ح������ول امل���و����ش���وع 
ومتطلبات  والقت�شادي  ال�شيا�شي 

تقدم العملية ال�شيا�شية .
واكد م�شطفى ان الرئي�س حممود 
عبا�س دعا امل�شتثمرين اىل ان ياأتوا 
اإىل فل�شطني وخا�شة اأن فل�شطني 
تعترب جتربة ناجحة يف ال�شتثمار 

يف خمتلف املجالت .

•• جوبا-رويرتز:

حفظ  ق��وات  ان  ام�س  املتحدة  المم  مبعوثة  قالت 
ال�شودان  جنوب  يف  املتحدة  ل��المم  التابعة  ال�شالم 
ل تتوفر لها قوات وطائرات كافية حلماية املدنيني 
امل�شارين من القتال يف منطقة ب�شرق البالد واأجربت 
ولية  يف  املتمردين  وق��وات  اجلي�س  بني  ال�شتباكات 

جونقلي ع�شرات اللف على النزوح من ديارهم.
وتقول وكالت اغاثة ان كل �شكان بلدة بيبور الواقعة 
ن�شمة  الف  البالغ عددهم ع�شرة  ولي��ة جونقلي  يف 
ارتكبتها قوات  نهب  بعد عمليات  ديارهم  هربوا من 

المن وتهديدات املتمردين ب�شن هجمات.
املتحدة  المم  بعثة  رئي�شة  جون�شون  هيلده  وقالت 
ان��ه��ا ���ش��اع��ف��ت ع���دد ق����وات ح��ف��ظ ال�����ش��الم يف بيبور 
وقالت لرويرز ل ميكننا الحتفاظ بوجود يف �شوء 
التي  امل�شاكل  وم��ع  لدينا  التي  اللوج�شتية  ال��ق��درات 
نعاين منها يف النقل اجلوي والربي. لذلك ل ميكننا 

حماية املدنيني باأعداد كبرية جدا.
لتغطية  جنديا   6560 املتحدة  المم  بعثة  ول��دى 

بلد به 300 كيلومر فقط من الطرق املمهدة.
وح���ول���ت الم���ط���ار امل��و���ش��م��ي��ة امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث تاأمل 
احل��ك��وم��ة ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن ال��ن��ف��ط م���ع ���ش��رك��ة توتال 
اىل  ال��و���ش��ول  وق��ط��ع��ت  م�شتنقعات  اىل  الفرن�شية 

الطرق.
ويف التا�شع من ابريل ني�شان ن�شب م�شلحون كمينا 
وقتلوا خم�شة من قوات حفظ ال�شالم التابعة لالمم 
امل��ت��ح��دة و���ش��ب��ع��ة م��دن��ي��ني م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف ولية 

جونقلي.

خ�شائر كبرية يف الأرواح واملعدات .
ال�شتيالء  م��ن  متكنت  امل�شلحة  ال��ق��وات  ان  واو���ش��ح 
على دبابتي ت55 بحالة جيدة، فيما قتل اكرث من 
70 متمردا وهرب من تبقى من فلولهم اىل خارج 
عمليات  ي��وا���ش��ل  اجل��ي�����س  ان  اىل  م�����ش��ريا   ، املنطقة 
با�شم  متحدث  اكد  جهته  من   . والتم�شيط  املطاردة 
املتمردين وقوع الهجوم، نافيا احل�شيلة التي اوردها 
اأ�شقطوا  املهاجمني  ان  باملقابل على  اجلي�س وموؤكدا 

ويف وقت �شابق هذا ال�شهر قال �شلفا كري رئي�س جنوب 
من  املن�شبطني  غري  الف��راد  �شيعاقب  ان��ه  ال�شودان 
قوات المن ال�شالعة يف اأعمال عنف �شد مدنيني يف 

جونقلي واولئك الذين ي�شدرون الوامر.
مركز  يوجهها  التي  الن��ت��ق��ادات  جون�شون  ورف�شت 
قال  ال��ذي  كلينجيندايل  معهد  الهولندي  البحاث 
امل��واج��ه��ات مع  اب��ت��ع��دت ع��ن  امل��ت��ح��دة  ان بعثة المم 

احلكومة وتقاع�شت عن اأداء دورها كمراقب.
وقالت املبعوثة الرنويجية اذا جئت كغريب دون تاريخ 
وقمت بالتلويح بال�شوط فانني اأوؤكد لك ان النتيجة 

لن تكون بال�شرورة الكرث ايجابية لق�شيتك.
بال�شلحة  عنيفة  ا�شتباكات  دارت  اخ���رى،  جهة  م��ن 
ي�شم  وه��ي حت��ال��ف   ، ال��ث��وري��ة  اجلبهة  ب��ني  الثقيلة 
ث����الث ح���رك���ات م���ت���م���ردة يف اق��ل��ي��م دارف�������ور بغرب 
عا�شمة  كادقلي  قرب  ال�شوداين  واجلي�س  ال�شودان، 
املتمردون على  �شه  اثر هجوم  ولي��ة جنوب كردفان 
اكد  ال��ل��ذان  الطرفان  اعلن  كما  احلكومية،  ال��ق��وات 
الرواح  يف  كبرية  خ�شائر  الخ��ر  كبد  ان��ه  منهما  كل 
الدندور  منطقة  يف  ال���ش��ت��ب��اك��ات  وج���رت  وال��ع��ت��اد. 
او�شح  ما  بح�شب  كادقلي  جنوب  كلم   15 بعد  على 
املتحدث با�شم اجلي�س ال�شوداين العقيد ال�شوارمي 
ال�شودانية  النباء  وكالة  ن�شرته  بيان  يف  �شعد  خالد 

الر�شمية )�شونا( .
وجاء يف البيان انه يف ال�شاد�شة من �شباح ام�س الأول 
امل��ت��م��ردة مبهاجمة منطقة  احل��رك��ات  ف��ل��ول  ق��ام��ت 
الدبابات  الدندور بولية جنوب كردفان م�شتخدمة 
ت�شدت  ال�شودانية  ال��ق��وات  ان  م�شيفا   ، واملدفعية 
تكبيدهم  من  اهلل  بحمد  ومتكنت  املتمردين  لفلول 

واآلية  دبابة  له  ودم��روا  ال�شوداين  للجي�س  مروحية 
احلركة  با�شم  املتحدث  ل��ودي  ارن��و  وق��ال  ع�شكرية. 
ال�شعبية-�شمال ال�شودان لفران�س بر�س عرب الهاتف 
من كينيا قامت قوة تابعة للجبهة الثورية مبهاجمة 
دبابة  احلكومية  للقوات  ودم��رن��ا  ال��دن��دور  منطقة 
وعربة لندكروزر ع�شكرية وفقدنا خم�شة من رفاقنا 
يف  اح��رق��ت  هليكوبر  ط��ائ��رة  ا�شقطنا  كما  �شهداء 

اجلو و�شقطت قرب كادقلي .

رو�ضيا متنح فل�ضطني 
دوالر  ماليني   10

•• مو�شكو-يو بي اأي:

الرو�شي،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأ����ش���در 
اأمراً  ام�����س،  مدفيديف،  دمي���ري 
مبنح فل�شطني م�شاعدات اإن�شانية 
10 ماليني دولر. ونقلت  قدرها 
وك��ال��ة اأن��ب��اء )رو���ش��ي��ا ال��ي��وم( عن 
وثيقة ن�شرت على موقع احلكومة 
يف  �شتحّول  مو�شكو  اأن  الرو�شية، 
م�شاعدات  احل����ايل   2013 ع���ام 
10ماليني  اإن�شانية قدرها  مالية 
واأ�شارت  فل�شطني.  ل��دول��ة  دولر 
اإىل وزارة  اأوع��ز  اأن مدفيديف  اإىل 
اخلارجية بتحديد موعد وطريقة 
بالتن�شيق  امل�شاعدات  ه��ذه  ت�شليم 

مع اجلانب الفل�شطيني.

برامج ليبية لدمج الثوار وتعليمهم 
•• بنغازي-وكاالت:

بينما يقوم بع�س امل�شلحني الليبيني مبحا�شرة وزارات اأو باإغالق �شوارع، 
ي�شطف اآلف منهم هذه الأيام يف طوابري عند فروع هيئة �شوؤون املحاربني 
اأو احل�����ش��ول ع��ل��ى وظائف  اإج�����راءات درا���ش��ت��ه��م يف اخل����ارج  ال�29 لإمت����ام 

وقرو�س م�شروعات �شغرية.
واأطلقت هيئة املحاربني برامج اإيفاد و قادر لإدماج 150 األفا من الثوار يف 

الأعمال املدنية والع�شكرية والأمنية، بالتعاون مع الأمم املتحدة. 
يف  �شاركوا  مم��ن  طالب  األ��ف   18 باإيفاد  الأول  الربنامج  يخت�س  وبينما 
اإب���ان احل��رب الأخ���رية، يهدف  قتال ق��وات العقيد ال��راح��ل معمر ال��ق��ذايف 
الثاين اإىل تدريب وتاأهيل ع�شرات الآلف من الثوار للح�شول على فر�س 
عمل وتدريب وتعليم يف جمالت الإدارة ورفع الكفاءة واللغة الإجنليزية 
العمل  وزارات  م��ي��زان��ي��ات  �شمن  احل��ك��وم��ة  وخ�ش�شت  الآيل.  واحل��ا���ش��ب 
والتعليم العايل ميزانيات ت�شل اإىل اأربعمائة مليون دينار ليبي )الدولر 

ي�شاوي 1.29( لتنفيذ خطط ا�شتيعاب الثوار.

فر�س  املحاربني  هيئة  على  القائمني  بح�شب  فيوفر  طموح  برنامج  اأم��ا 
اإقامة م�شروعات �شغرى ومتو�شطة للثوار الراغبني يف ذلك. ويدعم هذا 
الربنامج بالإ�شافة اإىل احلكومة الليبية البنك الإ�شالمي للتنمية التابع 

ملنظمة التعاون الإ�شالمي.
وب�����ش��اأن ب��رن��ام��ج ط��م��وح ، ق���ال رئ��ي�����س هيئة ����ش���وؤون امل��ح��ارب��ني م�شطفى 
بخطة  تزويدهم  القت�شادية  البحوث  مركز  من  طلبوا  اإنهم  ال�شاقزيل 
للم�شروعات التي حتتاجها جميع املدن والقرى يف خمتلف املجالت. واأكد 
لتح�شري  الثوار  من  اآلف  خم�شة  باإر�شال  تق�شي  العام  لهذا  خطتهم  اأن 

درجات املاج�شتري والدكتوراه، م�شريا اإىل اأن اإجراءاتهم جاهزة.
واأكد ال�شاقزيل اأن الهيئة فتحت باب التظلمات للطعن يف اإجراءات الإيفاد 
خطوط  ومقاتلي  الأط��راف  ومبتوري  للجرحى  الأولوية  الهيئة  ومنحت 
اأن  العلم  مع  مناطقهم،  يف  املبعوثني  اأ�شماء  واأف���رزت  الأمامية،  اجلبهات 

اإر�شال املوفدين ي�شتمر اإىل عام 2016.
واأكد ال�شاقزيل اأن خططهم ت�شري بالتوازي بني الإدماج املدين والع�شكري، 

م�شريا اإىل دمج ع�شرة اآلف م�شلح حتى الآن يف اجلي�س وال�شرطة.

مقتل �ضحافية �ضورية 
يف مدينة الق�ضري 

•• دم�شق-يو بي اأي:

الإخبارية  ق���ن���اة  م��را���ش��ل��ة  ق��ت��ل��ت 
خالل  ام�س،  عبا�س  ي��ارا  ال�شورية 
التي جتري يف  تغطيتها للحوادث 

ريف الق�شري يف و�شط البالد.
وذك������ر ال���ت���ل���ف���زي���ون ال���������ش����وري يف 
الإع������الم  وزارة  اإن  ع����اج����ل،  ن���ب���اأ 
والإخ�����ب�����اري�����ة ال�������ش���وري���ة واحت�����اد 
عبا�س  مقتل  يعلنون  ال�شحافيني 
اإره���اب���ي���ون  ا���ش��ت��ه��دف��ه��ا  اأن  ب���ع���د 
ب���ال���ق���رب م���ن م���ط���ار ال�����ش��ب��ع��ة يف 
التلفزيون  واأو�شح  الق�شري.  ريف 
اأن  في�شبوك،  على  �شفحته  على 
عبا�س قتلت اإثر اإ�شابتها بر�شا�س 

قنا�شة يف الراأ�س.
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العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1831   جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه  /1- �شركة بن �شبت ملقاولت البناء ذ.م.م  جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي : �شركة 
حممد  ال�شيد  علي  جمال  وميثله:  �����س.ذ.م.م(   ( املياة  و�شحب  ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  القوية  امل��ع��دات 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/3/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�شنقيطي 
ل�شالح  / �شركة املعدات القوية خلدمات ال�شرف ال�شحي و�شحب املياة )�س.ذ.م.م( اول بقبول ادخال �شركة 
احد ملقاولت البناء )ذ.م.م( املدعي عليها الرابعة- �شكال ورف�شة مو�شوعا. ثانيا: برف�س الدعوى بالن�شبة 
الوىل  عليها  املدعي  بالزام  ثالثا:  ال�شق.  هذا  م�شاريف  املدعية  والزمت  والثالث  الثاين  عليهما  للمدعي 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 898637 )ثمامنائة وثمانية وت�شعون الف و�شتمائة و�شبعة وثالثون درهم 
الق�شائية احلا�شلة يف 2011/10/23 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع  %9  القانونية  والفائدة 
ال�شداد ف�شال عن م�شاريف الدعوى والدخال مببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك 
من طلبات. 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  10804 بتاريخ 2013/5/28    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/416  ك ع غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وطلب  الم����ارات  اجلن�شية:  ملغوث  عبيد  �شعيد  عبيد  �شعيد 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )�شالون الفندر للرجال   
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )54416( 
ا�شماعيل عبداهلل  وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل: را�شد 
احمد اهلي اجلن�شية: المارات 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  10804 بتاريخ 2013/5/28    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/417  ك ع غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  وطلب  الم���ارات   اجلن�شية:  املربوعي  �شليمان  را�شد  �شليمان  خالد 
التجاري )كافترييا ومقهى  ال�شم  :تنازل يف  التوقيع يف حمرر يت�شمن  على 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة   ) الرب  را�س 
امللف )19650( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل: علي احمد 
�شعيد بن عمري املهريي اجلن�شية: المارات   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  10804 بتاريخ 2013/5/28    

  اعــــــــــالن  
رقم املرجع :2013/523    

املازم-  دراع  داود  حممد  داود  حممد  /ط��الل  ال�شيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
يف   )%51( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  ام��ارات��ي 
لل�شيد  وذلك   )601634( برقم  واملرخ�شة  الفنية-ذ.م.م(  للمقاولت  الهند  )ق�شر 
/�شعيد احمد غالم حياه البلو�شي- اماراتي اجلن�شية.   وعمال لن�س املادة )16( 
فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س على ذلك عليه ابتاع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  اعـــــالن  بالن�سر

رقم املرجع :2013/521    
اجلن�شية  باك�شتانية  ع��الم-  رايف  �شيد  رايف  ال�شيدة/ماريا  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( ح�شة اىل ال�شيدة/ �شازيا 
لل�شيدات(  م��اري��ا  )���ش��ال��ون  رخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتانية  ح�شني-  منظور  منظور  
مبوجب الرخ�شة رقم )623240( حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة لخر وتغيري ال�شم 
التجاري من: �شالون ماريا لل�شيدات اىل: �شالون الركن املثايل لل�شيدات. وعمال لن�س 
املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

اعرا�س لدى مكتب الكاتب العدل لتباع الجراءات القانونية.  
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    

 اعالن مدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/1897 جتاري جزئي

اىل املدعى عليه:1/�شركة التربيد النموذجي  ملقاولت وتركيب وحدات التكييف.   
حيث ان املدعي: نا�شر احمد علي نا�شر بوع�شيبة    اأقامت عليك لدى هذه املحكمة 
الدعوى املذكورة اعاله ، تطالبك فيها  مببلغ وقدره )75.520 درهم( بال�شافة 
للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ 2011/6/29 
وحتى متام ال�شداد. وعليه يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية 
وذلك لالجابة  يوم 2013/6/3    والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة  الوىل( يف متام 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم 
ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

حرر يف 2013/5/21
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
 اعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/1611 جتاري جزئي
ان  حيث  اجلن�شية  اماراتي  النقبي-  علي  را�شد  حممد  عليه:/خلفان  املدعى  اىل 
املدعية:  �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة �س م ع اأقامت عليك لدى هذه املحكمة 
الفا  ع�شر  احد   )  11.534.09( وقدره  فيها مببلغ  تطالبك   ، اعاله  املذكورة  الدعوى 
وخم�شمائة واربعة وثالثون درهما وت�شعة فلو�س، والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وعليه 
يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة 
والن�شف من يوم 2013/6/3 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. حرر يف: 2013/5/21م
 قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
 مذكرة تبليغ  مدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/205 جتاري جزئي
�شركة  املدعي:  ان  حيث  ال�شهراين  عبداهلل  زامل  عليه/عبداهلل  املدعى  اىل 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اأقام  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات 
فيها  ويطالبك  ال�شطب  من  الدعوى  بتجديد  فيها:  ويعلنكم   ، اعاله  املذكورة 
لذلك  املحاماة.  وامل�شاريف ومقابالتعاب  والر�شوم  درهم  بدفع مبلغ 12502.83 
ال�شاعة  الثانية( يف متام  اجلزئية  املحكمة)الدائرة  امام هذه  يقت�شي ح�شورك 
الثامنة والن�شف من يوم 2013/6/16 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك 

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

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/2059  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �شركة اخلطوط اجلوية العربية الليبية    جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة فينان�شل ادفي�شورى جروب وميثلها عماد يعقوب �شابا   قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/23 احلكم 
التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى 
بندب اخلبري املخت�س من ادارة �شلطة الطريان املدين بدبي �شاحب الدور باجلدول 
مامل ي�شمه الطراف خالل ا�شبوع من تاريخه خبريا يف الدعوى تكون مهمته الطالع 
على اوراق الدعوى وم�شتندات تكون منتجه يف النزاع والنتقال اىل مقر طريف التداعي 
امانة خربة وقدرها  املحكمة  اوراق وم�شتندات، وح��ددت  لالطالع على مالديهم من 
ثالثون الف درهم الزمت املدعيه ب�شدادها خزانة املحكمة. وحددت لها  املحكمة جل�شة 

ch.2.E.22  يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/20. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/43  مدين كلي

القامة مبا  ال��ع��ق��ارات   جمهول حمل  ادارة  ترايكري خلدمات   -1 عليه/  املدعى  اىل 
ان املدعي / �شركة القوة خلدمات التنظيف و�شيانة املباين ذ.م.م   قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/16 احلكم التمهيدي 
اخلبري  اىل  ال��دع��وى  باحالة  امل��و���ش��وع-  يف  الف�شل  وقبل   - املحكمة  حكمت  ال��ت��ايل: 
احل�شابي املخت�س �شاحب الدور يف اجلدول- مامل ي�شمه الطراف خالل ا�شبوع من 
تاريخ �شدور هذا احلكم- لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما 
ع�شى ان يقدم دونها من م�شتندات. وذلك لتنفيذ املاأمورية وقدرت امانة قدرها 5.000 
درهم الزمت املدعية ايداعها خزينة املحكمة. وحددت لها  املحكمة جل�شة يوم الثنني 

ch.2.D.18  املوافق 2013/6/10. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2394    جت  كل- م ر- ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  امليكانيكية  لالجهزة  مرو  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  للمقاولت  �شاير  �شركة  عليه: 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 107.403 درهم  املطلوب اعالنهما /1- دافيد 
اجلن�شية:  خج�شته  2-م�شعود  بريطانيا   اجلن�شية:  فالينتني  جوهناثان 
ا�شراليا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/4 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  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  2013/5/23
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1464و1465و2013/1466    عم  جز- م ع- ب- اأظ

مدعيني/ 1- عبدور رحيم عبدول غفران 2-بالل ح�شني ابو طاهر 3-باليت ح�شني 
نور ال�شالم اجلن�شية :بنغالدي�س  مدعي عليه: �شركة اخل�شراء اجلديدة للمقاولت 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة 
المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  اجلديدة  اخل�شراء  �شركة   / اعالنه 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الثالثاء املوافق 2013/6/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا   8.30
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/212 ت  اجر -م ر- ت-اأظ(
 : �شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  العقارية   ام  بي  ام  �شركة  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  املحدودة  للتموين  الوطنية  ال�شركة 
خمابز ار�س لبنان ) حاليا( ال�شركة العاملية للمخابز-ذ.م.م ) حاليا( اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/11
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي     �شخ�شيا او بوا�شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
    يف الدعوى رقم 2012/1341 مدين جزئي جتاري

املدعى: عمر ابراهيم حممد �شلطان اجلن�شية امارات
املدعى عليه: مر�شى القرم للديكور- موؤ�ش�شة فردية اجلن�شية: المارات  مو�شوع 

الدعوة : مطالبة مالية 15.000 درهم
اقام  املدعي  ان  حيث  فردية  موؤ�ش�شة   - للديكور  القرم  مر�شي  اعالنه:  املطلوب 
الدعوة املذكورة اع��اله وح��دد اخلبري يوم الح��د 2 يونيو 2013 - ال�شاعة 2.30 
ظهرا لذا فانت مكلف باحل�شور امام اخلبري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
واح�شار مذكرة لدفاعك و�شور من امل�شتندات. ويف حالة عدم ح�شورك �شيبا�شر  
اخلبري اعماله وذلك مبقر ادارة اخلرباء الكائن يف مدينة ابوظبي �شارع املرور 

منطقة الزعفرانه، ال�شارع الفرعي رقم 13 مقابل �شوق المارات العام.

 اخلبري الهند�سي املنتدب          

  اعالن للح�سور امام اخلربة

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: مال حممد للتجارة   )�س.ذ.م.م(  
الفالحي-  بخيت  را�شد  حممد  ملك  مكتب  العنوان:   534565 الرخ�شة:  رقم 
القيد  رق��م  ذات م�شئولية حم���دودة  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  �شرق   - ال��رق��ة  دي���رة- 
بال�شجل التجاري: 59481 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
الجراءات  وذلك مبوجب  اعاله  ال��واردة  بال�شركة  اخلا�س  الرخي�س  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اع��را���س  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

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

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اي�شو�س ميدل اي�شت  )�س.ذ.م.م(  
بر  للعقارات-  بوهليبه  رقم 203 ملك  العنوان: مكتب  الرخ�شة: 602205  رقم 
دبي- عود ميثاء  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري: 1018193 
الرخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��را���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

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

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/356 جتاري   جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �شركة ب�شت العاملية لالن�شاءات املدنية ذ.م.م ) بي اي �شي(    
عليك  حكمت  ق��د  2013/5/13م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر  ال��ع��ن��وان 
هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / ردي مك�س ابوظبي 
املدعى عليها  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوريا:  بالتايل:  حكمت  امل��ح��دودة   
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )52.115( اثنان وخم�شني الفا ومائة وخم�شة 
اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  وت�شمينها  دره��م  ع�شر 
املحاماة.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/26 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جاديك فاير اند �شيكيورتي  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 649329 
الن�شاري-  جعفر  وحممد  لري  ان�شاري  عبداهلل  ملك   115 رقم  مكتب  عنوانها: 
بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  �شعيد  ب��ور  دي���رة- 
التجاري: 1070633 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت 
التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/42771(  بتاريخ )2013/3/7( وعلى من لديه اي اعرا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
ملك   115 رق��م  مكتب  وعنوانها:  ــس.ذ.م.م(  �( �شيكيورتي   اند  فاير  جاديك 
عبداهلل ان�شاري لري وحممد جعفر الن�شاري- ديرة- بور �شعيد   وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/42771(. بتاريخ )2013/3/7( وعلى من لديه اي اعرا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  ما�س �شتار للمقاوالت      )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 7 ملك علي حممد بوج�شيم ديرة- القرهود ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    595465 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1010130 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/4/01 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/24 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �شوان للمحا�شبة 
اخلبي�شي    البحر-  عبدالرحمن  حممد  ملك   7 رق��م  مكتب  العنوان:  والتدقيق 
امل�شتندات والأوراق  هاتف: 2662790 04 فاك�س/2662793 04 م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�شوان للمحا�شبة والتدقيق 
ال���ع���ن���وان: م��ك��ت��ب رق���م 7 م��ل��ك حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ب��ح��ر- اخلبي�شي   
هاتف: 2662790 04 فاك�س/2662793 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اأعاله لت�شفية  ما�س  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  القت�شادية بدبي 
�شتار للمقاوالت  )�ــس.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2013/4/01 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/24  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1637 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�شافانا للعقارات ذ.م.م   اقام املدعي/اميمة يو�شف عنوانه: ابوظبي �شارع 
 2012/1637 برقم  ال��دع��وى  الهلية  العني  بناية   - حممد  ب��ن  ح��م��دان 
مدين كلي- عجمان  - ومو�شوعها املطالبة مببلغ 184.125 درهم فانت 
او  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية  امام حمكمة عجمان  باحل�شور  مكلف 
�شهر  9 من  ي��وم  امل��واف��ق   11.00 ال�شاعة  وذل��ك يف  وكيل معتمد  بوا�شطة 
يونيو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2013/5/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/566 )مدين كلي(
اعالن بالتجديد من ال�سطب  بوا�سطة الن�سر

التينة  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الحمر  احمد  املدعي/يا�شني  اق��ام  قانونيا    ومن ميثلهم  البناء  م��واد  لتجارة 
برقم  الدعوى    0551377413 ت:  الرميلة  عجمان-  عنوانه:  �شوريا  جن�شيته: 
درهم   600000 مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها   - عجمان   كلي-  مدين   2013/566
او  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت 
بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 3 من �شهر يونيو ل�شنة 

2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/8 دعاوي م�ستعجلة جتارية                          
اىل املدعى عليه /1- �شركة فلوتيك ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعى 
اقام  �شبيب   قد  را�شد بن  را�شد احمد  العتيبة وميثله:  ع��ادل خليفة احمد   /
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شفة م�شتعجلة بفر�س حرا�شة ق�شائية 
على ال�شركة والر�شوم وامل�شاريف )وكافة الطلبات الواردة بالئحة الدعوى(.    
بالقاعة   8.30 ال�����ش��اع��ة   2013/6/2 امل���واف���ق  الح����د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ch.1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل . 
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ال�ضرطة حتا�ضر قرية م�ضيحية يف ال�ضني القادة االأفارقة يطلبون نقل حماكمة وروتو اإىل كينيا 
•• بكني-ا ف ب:

حا�شرت ال�شرطة ال�شينية قرية �شغرية ملنع تطواف للكاثوليك يف اإطار احتفال ديني يف القرية 
واأقامت قوات الأمن حواجز على الطرق الرئي�شية املوؤدية اإىل قرية دونغلي ال�شغرية التي تبعد 
ب�شع �شاعات بال�شيارة عن العا�شمة بكني، والتي يعتنق %90 من �شكانها الكاثوليكية، وتقيم 
طقو�شا خا�شة لل�شيدة العذراء عليها ال�شالم التي يقول ال�شكان اإنها ظهرت يف القرية قبل قرن 
من الزمان. وذكرت قروية م�شيحية قالت اإن ا�شمها مرمي وكانت على مقربة من الكني�شة التي 
ترتفع قبتها و�شط القرية اأن ال�شرطة ل ت�شمح لأي اأجنبي بالدخول اإىل القرية يف �شهر مايو-

اأيار.. الأمر على هذه احلال منذ �شنوات . وقد بداأ تطبيق قرار ح�شار قرية دونغلي يف �شهر 
مايو-اأيار يف الت�شعينيات، بعد اأن كان يتجمع فيها ع�شرات اآلف الزوار ال�شينيني والأجانب، 
بح�شب ما روى �شكان. ومتكن مرا�شلون من وكالة ال�شحافة الفرن�شية من الدخول اإىل دونغلي 

عرب طرق فرعية، قبل اأن يتم اعتقالهم لفرة وجيزة ثم طردهم من القرية.

•• ادي�س ابابا-ا ف ب:

طلب القادة الفارقة املجتمعون يف قمة الحتاد 
اجلنائية  املحكمة  من  ابابا  ادي�س  يف  الفريقي 
اوهورو  الكيني  الرئي�س  حماكمة  نقل  الدولية 
الق�شاء  اىل  روت�����و  ول���ي���ام  وم�����ش��اع��ده  ك��ي��ن��ي��ت��ا 

الكيني.
لل�شالم  الف���ري���ق���ي  الحت������اد  م��ف��و���س  و����ش���رح 
والمن رم�شان العمامرة لل�شحافيني �شن�شادق 
على ما اقرحه الوزراء، هذا اكيد يف ا�شارة اىل 
م�شروع قرار يف هذا ال�شدد اعده اخلمي�س وزراء 

خارجية الدول الع�شاء يف الحتاد الفريقي.

وكان مقررا ان تبدا حماكمة اوهورو كينياتا يف 
التا�شع من متوز-يوليو يف لهاي مقر املحكمة 
وحماكمة وليام روتو الثالثاء لكنها ارجئت اىل 

موعد غري حمدد يف مطلع ايار-مايو.
وات���ه���م ال��ع��دي��د م���ن ال���ق���ادة الف���ارق���ة املحكمة 
ت��رك��ز حتقيقاتها يف  ب��ان��ه��ا  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  وت���الح���ق  ف��ق��ط  اف��ري��ق��ي��ا 
بتهم  اف��ارق��ة  كلهم  �شخ�شا   18 حاليا  الدولية 
وهي  افريقية  ب��ل��دان  ثمانية  يف  وق��ع��ت  ج��رائ��م 
وافريقيا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ك��ون��غ��و  ج��م��ه��وري��ة 
وال�����ش��ودان )دارف���ور( وكينيا  واوغ��ن��دا  الو�شطى 

وليبيا و�شاحل العاج ومايل.

و�شع  اىل  �شيدعون  الفارقة  القادة  ان  واو�شح 
حد للعملية امام املحكمة اجلنائية الدولية على 

ان تتكلف الهيئات الق�شائية الكينية بها .
ال��دول��ي��ة كينياتا  امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة  وت��الح��ق 
رئا�شة  يف  اذار-م�����ار������س  يف  امل��ن��ت��خ��ب��ني  وروت������و 
عنف  اعمال  يف  تورطهما  يف  لال�شتباه  بالدهما 
قتيل  ال��ف  م��ن  اك��رث  �شقوط  ع��ن  ا�شفرت  اتنية 

ومئات النازحني يف ب�شعة ا�شابيع.
وتتهم املحكمة اجلنائية الدولية حتديدا كينياتا 
وروتو اللذين كانا يف مع�شكرين معاديني بانهما 
نظما ومول الهجمات والعمليات النتقامية من 

الطرف الخر.

و����ش���ع ح����د خل��م�����ش��ة ع���ق���ود من 
وتوباغو،  ت��ري��ن��ي��داد  ويف  ال��ن��زاع. 
�شيلتقي بايدن مع رئي�س الوزراء 
ان  على  بي�شي�شار،  بري�شاد  كامال 
م��ع م�شوؤولني  ي��ج��ري حم��ادث��ات 
والندماج  الطاقة  ح��ول  اخ��ري��ن 
القت�شادي وامن ال�شكان، بح�شب 

البيت البي�س.
كلمة يف  بادين  �شيلقي  والربعاء، 
ريو دي جانريو تركز على موقع 
ا�شراتيجي  ك�شريك  ال���ربازي���ل 
�شيلتقي  كما  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات 
م�������ش���وؤول���ني يف ق���ط���اع الع���م���ال 

واملجتمع.

مقتل 7 جنود فلبينيني 
بهجوم ملتمردين 

•• مانيال-يو بي اأي:

اجلي�س  م�����ن  ع���ن���ا����ش���ر   7 ق����ت����ل 
�شّنه  ب��ه��ج��وم  ام�����س،  الفيليبيني، 
البالد  �شمال  �شيوعيون  متمردون 
اأن  حملية،  اإع���الم  و�شائل  وذك���رت 
ل��غ��م��اً اأر���ش��ي��اً ان��ف��ج��ر ل���دى مرور 
م���رك���ب���ة ع���ل���ى م��ت��ن��ه��ا اجل����ن����ود يف 
منطقة األكابان يف ولية كاغايان 

�شمال الفيليبني.
وب����ادر ب��ع��ده��ا ع��ن��ا���ش��ر م��ن جي�س 
ال�شعب اجلديد ال�شيوعي لإطالق 
ال�شرطة  وق��ال��ت  باجتاههم  ال��ن��ار 
اإىل مقتل  اأدى  الهجوم  اإن  املحلية 

جنود.  7

•• بوغوتا-ا ف ب:

و�شل نائب الرئي�س المريكي جو 
الأول  ام�س  كولومبيا  اىل  بايدن 
يف م�شتهل جولة ت�شتمر �شتة ايام 
�شت�شمل جزيرة ترينيداد وتوباغو 

يف الكاريبي والربازيل.
ه����ذه اجلولة  ب���اي���دن  و���ش��ي��غ��ت��ن��م 
الرابعة له اىل املنطقة منذ توليه 
كانون  يف  الرئي�س  نائب  من�شب 
لجراء   ،2009 ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
ثنائية  موا�شيع  ح��ول  حم��ادث��ات 
هذه  ق���ادة  م��ع  ودول��ي��ة  واقليمية 

الدول.
و�شت�شكل اجلولة فر�شة للتباحث 
والتقدم  القت�شادية  التنمية  يف 
الطاقة  م�����ش��ادر  اىل  وال��و���ش��ول 
امل�شتمر  ت��ع��اون��ن��ا  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
، بح�شب  ال�����ش��ك��ان  ام���ن  ل�����ش��م��ان 
هذه  وتاتي  البي�س  للبيت  بيان 
اجلولة قبل ايام فقط على رحلة 
م���ق���ررة ل��ل��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي �شي 
جينبينغ اىل املك�شيك وكو�شتاريكا 
وترينيداد وتوباغو قبل ان يعقد 
باراك  المريكي  قمة مع نظريه 
7 و8 ح���زي���ران- ي��وم��ي  اوب���ام���ا 
بولية  م��رياج  ال��ران�����س  يونيو يف 

كاليفورنيا.
وا���ش��ت��ب��ع��د م�������ش���وؤول���ون ك���ب���ار يف 
الذي  ال��ق��ل��ق  الم��ريك��ي��ة  الدارة 
ا�شتثمارات  واي  �شي  زي��ارة  تثريه 
جديدة حمتملة يف املنطقة ميكن 
ان يعلن عنها جلهة التاثري �شلبا 
على اللتزام المريكي يف امريكا 

االحتاد االأوروبي ميدد 
مهمته يف اأفغان�ضتان 

•• بروك�شل-ا ف ب:

مدد وزراء خارجية الحتاد الوروبي 
يف  الوروب��ي��ة  ال�شرطة  مهمة  ام�س 
31 كانون الول- افغان�شتان حتى 
املقرر  ال��ت��اري��خ   2014 دي�����ش��م��رب 
لرحيل قوات حلف �شمال الطل�شي 
املقاتلة من هذا البلد ومت تخ�شي�س 
ميزانية بقيمة 108 ماليني يورو 
 2014 ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  امل��ه��م��ة  لعمل 
وهي تهدف اىل ار�شاء قوات �شرطة 
ا�شراف  حتت  وذل��ك  وناجعة  دائمة 
اف���غ���اين ، ب��ح�����ش��ب م���ا او����ش���ح بيان 
الحتاد. ومهمة ال�شرطة الوروبية 
وت��را���ش��ه��ا �شابطة  ك���اب���ول  م��ق��ره��ا 
ال�شرطة ال�شويدية كارل اكي روغي 
بينهم  اورورب��ي��ا   350 نحو  وت�شم 
عن�شر  و200  حمنكون  �شرطيون 
 2007 امل��ه��م��ة يف  وب�����دات  حم��ل��ي 
و�شهدت بداية متعرثة ب�شبب غياب 
ولي����ة وا���ش��ح��ة ت��ت��ي��ح ل��ه��ا ان جتد 
من  ال�شخم  ال��ع��دد  و�شط  مكانتها 
العمليات الدولية للحلف الطل�شي 
ويف  افغان�شتان.  يف  املتحدة  والمم 
تق�شيم  مت  ذل����ك  ل���ت���اليف  حم���اول���ة 
احللف  ت���ك���ف���ل  اذ  امل���������ش����وؤول����ي����ات 
الف   130 نحو  بتدريب  الطل�شي 
تكفلت  ح���ني  يف  ا���ش��ا���ش��ي  ���ش��رط��ي 
بتدريب  الوروب���ي���ة  ال�شرطة  بعثة 
ال�������ش���ب���اط وم�������ش���وؤول���ني وزاري������ني 
يف  الغر�س  لهذا  الوروب��ي��ون  وفتح 
معهدا  كابول  �شاحية  يف   2010
اكرث  الن  حتى  ا�شتقبل  لل�شرطة 

من 4500 �شابط.

الكولومبي  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ب��اي��دن 
خ�����وان م���ان���وي���ل ���ش��ان��ت��و���س قبل 
ل���ل���زه���ور على  م���زرع���ة  ي�����زور  ان 
الزهور  وتعترب  بوغوتا.  م�شارف 
الكولومبية  ال�����ش��ادرات  اه��م  م��ن 
اكرب  املتحدة من بني  وال��ولي��ات 

امل�شتوردين.
وح��ط��ت ط��ائ��رة ب��اي��دن يف مطار 
ب��وغ��وت��ا ب��ع��د ���ش��اع��ات ف��ق��ط على 
اعالن احلكومة ومتمردي حركة 
ف���ارك ال��ت��و���ش��ل اىل ات��ف��اق حول 
ا���ش��الح الرا����ش���ي، وه���و م��ن بني 
ابرز نقاط اخلالف يف املفاو�شات 
اجل��اري��ة ب��ني الطرفني م��ن اجل 

كبري  م�شوؤول  و�شرح  الالتينية. 
راف�شا  الرب��ع��اء  اوب��ام��ا  ادارة  يف 
ال��ك�����ش��ف ع���ن ا���ش��م��ه ل�����ش��ن��ا نرى 
ان��ف�����ش��ن��ا يف م���وق���ع م��ن��اف�����ش��ة مع 
دورا  ي��ل��ع��ب  ان  ي��ري��د  ط����رف  اي 
هذا  وت��اب��ع  الالتينية  ام��ريك��ا  يف 
بالتجارة  ن��رح��ب  ن��ح��ن  امل�����ش��وؤول 
القارة  يف  بها  نقوم  التي  املتنوعة 
ت����رك����ز على  الم����ريك����ي����ة، وه������ي 
م��ن��ت��ج��ات ل��ه��ا ق��ي��م��ة خ��ا���ش��ة من 

العديد من دول املنطقة .
وت���ات���ي ج��ول��ة ب���ادي���ن ب��ع��د زي���ارة 
ق������ام ب���ه���ا اوب�����ام�����ا م�����وؤخ�����را اىل 
ويلتقي  وك��و���ش��ت��اري��ك��ا  امل��ك�����ش��ي��ك 

بايدن يف جولة باأمريكا اجلنوبية والكاريبي 

ال تقدم يف عملية ان�ضمام تركيا لالحتاد االأوروبي

ا�ضتباكات بني ال�ضرطة ومتظاهرين يف كمبوديا

زعماء اأفارقة ي�ضكلون قوة للرد ال�ضريع

�ضيول ترف�س عر�ضًا من بيونغ يانغ للحوار 

•• فنومبينه-رويرتز:

قال ممثل لحتاد عمال ان 23 عامال على القل ا�شيبوا 
ت�شتخدم  التي  ال�شرطة  تدخلت  عندما  ام�س  كمبوديا  يف 
الهراوات ال�شاعقة لنهاء احتجاج ب�شاأن الجور يف م�شنع 
لنتاج املالب�س اجلاهزة ل�شركة نايكي الريا�شية المريكية. 
ال�شغب لبعاد  ب��اأدوات مكافحة  املجهزة  ال�شرطة  ن�شر  ومت 
نحو ثالثة الف عامل معظمهم من الن�شاء اأغلقوا طريقا 
خارج امل�شنع الذي متتلكه �شركة �شابرينا كمبوديا ل�شناعة 
املالب�س يف اقليم كامبوجن �شبيو الذي يقع غربي العا�شمة 
بال�شركة  العمال  احتاد  رئي�س  فاين  وقال �شن  فنومبينه. 
لرويرز ان من بني اجلرحى امراأة حامل يف �شهرها الثاين 
الع�شكرية  ال�شرطة  دفعتها  ان  بعد  طفلها  ف��ق��دت  وان��ه��ا 
على الر���س وقال كانت توجد ام��راأة حامل بينهم. فقدت 

•• ادي�س ابابا-رويرتز:

ت�شكيل  ام�س  اأف��ارق��ة  زعماء  ق��رر 
ع��ل��ى ال���ف���ور ق���وة ع�����ش��ك��ري��ة للرد 
ال�������ش���ري���ع ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ح����الت 
ال��ط��واريء الم��ن��ي��ة يف ال��ق��ارة يف 
حترك خلف�س اعتماد القارة على 
ال���ق���وى والم������وال اخل��ارج��ي��ة يف 

�شوؤونها الدفاعية.
قمة  يف  اخل����ط����وة  ه������ذه  ج�������اءت 
باأدي�س  الفريق�����������ي  ل��الحت��اد 
اب���اب���ا يف اع��ق�����������������اب دع�����������������وات من 
للت�شكيل  الق����������ادة  م��ن  العديد 
الفوري لقوة دفاع افريقية ب�شبب 
يف  والتمرد  ال�شراعات  ا�شتمرار 

القارة.
واخل��ط��ط ال��رام��ي��ة لن�����ش��اء قوة 
منذ  موجودة  الفريقية  التاأهب 
اك�����رث م����ن ع�����ش��ر ����ش���ن���وات. لكن 
افريقيا  عر�س  ت�شكيلها  تاأجيل 
لن��ت��ق��ادات ب��اأن��ه��ا اب��ط��اأ اك��رث مما 
ال�������ش���الم على  ي��ن��ب��غ��ي يف ح��ف��ظ 
ارا�����ش����ي����ه����ا م���ع���ت���م���دة ب������دل من 
والتمويل  امل�ش����اعدة  ع��ل��ى  ذل���ك 
واملانحني  امل���ت���ح���دة  المم  م����ن 

الغربيني.
وجاء يف ن�س القرار الذي اتخذه 
واطلعت  الف����ري����ق����ي  الحت���������اد 
رويرز على ن�شخة منه اأن القوة 
طوعية  م�شاهمات  من  �شتت�شكل 
م��ن ال���ق���وات وامل���ع���دات والم����وال 

•• �شيول-ا ف ب:

رف�شت كوريا اجلنوبية ام�س عر�شا للحوار من كوريا 
ال�شمالية حول نزع ال�شلحة النووية نقله موفد لبيونغ 

يانغ ال�شبوع املا�شي اىل بكني.
اجلنوبية  الكورية  التوحيد  وزارة  با�شم  الناطق  وق��ال 
الق���وال وذلك  اه��م من  الف��ع��ال  ان  كيم هيونغ-�شوك 
بخ�شو�س الر�شالة التي �شلمها مبعوث الزعيم الكوري 
ال�شمايل كيم جونغ اون اجلمعة للرئي�س ال�شيني �شي 

جينبينغ.
كيم  ف��ان  ال�شينية  الر�شمية  الع��الم  و�شائل  وبح�شب 
عرب يف هذه الر�شالة عن رغبته يف ا�شتئناف املحادثات 
امل��ت��ح��دة ورو�شيا  ال�����ش��دا���ش��ي��ة )ال��ك��وري��ت��ان وال���ولي���ات 
وال��ي��اب��ان وال�����ش��ني( ح���ول ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي الكوري 
لتهدئة  راأت فيها جهدا  لكن كوريا اجلنوبية  ال�شمايل 
رغباتها،  تنفذ  مل  ي��ان��غ  بيونغ  ان  م��ن  املنزعجة  بكني 
بان  �شيول  وذك��رت  العتدال  على  �شادقة  ا�شارة  ولي�س 
النووي  ال�شمالية تعترب ان تطوير قوتها للردع  كوريا 

لي�س مو�شع تفاو�س.

دم���اء ث��م ف��ق��دت طفلها. ووف��ق��ا ل�����ش��ن��دوق ال��ن��ق��د الدويل 
�شادرات  اجمايل  من  املئة  يف   75 اجلاهزة  املالب�س  متثل 
 .  2011 ع��ام  دولر يف  مليار  22ر5  بلغت  التى  كمبوديا 
اجلاهزة  امل��الب�����س  م�شانع  الرخي�شة  العمالة  واج��ت��ذب��ت 
ب�شاأن  ال���ش��راب��ات  لكن  الغربية  الزي���اء  لبيوت  والح��ذي��ة 
قتل  ال�شهر  �شائعة. وهذا  اأ�شبحت  العمل  واأو�شاع  الج��ور 
ا�شيك�س عندما  ل�شركة  الحذية  عامالن يف م�شنع لنتاج 
انهار جزء من خمزن عليهما. وقال �شن فايل ان العمال 
العمل  كانوا ي�شربون عن  نايكي  ي�شنعون مالب�س  الذين 
ويحتجون منذ 21 مايو ايار. وهم يطالبون ال�شركة التي 
تدفع  ب��اأن  امل�شنع  الف عامل يف  اأك��رث من خم�شة  توظف 
املوا�شالت  تكاليف  يف  مل�شاعدتهم  �شهريا  دولرا   14 لهم 
الدن��ى من  احلد  اىل  ا�شافة  ال�شحية  والرعاية  واليجار 

الجور الذي يبلغ 74 دولرا.

الع�شاء  ال�����دول  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
ال����ت����ي ي�����ش��م��ح و����ش���ع���ه���ا احل����ايل 

بتقدمي تلك امل�شاهمات.
و�شميت املبادرة بالقوة الفريقية 
لالزمات  ال��ف��وري��ة  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
و���ش��ت��ك��ون اج�����راء ان��ت��ق��ال��ي��ا ل�شد 
الت�شكيل  ان���ت���ظ���ار  يف  ال���ف���ج���وة 

الكامل لقوة التاأهب املقررة.
و�شتتاألف من قوة مرنة وقوية.. 
لال�شتجابة  بالغة  ب�شرعة  تن�شر 

ال��ف��اع��ل��ة ل��الو���ش��اع ال��ط��ارئ��ة يف 
لل�شالم  الف��ري��ق��ي  الهيكل  اط���ار 

والمن.
ي�شتهدف  القرار  ان  الن�س  وذك��ر 
امل�شاعدة يف ايجاد حلول افريقية 

مل�شكالت افريقيا.
التي  المنية  التحديات  و�شملت 
واج��ه��ه��ا الحت���اد الف��ري��ق��ي على 
مدى العامني املا�شيني انقالبات 
وهجمات  وم��ايل  بي�شاو  غينيا  يف 

يف  مت�شددة  ا�شالمية  جل��م��اع��ات 
�شارك  و�شراعا  ونيجرييا  م��ايل 
الكوجنو  �شرق  يف  متمردون  فيه 

وجمهورية افريقيا الو�شطى.
بار�شال  فرن�شا  �شارعت  مايل  ويف 
قوات وطائرات يف وقت �شابق هذا 
ملنع تقدم اجل��ه��ادي��ني وهو  ال��ع��ام 
الفريقي  اح���رج الحت����اد  ت��دخ��ل 
قدرة  اىل  القارة  افتقار  باظهاره 

دفاعية خا�شة بها.

نية  ح�شن  ببادرة  املقابل  يف  و�شيول  وا�شنطن  وتطالب 
من بيونغ يانغ قبل اي ا�شتئناف للمحادثات.

ال�شمالية  الكورية  الر�شمية  الع��الم  و�شائل  ت�شر  ومل 
التي تغطي زيارة �شوي ريونغ-هاي اىل اي اقراح حوار 

من قبل بيونغ يانغ.
ت�شوي  ان  ال�شيني  الوطني  التلفزيون  ق��ال  جهته  من 
عرب ملحاوريه ال�شينيني عن رغبة كوريا ال�شمالية بان 
تخلق جوا دوليا م�شاملا للتمكن من تركيز طاقتها على 

حت�شني اقت�شادها وال�شروط املعي�شية ل�شعبها.
وال�شني حليفة كوريا ال�شمالية الرئي�شية لكن العالقات 
الثنائية توترت يف الونة الخرية بعدما �شوتت بكني 
يف المم املتحدة على ت�شديد العقوبات �شد بيونغ يانغ 
اثر قيامها باطالق اقمار ا�شطناعية �شواريخ بال�شتية 
�شباط- يف  ن��ووي��ة  وجت��رب��ة  الغربيني  بح�شب  موجهة 

فرباير.
يكلف  ان  مي��ك��ن  ���ش��وي  ف���ان  امل��راق��ب��ني  بع�س  وبح�شب 
ال�شيني  ونظريه  اون  جونغ  كيم  بني  لقمة  التح�شري 
باراك  المريكي  الرئي�س  �شيلتقي  ال��ذي  جينبينغ  �شي 

•• بروك�شل-ا ف ب:

اوغلو  داود  احمد  ال��رك��ي  وزي��ر اخلارجية  م��ع  لقاء  بعد  الروب��ي��ون  ع��رب 
ام�س عن ا�شفهم لن عملية ان�شمام تركيا اىل الحتاد الوروبي ما زالت يف 

طريق م�شدود ب�شبب رف�س انقرة الوفاء بالتزاماتها.
وق��ال املجل�س يف بيان ان الحت��اد الوروب���ي يالحظ مع 
ل  تركيا  ب��ان  املتكررة  املطالب  من  الرغم  وعلى  ال�شف 

تزال ترف�س الوفاء بالتزاماتها .
ان  اي�شا  ي��الح��ظ  ان الحت���اد الوروب����ي  البيان  وا���ش��اف 
عالقاتها  تطبيع  �شعيد  على  تقدم  اي  حتقق  مل  تركيا 
مع جمهورية قرب�س حيث ل تزال قواتها حتتل الق�شم 

ال�شمايل منه منذ 1974.
ا���ش��ت��ع��داده للقيام  اع����رب ع��ن  ال ان الحت����اد الوروب�����ي 

مببادرة.
و����ش���رح وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الي���رل���ن���دي ���ش��ي��م��ون غيلمور 
الذي تتوىل بالده رئا�شة الجتماعات الوزارية لالحتاد 
�شحايف  م��وؤمت��ر  يف  حزيران-يونيو   30 حتى  الوروب����ي 

نامل بان نبا�شر يف حزيران-يونيو ف�شال جديدا من املفاو�شات هو الف�شل 
�شوؤون  املكلف  الوروبي  املفو�س  ان  ال   . القليمية  بال�شيا�شة  املتعلق   22

التو�شع �شتيفان فويل �شدد على �شرورة ان تبدي تركيا ح�شن نية.
الذي  القبول  اع��ادة  اتفاق  املفاو�شات هو  تقدم يف  ان مفتاح حتقيق  وق��ال 
مت التو�شل اليه مع الحتاد الوروبي والذي يتعني على 
تركيا ان توقعه حتى يبداأ مفعوله. وهذا التفاق ا�شا�شي 
لت�شهيل مكافحة الهجرة ال�شرية اىل الحتاد الوروبي، 
لن تركيا باتت من نقاط العبور اىل اليونان. يف املقابل، 
فان الحت��اد الوروب��ي يوافق على ت�شهيل منح تا�شريات 
الدخول اىل التراك. وتركيا وقعت بالحرف الوىل على 

التفاق يف 2012.
توقف  ازاء  امتعا�شه  الركي  وزير اخلارجية  ومل يخف 
ال��ع��م��ل��ي��ة. وق����ال خ���الل امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ايف م��ع غيلمور 
وفويل ان تفتح زهرة واح��دة ل يكفي للقول بان الربيع 
حل . واكد ان 17 من ا�شل 35 ف�شال متوقفة لدوافع 
�شيا�شية. علينا حلحلة العملية لنه بهذه الوترية يلزمنا 

خم�شون عاما لالنتهاء .

•• الفجر – تون�س - خا�س

القادمة  الت�شريعية  النتخابات  يف  النه�شة  حركة  على  تتفوق  تون�س  ن��داء 
واحلكومة ت�شعد �شّلم الثقة لدى التون�شيني والباجي قائد ال�شب�شي يت�شّدر 
النتخابات الرئا�شية القادمة، هذا ما اأف�شت اإليه عملية �شرب اآراء اأجرتها �شركة 
3 �س خالل �شهر ماي اجلاري. وقد �شّرح مدير �شركة 3�س ه�شام القرفيلي، 
املتعلقة  الإح�شائيات  اآخر  اأّن   ، الثنني  ام�س  انعقدت �شباح  ندوة �شحفية  يف 
الآراء متت يف خمتلف حمافظات ومعتمديات اجلمهورية يف ما  بعملية �شرب 
 1678 حجمها  بلغ  عينة  يف  الإعالمي،  والقطاع  ال�شيا�شية  بال�شاحة  يتعلق 
اأو�شحت  ال�شرائح الجتماعية. وقد  �شنة من خمتلف   18 �شخ�س بداية من 
املائة  يف   32 اإىل  ارتفع  احلكومة  اأداء  عن  التون�شيني  ر�شا  ن�شبة  اأن  النتائج 
متقدمة على م�شتوى الر�شا عن اأداء املعار�شة الذي يبلغ 30 يف املائة وا�شتقر 

51 يف  ن�شبة  يبلغ  ال��ذي  البالد  الأمني يف  الو�شع  التون�شيني بخ�شو�س  اآراء 
املائة. وح�شب نف�س الإح�شائيات فقد ت�شدرت حركة نداء تون�س املرتبة الأوىل 
باإحرازها 33 فا�شل 8 باملائة من الأ�شوات يف النتخابات الت�شريعية القادمة 
يف  ال�شعبية  اجلبهة  وتبقى  باملائة   4 فا�شل   29 بن�شبة  النه�شة  حركة  تليها 
6 باملائة. ويف ما يتعلق باآراء التون�شيني ب�شاأن من  11 فا�شل  املرتبة الثالثة 
�شيكون رئي�س تون�س املقبل ظّل رئي�س حركة نداء تون�س الباجي قائد ال�شب�شي 
حركة  عن  اجلبايل  حمادي  يتبعه  باملائة    2 فا�شل   16 بن�شبة  ال�شدارة  يف 
النه�شة ال�شالمية بن�شبة 6 فا�شل 4 باملائة، فيما �شعد اأحمد جنيب ال�شابي 
رئي�س  على  متقدما  باملائة   6 فا�شل   2 بن�شبة  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اإىل  م��رة  لأول 
اجلمهورية املن�شف املرزوقي، علما اأن ن�شبة التون�شيني الذين ل يعرفون ملن 
�شيمنحون اأ�شواتهم بلغت 46 باملائة. وعرّب امل�شتجوبون عن ر�شاهم عن اأداء 

الإعالم  ب66باملائة مقابل 28باملائة غري را�شني عن الأداء. 

يف اآخر ا�شتطالع للراأي:

حركة نداء تون�س وال�ضب�ضي يت�ضدران نوايا الت�ضويت

ال�شب�شي وحزبه يف ال�شدارة
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العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1831   جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه  /1- �شركة بن �شبت ملقاولت البناء ذ.م.م  جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي : �شركة 
حممد  ال�شيد  علي  جمال  وميثله:  �����س.ذ.م.م(   ( املياة  و�شحب  ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  القوية  امل��ع��دات 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/3/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�شنقيطي 
ل�شالح  / �شركة املعدات القوية خلدمات ال�شرف ال�شحي و�شحب املياة )�س.ذ.م.م( اول بقبول ادخال �شركة 
احد ملقاولت البناء )ذ.م.م( املدعي عليها الرابعة- �شكال ورف�شة مو�شوعا. ثانيا: برف�س الدعوى بالن�شبة 
الوىل  عليها  املدعي  بالزام  ثالثا:  ال�شق.  هذا  م�شاريف  املدعية  والزمت  والثالث  الثاين  عليهما  للمدعي 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 898637 )ثمامنائة وثمانية وت�شعون الف و�شتمائة و�شبعة وثالثون درهم 
الق�شائية احلا�شلة يف 2011/10/23 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع  %9  القانونية  والفائدة 
ال�شداد ف�شال عن م�شاريف الدعوى والدخال مببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك 
من طلبات. 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  10804 بتاريخ 2013/5/28    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/416  ك ع غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وطلب  الم����ارات  اجلن�شية:  ملغوث  عبيد  �شعيد  عبيد  �شعيد 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )�شالون الفندر للرجال   
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )54416( 
ا�شماعيل عبداهلل  وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل: را�شد 
احمد اهلي اجلن�شية: المارات 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  10804 بتاريخ 2013/5/28    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/417  ك ع غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  وطلب  الم���ارات   اجلن�شية:  املربوعي  �شليمان  را�شد  �شليمان  خالد 
التجاري )كافترييا ومقهى  ال�شم  :تنازل يف  التوقيع يف حمرر يت�شمن  على 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة   ) الرب  را�س 
امللف )19650( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل: علي احمد 
�شعيد بن عمري املهريي اجلن�شية: المارات   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  10804 بتاريخ 2013/5/28    

  اعــــــــــالن  
رقم املرجع :2013/523    

املازم-  دراع  داود  حممد  داود  حممد  /ط��الل  ال�شيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
يف   )%51( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  ام��ارات��ي 
لل�شيد  وذلك   )601634( برقم  واملرخ�شة  الفنية-ذ.م.م(  للمقاولت  الهند  )ق�شر 
/�شعيد احمد غالم حياه البلو�شي- اماراتي اجلن�شية.   وعمال لن�س املادة )16( 
فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س على ذلك عليه ابتاع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  اعـــــالن  بالن�سر

رقم املرجع :2013/521    
اجلن�شية  باك�شتانية  ع��الم-  رايف  �شيد  رايف  ال�شيدة/ماريا  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( ح�شة اىل ال�شيدة/ �شازيا 
لل�شيدات(  م��اري��ا  )���ش��ال��ون  رخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتانية  ح�شني-  منظور  منظور  
مبوجب الرخ�شة رقم )623240( حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة لخر وتغيري ال�شم 
التجاري من: �شالون ماريا لل�شيدات اىل: �شالون الركن املثايل لل�شيدات. وعمال لن�س 
املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

اعرا�س لدى مكتب الكاتب العدل لتباع الجراءات القانونية.  
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    

 اعالن مدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/1897 جتاري جزئي

اىل املدعى عليه:1/�شركة التربيد النموذجي  ملقاولت وتركيب وحدات التكييف.   
حيث ان املدعي: نا�شر احمد علي نا�شر بوع�شيبة    اأقامت عليك لدى هذه املحكمة 
الدعوى املذكورة اعاله ، تطالبك فيها  مببلغ وقدره )75.520 درهم( بال�شافة 
للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ 2011/6/29 
وحتى متام ال�شداد. وعليه يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية 
وذلك لالجابة  يوم 2013/6/3    والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة  الوىل( يف متام 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم 
ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

حرر يف 2013/5/21
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
 اعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/1611 جتاري جزئي
ان  حيث  اجلن�شية  اماراتي  النقبي-  علي  را�شد  حممد  عليه:/خلفان  املدعى  اىل 
املدعية:  �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة �س م ع اأقامت عليك لدى هذه املحكمة 
الفا  ع�شر  احد   )  11.534.09( وقدره  فيها مببلغ  تطالبك   ، اعاله  املذكورة  الدعوى 
وخم�شمائة واربعة وثالثون درهما وت�شعة فلو�س، والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وعليه 
يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة 
والن�شف من يوم 2013/6/3 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. حرر يف: 2013/5/21م
 قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
 مذكرة تبليغ  مدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/205 جتاري جزئي
�شركة  املدعي:  ان  حيث  ال�شهراين  عبداهلل  زامل  عليه/عبداهلل  املدعى  اىل 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اأقام  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات 
فيها  ويطالبك  ال�شطب  من  الدعوى  بتجديد  فيها:  ويعلنكم   ، اعاله  املذكورة 
لذلك  املحاماة.  وامل�شاريف ومقابالتعاب  والر�شوم  درهم  بدفع مبلغ 12502.83 
ال�شاعة  الثانية( يف متام  اجلزئية  املحكمة)الدائرة  امام هذه  يقت�شي ح�شورك 
الثامنة والن�شف من يوم 2013/6/16 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك 

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

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/2059  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �شركة اخلطوط اجلوية العربية الليبية    جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة فينان�شل ادفي�شورى جروب وميثلها عماد يعقوب �شابا   قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/23 احلكم 
التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى 
بندب اخلبري املخت�س من ادارة �شلطة الطريان املدين بدبي �شاحب الدور باجلدول 
مامل ي�شمه الطراف خالل ا�شبوع من تاريخه خبريا يف الدعوى تكون مهمته الطالع 
على اوراق الدعوى وم�شتندات تكون منتجه يف النزاع والنتقال اىل مقر طريف التداعي 
امانة خربة وقدرها  املحكمة  اوراق وم�شتندات، وح��ددت  لالطالع على مالديهم من 
ثالثون الف درهم الزمت املدعيه ب�شدادها خزانة املحكمة. وحددت لها  املحكمة جل�شة 

ch.2.E.22  يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/20. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/43  مدين كلي

القامة مبا  ال��ع��ق��ارات   جمهول حمل  ادارة  ترايكري خلدمات   -1 عليه/  املدعى  اىل 
ان املدعي / �شركة القوة خلدمات التنظيف و�شيانة املباين ذ.م.م   قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/16 احلكم التمهيدي 
اخلبري  اىل  ال��دع��وى  باحالة  امل��و���ش��وع-  يف  الف�شل  وقبل   - املحكمة  حكمت  ال��ت��ايل: 
احل�شابي املخت�س �شاحب الدور يف اجلدول- مامل ي�شمه الطراف خالل ا�شبوع من 
تاريخ �شدور هذا احلكم- لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما 
ع�شى ان يقدم دونها من م�شتندات. وذلك لتنفيذ املاأمورية وقدرت امانة قدرها 5.000 
درهم الزمت املدعية ايداعها خزينة املحكمة. وحددت لها  املحكمة جل�شة يوم الثنني 

ch.2.D.18  املوافق 2013/6/10. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2394    جت  كل- م ر- ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  امليكانيكية  لالجهزة  مرو  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  للمقاولت  �شاير  �شركة  عليه: 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 107.403 درهم  املطلوب اعالنهما /1- دافيد 
اجلن�شية:  خج�شته  2-م�شعود  بريطانيا   اجلن�شية:  فالينتني  جوهناثان 
ا�شراليا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/4 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  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  2013/5/23
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1464و1465و2013/1466    عم  جز- م ع- ب- اأظ

مدعيني/ 1- عبدور رحيم عبدول غفران 2-بالل ح�شني ابو طاهر 3-باليت ح�شني 
نور ال�شالم اجلن�شية :بنغالدي�س  مدعي عليه: �شركة اخل�شراء اجلديدة للمقاولت 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة 
المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  اجلديدة  اخل�شراء  �شركة   / اعالنه 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الثالثاء املوافق 2013/6/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا   8.30
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/212 ت  اجر -م ر- ت-اأظ(
 : �شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  العقارية   ام  بي  ام  �شركة  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  املحدودة  للتموين  الوطنية  ال�شركة 
خمابز ار�س لبنان ) حاليا( ال�شركة العاملية للمخابز-ذ.م.م ) حاليا( اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/11
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي     �شخ�شيا او بوا�شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
    يف الدعوى رقم 2012/1341 مدين جزئي جتاري

املدعى: عمر ابراهيم حممد �شلطان اجلن�شية امارات
املدعى عليه: مر�شى القرم للديكور- موؤ�ش�شة فردية اجلن�شية: المارات  مو�شوع 

الدعوة : مطالبة مالية 15.000 درهم
اقام  املدعي  ان  حيث  فردية  موؤ�ش�شة   - للديكور  القرم  مر�شي  اعالنه:  املطلوب 
الدعوة املذكورة اع��اله وح��دد اخلبري يوم الح��د 2 يونيو 2013 - ال�شاعة 2.30 
ظهرا لذا فانت مكلف باحل�شور امام اخلبري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
واح�شار مذكرة لدفاعك و�شور من امل�شتندات. ويف حالة عدم ح�شورك �شيبا�شر  
اخلبري اعماله وذلك مبقر ادارة اخلرباء الكائن يف مدينة ابوظبي �شارع املرور 

منطقة الزعفرانه، ال�شارع الفرعي رقم 13 مقابل �شوق المارات العام.

 اخلبري الهند�سي املنتدب          

  اعالن للح�سور امام اخلربة

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: مال حممد للتجارة   )�س.ذ.م.م(  
الفالحي-  بخيت  را�شد  حممد  ملك  مكتب  العنوان:   534565 الرخ�شة:  رقم 
القيد  رق��م  ذات م�شئولية حم���دودة  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  �شرق   - ال��رق��ة  دي���رة- 
بال�شجل التجاري: 59481 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
الجراءات  وذلك مبوجب  اعاله  ال��واردة  بال�شركة  اخلا�س  الرخي�س  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اع��را���س  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

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

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اي�شو�س ميدل اي�شت  )�س.ذ.م.م(  
بر  للعقارات-  بوهليبه  رقم 203 ملك  العنوان: مكتب  الرخ�شة: 602205  رقم 
دبي- عود ميثاء  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري: 1018193 
الرخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��را���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

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

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/356 جتاري   جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �شركة ب�شت العاملية لالن�شاءات املدنية ذ.م.م ) بي اي �شي(    
عليك  حكمت  ق��د  2013/5/13م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر  ال��ع��ن��وان 
هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / ردي مك�س ابوظبي 
املدعى عليها  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوريا:  بالتايل:  حكمت  امل��ح��دودة   
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )52.115( اثنان وخم�شني الفا ومائة وخم�شة 
اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  وت�شمينها  دره��م  ع�شر 
املحاماة.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/26 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جاديك فاير اند �شيكيورتي  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 649329 
الن�شاري-  جعفر  وحممد  لري  ان�شاري  عبداهلل  ملك   115 رقم  مكتب  عنوانها: 
بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  �شعيد  ب��ور  دي���رة- 
التجاري: 1070633 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت 
التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/42771(  بتاريخ )2013/3/7( وعلى من لديه اي اعرا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
ملك   115 رق��م  مكتب  وعنوانها:  ــس.ذ.م.م(  �( �شيكيورتي   اند  فاير  جاديك 
عبداهلل ان�شاري لري وحممد جعفر الن�شاري- ديرة- بور �شعيد   وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/42771(. بتاريخ )2013/3/7( وعلى من لديه اي اعرا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  ما�س �شتار للمقاوالت      )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 7 ملك علي حممد بوج�شيم ديرة- القرهود ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    595465 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1010130 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/4/01 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/24 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �شوان للمحا�شبة 
اخلبي�شي    البحر-  عبدالرحمن  حممد  ملك   7 رق��م  مكتب  العنوان:  والتدقيق 
امل�شتندات والأوراق  هاتف: 2662790 04 فاك�س/2662793 04 م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�شوان للمحا�شبة والتدقيق 
ال���ع���ن���وان: م��ك��ت��ب رق���م 7 م��ل��ك حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ب��ح��ر- اخلبي�شي   
هاتف: 2662790 04 فاك�س/2662793 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اأعاله لت�شفية  ما�س  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  القت�شادية بدبي 
�شتار للمقاوالت  )�ــس.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2013/4/01 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/24  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1637 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�شافانا للعقارات ذ.م.م   اقام املدعي/اميمة يو�شف عنوانه: ابوظبي �شارع 
 2012/1637 برقم  ال��دع��وى  الهلية  العني  بناية   - حممد  ب��ن  ح��م��دان 
مدين كلي- عجمان  - ومو�شوعها املطالبة مببلغ 184.125 درهم فانت 
او  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية  امام حمكمة عجمان  باحل�شور  مكلف 
�شهر  9 من  ي��وم  امل��واف��ق   11.00 ال�شاعة  وذل��ك يف  وكيل معتمد  بوا�شطة 
يونيو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2013/5/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/566 )مدين كلي(
اعالن بالتجديد من ال�سطب  بوا�سطة الن�سر

التينة  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الحمر  احمد  املدعي/يا�شني  اق��ام  قانونيا    ومن ميثلهم  البناء  م��واد  لتجارة 
برقم  الدعوى    0551377413 ت:  الرميلة  عجمان-  عنوانه:  �شوريا  جن�شيته: 
درهم   600000 مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها   - عجمان   كلي-  مدين   2013/566
او  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت 
بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 3 من �شهر يونيو ل�شنة 

2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/8 دعاوي م�ستعجلة جتارية                          
اىل املدعى عليه /1- �شركة فلوتيك ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعى 
اقام  �شبيب   قد  را�شد بن  را�شد احمد  العتيبة وميثله:  ع��ادل خليفة احمد   /
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شفة م�شتعجلة بفر�س حرا�شة ق�شائية 
على ال�شركة والر�شوم وامل�شاريف )وكافة الطلبات الواردة بالئحة الدعوى(.    
بالقاعة   8.30 ال�����ش��اع��ة   2013/6/2 امل���واف���ق  الح����د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ch.1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل . 
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�ضهادات حول ا�ضتخدام نظام االأ�ضد للكيماوي
•• باري�س-ا ف ب:

ن�شرت �شحيفة لوموند الفرن�شية ام�س �شهادة اثنني من مرا�شليها كانا يف 
ا�شلحة كيميائية �شد  ا�شتخدم  ال�شوري  ان اجلي�س  واك��دا  �شواحي دم�شق 

مقاتلي املعار�شة ال�شورية.
وقال املرا�شل فيليب رميي انه كان مع زميله �شاهدين لعدة ايام متتالية 
على ا�شتعمال متفجرات كيميائية وانعكا�شاتها على مقاتلي املعار�شة على 
كانون  يف  املعار�شة  دخلته  دم�شق  مدخل  عند  ال��واق��ع  احل��ي  جوبر  جبهة 

الثاين-يناير .
ولحظ امل�شور لوران فان در �شتوك يف 13 ني�شان-ابريل كيف ان املقاتلني 
ما  على  ت�شرع  ب���دون  ال��غ��از  م��ن  واق��ي��ة  اقنعة  ي�شعون  ث��م  ي�شعلون  ب���داوا 
يبدو لنهم يف احلقيقة قد تعر�شوا لذلك من قبل وكيف جل�س بع�شهم 

القرف�شاء وهم يختنقون ويتقيوؤون .
وجمع ال�شحافيان �شهادات عن ا�شتعمال تلك املواد يف حميط او�شع بكثري 
من حول العا�شمة ال�شورية وروى مقاتلون وطبيب يف ت�شجيل فيديو �شوره 
لوران فان در �شتوك تبثه لوموند على موقعها اللكروين، العرا�س التي 
تت�شبب فيها تلك املواد واملتمثلة يف �شعوبة التنف�س واوجاع الرا�س وتو�شيع 

حدقة العني والتقيوؤ.
وقال طبيب طالبا عدم ذكر هويته يف م�شت�شفى الفاحت يف كفر بتنا مبنطقة 

غوتا على م�شارف دم�شق اذا مل نعاجلهم فورا انهم ميوتون .
واكد اطباء ان عينات اخذت من ال�شحايا يجري حتليلها حاليا.

وكتب جان فيليب رميي ان الغازات امل�شتعملة على اجلبهات ت�شتخدم من 
حني لخر تفاديا لنت�شارها بكثافة كي ل ت�شكل ادلة دامغة يف حني ينفي 
النظام ال�شوري ا�شتعمال ا�شلحة كيميائية وذكر املقال اي�شا م�شدرا غربيا 
ح�شن الطالع افاد ان ال�شلطات ال�شورية تلجا اىل خلط مواد مثل الغازات 
امل�شيلة للدموع لي�شعب التعرف عن طبيعة املواد عرب مالحظة العرا�س  
ودعت المم املتحدة جمددا الربعاء دم�شق اىل اف�شاح املجال امام خربائها 
من  م��زي��د  ع��ن  متحدثة  الكيميائية  ال�شلحة  ح��ول  ���ش��وري��ا  يف  للتحقيق 

املعلومات حول ا�شتعمال ا�شلحة كيميائية يف النزاع.
ويف انتظار موافقة دم�شق يلجاأ حمققو المم املتحدة اىل جمع املعلومات 
البلدان  املتوفرة خارج �شوريا وخ�شو�شا بالت�شال مع اطباء لجئني اىل 

املجاورة.

•• ا�شطنبول-ا ف ب:

بانتكا�شة  املعار�س  ال�شوري  الوطني  الئ��ت��الف  مني 
خطرية يف جهوده الرامية اإىل توحيد معار�شي نظام 
يف  املجتمعون  اع�شاوؤه  ف�شل  اذ  ال�شد  ب�شار  الرئي�س 
ا�شطنبول منذ اربعة ايام يف التوافق على �شم جمموعة 
ان�شمام  على  ال  ي�شوتوا  ومل  اجل���دد  الأع�����ش��اء  م��ن 
22 مر�شحا، مما يلقي بظالل من  ثمانية من ا�شل 

ال�شك على م�شاركته يف موؤمتر جنيف2-.
ا�شطنبول  يف  ال�شاقة  املحادثات  من  اي��ام  اربعة  وبعد 
معار�شة  ���ش��خ�����ش��ي��ة   22 م���ن  ق��ائ��م��ة  اىل  ل��ل��ت��و���ش��ل 
عملية  الثنني  الئتالف، جرت فجر  اىل  لالن�شمام 
ت�شويت على ع�شوية هوؤلء ولكن ثمانية ا�شماء فقط 
ابرز  بع�شوية  للفوز  ال��الزم��ة  الثلثني  اك��رثي��ة  نالت 

هيئة يف املعار�شة ال�شورية.
با�شم  امل���ت���ح���دث  ق����ال  ال��ت�����ش��وي��ت  ع��م��ل��ي��ة  ويف خ���ت���ام 

التي  الثمانية  ال�شخ�شيات  ان  �شالح  خالد  الئتالف 
ان�شمامها هي مي�شيل كيلو وفرح  املوافقة على  متت 
اب��و اخل��ري �شكري  الت��ا���ش��ي وج��م��ال �شليمان واح��م��د 
وع��ال��ي��ة م��ن�����ش��ور وان�����ور ب���در وامي����ن ال����ش���ود ون���ورا 

الأمري.
كيلو  العتيق مي�شيل  املعار�س  املن�شمني اجلدد  وابرز 
ا�شرة  من  علماين  مارك�شي  مثقف  وه��و  عاما(   73(
النظام  �شجون  يف  ع��دي��دة  ���ش��ن��وات  ام�شى  م�شيحية 
ال�������ش���وري وط����رح ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��ار���ش��ني عالمات 
يكر�س  ال��ذي  الت�شويت  ه��ذا  تداعيات  على  ا�شتفهام 
ال�شورية يف وقت  املعار�شة  داخل  النق�شامات  براأيهم 
هي احوج ما تكون اليه اىل التوحد ع�شية اجتماعات 

بالغة الهمية مقررة الثنني.
ردا  ماخو�س  منذر  فرن�شا  يف  الئ��ت��الف  �شفري  وق��ال 
على �شوؤال لوكالة فران�س بر�س عن نتيجة الت�شويت 

هذا امر �شيئ جدا، هذه كارثة .

االئتالف ال�ضوري يف�ضل يف توحيد �ضفوفه

ارتفاع عدد ال�ضوريني بلبنان اإىل 488 األفًا جنوب اأفريقيا تفرق تظاهرة �ضد االأجانب 

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  ق�����ال 
من  م�����ش��ل��ح��ا   79 اإن  الإن���������ش����ان 
ح���زب اهلل ال��ل��ب��ن��اين ق��ت��ل��وا خالل 
القوات  ج���ان���ب  اإىل  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
املوالية للنظام ال�شوري يف معارك 
�شوريا منذ  الق�شري و�شط  مدينة 
ارتفعت  ح��ني  امل��ا���ش��ي، يف  الأح����د 
ت��ط��ال��ب احل����زب ب�شحب  اأ����ش���وات 

م�شلحيه من الأرا�شي ال�شورية.
من  يتخذ  ال��ذي  املر�شد  واأ���ش��اف 
مقرا  لندن  الربيطانية  العا�شمة 
عدد  ت��رف��ع  احل�شيلة  ه���ذه  اإن  ل��ه 
اإىل  ����ش���وري���ا  يف  اهلل  ح�����زب  ق��ت��ل��ى 

.141
ويف حني مل يعلن احلزب حلد الآن 
ع��ن ع���دد ق��ت��اله يف ���ش��وري��ا، نقلت 
عن  الفرن�شية  ال�����ش��ح��اف��ة  وك��ال��ة 
 22 اإن  ق��ول��ه  منه  م��ق��رب  م�شدر 
من عنا�شر احلزب قتلوا يف مدينة 
واإن  ال�شبت،  وحميطها  الق�شري 
احلزب فقد 110 من عنا�شره يف 

�شوريا خالل الأ�شهر املا�شية.
ع�شرين  اأن  اإىل  امل��ر���ش��د  واأ����ش���ار 
ع���ن�������ش���را م����ن احل�������زب ق���ت���ل���وا يف 
ال�شهر اجلاري  الأول من  الن�شف 
ع�شرة  ب��ي��ن��ه��م  ال��ق�����ش��ري  ري����ف  يف 
م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني امل��ق��ي��م��ني داخ���ل 
اإ���ش��ارة اإىل  الأرا���ش��ي ال�شورية ، يف 
فيها  يقيم  �شورية  ح��دودي��ة  ق��رى 

لبنانيون �شيعة.

مقاتال   42 اأن  امل��ر���ش��د  واأو����ش���ح 
ريفي  يف  املا�شية  الأ�شهر  يف  قتلوا 
اأربعة  ب��ي��ن��ه��م  ودم�����ش��ق،  ال��ق�����ش��ري 
العا�شمة  ق���رب  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع 

ال�شورية.
اأ�شوات  ارتفعت  ذل���ك،  غ�شون  يف 
من ع��دة جهات تطالب ح��زب اهلل 

ب�شحب مقاتليه من �شوريا.
ال��ع��ام جلامعة  الأم���ني  انتقد  فقد 
العربي  ن��ب��ي��ل  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول 
امل��واق��ف ال�����ش��ادرة ع��ن ح���زب اهلل، 
ا�شتمرار  ع���ن  ف��ي��ه��ا  اأع���ل���ن  وال���ت���ي 

 وك�����ان الأم�����ني ال���ع���ام حل����زب اهلل 
وق���ت  ق�����ال يف  اهلل  ن�������ش���ر  ح�������ش���ن 
الذكرى  مبنا�شبة  كلمة  يف  �شابق 
ال�13 لالن�شحاب الإ�شرائيلي من 
جنوب لبنان اإن احلزب لن يتخلى 
���ش��وري��ا، لأن م��ا ي��ج��ري فيها  ع��ن 
وللمنطقة  للبنان  وم�شريي  مهم 

برمتها.
واأو����ش���ح اأن ح��زب��ه مب�����ش��ارك��ت��ه يف 
يدافع  ال�شوري  النظام  مع  القتال 
وفل�شطني،  و����ش���وري���ا  ل��ب��ن��ان  ع���ن 
موؤكدا اأن ما �شماه التيار التكفريي 

عنا�شره يف القتال يف �شوريا، ودعا 
حزب اهلل اإىل عدم التدخل يف هذه 

الأزمة.
العام  الأم���ني  با�شم  امل��ت��ح��دث  اأم���ا 
املتحدة بان كي مون فقال  لالأمم 
ي�شعر  ال���ع���ام  الأم�����ني  اإن  ب��ي��ان  يف 
م�شاركة  زي����ادة  اإزاء  ع��م��ي��ق  ب��ق��ل��ق 
القتال  يف  بها  امل��ع��رف  اهلل  ح��زب 
الدائر يف �شوريا، عالوة على خطر 
لبنان،  اإىل  ال���ش��ط��راب��ات  ام��ت��داد 
ال��ذي �شهد زي��ادة يف التوتر خالل 

الأ�شبوع املا�شي . 

الذي تغلغل ب�شكل كبري يف ال�شراع 
الدائر يف �شوريا ي�شكل خطرا على 
املنطقة  دول  وباقي  و�شوريا  لبنان 
املفو�شة  ح������ذرت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن   .
بالأمم  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية 
امل���ت���ح���دة ن����ايف ب���ي���الي ام�������س، من 
نتيجة  �شوريا  يف  حقيقي  كابو�س 
وال�شيا�شية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ك��ارث��ة 
والج���ت���م���اع���ي���ة ه����ن����اك، جم����ددة 
دعوتها اإىل اإحالة الأزمة ال�شورية 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اإىل 
ملحا�شبة امل�شوؤولني يف طريف النزاع 

عن اجلرائم التي يرتكبونها.
وقالت بيالي يف كلمة افتتحت بها 
والع�شرين  الثالثة  ال��دورة  اأعمال 
يف  الإن�شان  حقوق  ملجل�س  العادية 
اإن�شانية  كارثة  اأمامنا  اإن  جنيف، 
و�شيا�شية واجتماعية وما يلوح هو 
بالفعل كابو�س ، غري اأنها اأ�شافت 
اأن املجتمع ال��دويل غري  اأن��ه يبدو 
قادر على التو�شل اإىل التزام قوي 

بحل الأزمة .
 وح��ث��ت ج��م��ي��ع ال�����دول ع��ل��ى بذل 
الكارثة  لإن��ه��اء  و�شعها  يف  م��ا  ك��ل 
الإن�����ش��ان��ي��ة لأن���ه ي��ب��دو اأح��ي��ان��اً اأن 
بقليل  اأك����رث  ن��ف��ع��ل  اأن  ب��اإم��ك��ان��ن��ا 
وحماولة  الظالم  يف  ال�شراخ  من 

احت�شاب اأعداد املوتى .
واأع����رب����ت ع���ن ق��ل��ق��ه��ا ال��ب��ال��غ من 
ال��ت��ق��اري��ر احل��ال��ي��ة ع���ن م��ق��ت��ل اأو 
الآلف  وبقاء  املدنيني  مئات  جرح 
املدفعي  الق�شف  ب�شبب  ع��ال��ق��ني 

واجل��وي الع�شوائي من قبل قوات 
مطالبة   ، ال��ق�����ش��ري  يف  احل��ك��وم��ة 
ب�شرورة اأن يكون هناك ممر اآمن 

لأي مدنيني يرغبون يف املغادرة.
الذين  امل��دن��ي��ني ه��م  اأن  واع��ت��ربت 
يتحملون العبء الأ�شا�شي لالأزمة 
حقوق  ان����ت����ه����اك����ات  ب���ل���غ���ت  ح���ي���ث 
اأب���ع���اداً م��روع��ة ، متهمة  الإن�����ش��ان 
القانون  ب��ت��ج��اه��ل  ال���ن���زاع  ط����ريف 

الدويل واحلياة الب�شرية.
الذي  ال��ف��ري��ق  اإن  ب��ي��الي  وق��ال��ت 
الإن�شان  ح���ق���وق  جم��ل�����س  اأر����ش���ل���ه 
امل��ج��اورة ل�شوريا تلقى  ال��دول  اإىل 
احلكومة  اإن  ت���ق���ول  م���ع���ل���وم���ات 
القوة  ا�شتخدام  توا�شل  ال�شورية 
ال��ع�����ش��وائ��ي��ة وغ����ري امل��ت��ن��ا���ش��ب��ة يف 
القوات  واأن  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
ا�شتهدفت  ال�������ش���وري���ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
ب�شكل  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  م�����دار������س 
انتهاكات  اأن  واأ���ش��اف��ت   . م��ب��ا���ش��ر 
ترتكبها  الإن�شان  حلقوق  وح�شية 
للحكومة.  امل��ع��ار���ش��ة  امل��ج��م��وع��ات 
فريقنا  جمعها  ال��ت��ي  ف��ال�����ش��ه��ادات 
امل�شلحة  املجموعات  اأن  اإىل  ت�شري 
املدنيني  ا�شتخدمت  يبدو  ما  على 
دروعاً ب�شرية واأن عمليات اخلطف 

تتزايد .

بيالي حتذر من كابو�س وت�شاعد القلق الدويل 
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العراق يحبط خمططًا لهروب �ضجناء 
•• بغداد-يو بي اأي:

اإن  قالت  خمطط  عن  ام�س،  العراقية،  العدل  وزارة  ك�شفت 
تنظيم  اىل  ينتمون  بغداد  �شمال  احل��وت  �شجن  يف  معتقلني 
والهرب  ال�شجن  اإح��راق  عرب  تنفيذه  ينوون  كانوا  القاعدة، 
�شحايف  موؤمتر  يف  ال�شمري  ح�شن  العدل  وزي��ر  وق��ال  منه. 
اإن دائرة الإ�شالح وبح�شب معلومات و�شلت  مببنى ال��وزارة 
اإليها وبعد اإجرائها حملة تفتي�س مفاجئة ك�شفت عن وجود 
لتنظيم  ينتمون  اأف��راد  فيه  ينوي  �شجن احل��وت  خمطط يف 
ب��ع��د م��واج��ه��ة القوة  ال��ق��اع��دة ح���رق ال�شجن وال���ف���رار م��ن��ه 
التفتي�س عرث على  اأنه خالل عملية  واأو�شح  امل�شوؤولة عنه. 
اأوراق مكتوبة من قبل �شجناء ينتمون  معلومات من خالل 

لتنظيم القاعدة تت�شمن معلومات حول اخلطة.

•• بريوت-وكاالت:

امل��ت��ح��دة ل�شوؤون  ل����الأمم  ال�����ش��ام��ي��ة  امل��ف��و���ش��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
الالجئني اأن عدد النازحني ال�شوريني اإىل لبنان �شجل 
األفا   488 ارتفاعا جديدا يف نهاية الأ�شبوع، حيث بلغ 
و�شماله  لبنان  و�شرق  ب��ريوت  العا�شمة  على  يتوزعون 
للمفو�شية  دوري  اأ�شبوعي  تقرير  يف  وج��اء  وج��ن��وب��ه. 
اإىل لبنان  ال�����ش��وري��ني  ال��ن��ازح��ني  اأن ع���دد  ام�����س  ���ش��در 
باأنهم  اأع��ل��م��وه��ا  ال��ذي��ن  اأو  املفو�شية،  ل��دى  امل�شجلني 
نازح  األف   488 بلغ  قد  اأ�شمائهم،  ت�شجيل  يرغبون يف 
الأملانية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  تلقت  ال���ذي  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار 
ن�شخة منه، اإىل وجود اأكرث من 399 األف �شخ�س من 
األف �شخ�س  املفو�شية، و89  امل�شجلني لدى  النازحني 

يف انتظار الت�شجيل.

•• جوهان�شربغ-ا ف ب:

اعلنت �شرطة جنوب افريقيا انها تدخلت ام�س يف حي 
فقري �شمال جوهان�شربغ لتفريق تظاهرة �شمت حواىل 
مئة �شخ�س غا�شبني يحتجون على وجود اجانب بعد 
مقتل ت��اج��ر ع��ل��ى ي��د رج���ل م��ن ا���ش��ل ���ش��وم��ايل وقال 
الناطق با�شم ال�شرطة لوجنيلو دلميني ان عددا كبريا 
من املتاجر تعر�س لهجمات على ما يبدو ووقعت اعمال 
املحاطة  الفقرية  ال�شكنية  املنطقة  ديب�شلوت  يف  العنف 
متجر  �شاحب  ان  نف�شه  امل�شدر  و�شرح  �شفيح.  مبدن 
املتحدث  ون��ف��ى  ب�شرقته  يتهمهما  ك��ان  �شخ�شني  قتل 
با�شم ال�شرطة ان تكون ال�شرطة ا�شتخدمت الر�شا�س 

األف   16 م��ن  اأك���رث  لديها  �شجلت  املفو�شية  اإن  وق���ال 
النازحني  اأن  م�شيفا  املا�شي،  الأ�شبوع  خ��الل  �شخ�س 

يتلقون امل�شاعدة من املفو�شية و�شركائها.
ويتوزع النازحون ال�شوريون ح�شب التقرير على خمتلف 
األف   154 يوجد  لبنان  �شمال  ففي  اللبنانية،  املناطق 
لبنان  ب��ريوت وجبل  ، ويف  األفا   138 البقاع  ن��ازح، ويف 

األفا.  43 لبنان  جنوب  ويف  األفا،   63
يواجهون  ل��ب��ن��ان  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني  اأن  ي��ذك��ر 
ت�شنها  التي  الع�شكرية  احلملة  اإث��ر  ج��دي��دة  �شعوبات 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة م��دع��وم��ة بعنا�شر م��ن ح���زب اهلل  ال���ق���وات 

اللبناين على مدينة الق�شري بريف حم�س.
ن����زوح الآلف  ب�����ش��وري��ا يف  وت�����ش��ب��ب اح���ت���دام ال�������ش���راع 
وجلوئهم اإىل الدول املجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن 

والعراق. 

اآي  املحلية  الذاع���ة  وذك��رت  احل�شد.  لتفريق  املطاطي 
ويتن�س نيوز ان عنا�شر من ال�شرطة يقومون بحرا�شة 
والبطالة  الفقر  ويغذي  اج��ان��ب.  ميلكها  التي  املتاجر 
ال���ك���ب���رية يف ج���ن���وب اف��ري��ق��ي��ا م�����ش��اع��ر ال��غ�����ش��ب من 
املهاجرين الذين يثريون غرية �شكان البالد بحيويتهم 

القت�شادية و�شبكة املتاجر ال�شغرية التي ميلكونها.
التي جتذب  القوة القت�شادية  و�شهدت جنوب افريقيا 
التي  العنف  اع��م��ال  م��ن  م��وج��ة   2008 الج��ان��ب، يف 

ا�شتهدفت اجانب وا�شفرت عن �شقوط 62 قتيال.
وقالت منظمة العفو الدولية ان اعمال العنف والتمييز 
�شد طالبي اللجوء واملهاجرين توا�شلت بينما تاأخرت 

ال�شرطة يف الت�شدي لها ان مل تكن �شاركت فيها.

اأخبار ال�ضاعة تدعو اإىل تعزيز 
الثقافة االإ�ضالمية الو�ضطية

•• اأبوظبي-وام:

الإ�شالمي  الفكر  تعزيز  �شرورة  اإىل  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  دعت 
الو�شطي املعتدل ودعم القائمني عليه ملا يف ذلك من خدمة للدين 
الإ�شالمي و�شيانة له من الت�شويه اأو ال�شتغالل اأو الختطاف 
وتر�شيخ اأ�شباب ال�شتقرار والأمن وال�شالم يف املجتمعات العربية 
والإ���ش��الم��ي��ة وح��م��اي��ت��ه��ا م��ن الن�����زلق ن��ح��و ال�����ش��راع الديني 
واملذهبي الذي اكتوت بناره جمتمعات كثرية ودفعت ثمنه غاليا 
اأبنائها وذلك يف ظل �شعود نزعات الت�شدد والتطرف  من دماء 
اإ�شالمية خمتلفة يف املنطقة العربية  التي تقف وراءه��ا تيارات 
الإ�شالمية  الثقافة  تعزيز  عنوان  وحت��ت  امللحة.  احلاجة  ت��ربز 
الو�شطية قالت اإنه من هنا تاأتي اأهمية املوؤمتر الذي ينظمه مركز 
الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شراتيجية ام�س واليوم حتت 
عنوان م�شتقبل الثقافة العربية الإ�شالمية الو�شطية مب�شاركة 
جمع مميز من اخلرباء والباحثني واملفكرين العرب للبحث يف 
م�شتقبل الو�شطية الإ�شالمية يف ظل ما تتعر�س له من خماطر 
تتزايد حدتها يف �شوء التغريات التي ت�شهدها املنطقة العربية 
ومنطقة ال�شرق الأو�شط ب�شكل عام. واأكدت الن�شرة التي ي�شدرها 
مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شراتيجية .. اأن اأكرث ما 
التي متر  املرحلة احلرجة  العربية خالل  اإليه منطقتنا  حتتاج 
بها حاليا هو متكني الو�شطية الإ�شالمية لأنها طوق النجاة من 
ال�شد  وحائط  خطرة  واإقليمية  اأهلية  �شراعات  نحو  الن��زلق 
خارجها  اإىل  ومت���دده  املنطقة  يف  التطرف  انت�شار  �شد  ال��ق��وي 
ومن ثم تهديد ال�شتقرار العاملي برمته وتعري�س �شورة العرب 
يجب  مهمة  وه���ذه  م�شاحلهم  ع��ن  ف�شال  لل�شرر  وامل�شلمني 
الدرا�شات  مراكز  اأهمها  كثرية  وهيئات  موؤ�ش�شات  بها  تقوم  اأن 
والبحوث واملوؤ�ش�شات الدينية وو�شائل الإعالم مبختلف اأنواعها 
وموؤ�ش�شات التعليم من املدر�شة اإىل اجلامعة وغريها. واأ�شافت 
الإ�شراتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  كان مركز  اإذا  اأنه 
الكربى  الق�شايا  ل��دوره وم�شوؤوليته جتاه  اإدراك��ه  ومن منطلق 
عربيا ودوليا يت�شدى من خالل هذا املوؤمتر ملثل هذه الق�شية 
املهمة التي يتوقف عليها كثري مما يتعلق بحا�شر عاملينا العربي 
اإىل عمل ممتد  الطريق يحتاج  فاإن  والإ�شالمي وم�شتقبلهما.. 
وم�شتمر ومتكامل ت�شارك فيه كل اجلهات املعنية على ال�شاحة 
ال�شعبي  الوعي  وتعميق  بالو�شطية  التعريف  اأج��ل  من  العربية 
بها واإظهار حقيقة الإ�شالم بو�شفه دينا �شمحا وو�شطيا ميقت 
التطرف يف كل �شيء واإبراز خماطر الغلو والت�شدد والعنف وما 
ميكن اأن يرتب عليها من اأخطار مدمرة. واأكدت اأخبار ال�شاعة 
يف ختام مقالها الإفتتاحي اأن اهتمام مركز الإمارات للدرا�شات 
الإ�شالمية  العربية  الثقافة  والبحوث ال�شراتيجية مب�شتقبل 
�شاحب  برئا�شة  الر�شيدة  القيادة  لروؤية  ا�شتلهام  هو  الو�شطية 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
التي تدعم قيم الو�شطية والعتدال والت�شامح والنفتاح وتعمل 
توجهات  وت��رف�����س  وال��ف��ع��ل  ب��ال��ق��ول  وتر�شيخها  متكينها  على 
التطرف اأيا كان م�شدرها اأو القوى التي تقف وراءها .. وت�شاند 
كل خطوة �شمن الإطار الإقليمي اأو الدويل وتهدف اإىل امل�شاعدة 
ونبذ  وال�شعوب  واحل�شارات  الثقافات  بني  التفاعل  حتقيق  يف 
دولة  تعد  ولذلك  والثقايف  الديني  ال�شدام  ون��زع��ات  التع�شب 
الإم��ارات العربية املتحدة منوذجا لالعتدال يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط وعن�شر ا�شتقرار و�شالم وتنمية يف الإطارين الإقليمي 

والعاملي.

تامي: حزب اهلل يح�ضد كل ما لديه حلرب �ضوريا 
•• وا�شنطن-وكاالت:

ن�شرت ال�شحف الأمريكية تفا�شيل عن الهجوم بال�شاروخني على 
ال�شاحية اجلنوبية لبريوت وو�شفته باأنه الأول من نوعه منذ عام 
1990، وقالت يبدو اأنه رد على دعم حزب اهلل للنظام ال�شوري يف 
حربه �شد املعار�شة، واأحد املوؤ�شرات على اأن لبنان اأ�شحى �شاحة 
حرب. وقالت �شحيفة كري�شتيان �شاين�س مونيتور اإن ال�شاروخني 
اأطلقا على بريوت بعد يوم واحد من اخلطاب الذي األقاه الأمني 
العام حلزب اهلل ح�شن ن�شر اهلل واأعلن فيه تربير الدور الكبري 
الذي يلعبه مقاتلوه اإىل جانب قوات النظام ال�شوري. واأ�شافت اأن 
اجلي�س اللبناين اكت�شف لحقا وجود من�شتني لإطالق �شواريخ 

واأو�شحت  هجمات.  لأي  حت�شبا  البولي�شية،  ال��ك��الب  ا�شتخدام 
ال�شحيفة اأنه مل تعلن اأي جهة حتى الآن م�شوؤوليتها عن اإطالق 
ال�شورية هي  باملعار�شة  املرتبطة  املجموعات  اأن  اإل  ال�شاروخني، 
التي ُيرجح اأنها نفذت الهجوم، واأ�شارت اإىل اأن عمار الواوي من 
اجلي�س ال�شوري احلر هدد يف قناة اأم.تي.يف اللبنانية من تداعيات 
يف بريوت وطرابل�س ومطار رفيق احلريري الدويل الذي قال اإنه 
اأ�شبح ممرا للطائرات اللبنانية التي حتمل �شحنات الأ�شلحة اإىل 
النظام ال�شوري. وقالت جملة تامي اإن الهجوم ال�شاروخي يعرب 
ربط  على  لبنان  داخ��ل  اهلل  حل��زب  امل�شاد  املحتمل  الفعل  رد  عن 
م�شريه ببقاء نظام ب�شار الأ�شد، كما اأنه مناورة تهدد بجر لبنان 

اله�س اإىل ال�شراع ال�شوري الدموي.

عيار 107 ملم يف اأحرا�س باملنطقة اجلبلية القريبة من عيتات 
كما  ال�شاحية.  ���ش��رق  ج��ن��وب  اأم��ي��ال  خم�شة  بعد  على  امل��وج��ودة 
ف�شلت  اأنها  اإل  املذكورتني،  املن�شتني  ثالثة قرب  اكُت�شفت من�شة 
اأغلبية �شكانها  باأن  اإطالق ال�شاروخ الثالث. وو�شفت املنطقة  يف 
قد  الفرن�شية  ال�شحافة  وكالة  وكانت  وامل�شيحيني.  ال��دروز  من 
ن�شبت اإىل م�شدر اأمني قوله اإن ال�شاروخني من طراز غراد، واإن 
م�شدرهما منطقة عيتات يف جبل لبنان الواقعة على بعد نحو 13 
كلم اإىل اجلنوب ال�شرقي من ال�شاحية اجلنوبية، م�شريا اإىل اأن 
اجلي�س اللبناين توجه اإىل املنطقة التي اأطلق منها ال�شاروخان. 
اهلل  حزب  ملي�شيات  اأن  اإىل  مونيتور  �شاين�س  كري�شتيان  واأ�شارت 
ظلت لأ�شهر تنفذ اإجراءات اأمنية م�شددة يف ال�شوارع ليال، ت�شمل 
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مدعي/ �شيف بدر حجي �شلطان القبي�شي واخرون اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
ورثة �شليم حممد حمدان بلبل وهم جميل وجمال و�شامي ورامي وجالل وجميلة 
عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع  فل�شطني   : اجلن�شية  واخرون  ورانية  وثناء  وهناء 
�شليم  /ورثة  اعالنه  املطلوب  تعوي�س  م�شتندات  ت�شليم  درهم   1.500.000 ا�شتثمار 
حممد حمدان بلبل وهم جميل وجمال و�شامي ورامي وجالل وجميلة وهناء وثناء 
ورانية اجلن�شية : فل�شطني  عنوانه: بالن�شر)نرفق لكم ن�شخة من �شحيفة الدعوى 
وتعديل الطلبات للرد والتعقيب ان اردمت ذلك( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/3 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �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  2013/5/23
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/742    جت  كل- م ر- ب- اأظ

ورثة  عليه:  المارات  مدعي  اجلن�شية:  واخرون  القبي�شي  �شلطان  بدر حجي  �شيف  مدعي/ 
وثناء  وهناء  وجميلة  وجالل  ورامي  و�شامي  وجمال  جميل  وهم  بلبل  حمدان  حممد  �شليم 
ورانية واخرون اجلن�شية : فل�شطني مو�شوع الدعوى: ف�شخ عقد ا�شتثمار 1.500.000 درهم 
املطلوب اعالنه /ورثة حممد حممود ح�شني حجاج  وهم زوجته  تعوي�س  ت�شليم م�شتندات 
ان�شاف يو�شف حجاج واولده ح�شني- خالد- تامر- طارق- فادي- �شام ميلر- فادية اجلن�شية: 
للرد  الطلبات  وتعديل  الدعوى  �شحيفة  من  ن�شخة  لكم  بالن�شر)نرفق  عنوانه:  فل�شطني    
يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ذلك( حيث  اردمت  ان  والتعقيب 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/3 املوافق  الثنني 
�شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

2013/5/23

قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/597    ح نف�ص- م ر-ب- اأظ

امني  عليه:  مدعي  اثيوبيا   اجلن�شية:  بياديجاجني  �شيتي  �شيندو  مدعي/ 
طالق     الدعوى:  مو�شوع  ال�شودان   اجلن�شية:  عبداهلل  خوجلي  حممد 
ال�شودان عنوانه:  املطلوب اعالنه /امني حممد خوجلي عبداهلل اجلن�شية: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الربعاء املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة 
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  2013/5/22
الحوال ال�سخ�سية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1238    جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ بنك�س للنقليات العامة اجلن�شية: المارات مدعي عليه: وزير �شتان للنقليات 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  خما�شن  �شامل  احمد  خالد  ملالكها  العامة 
ندب خبري املطلوب اعالنه / وزير �شتان للنقليات العامة ملالكها خالد احمد �شامل 
خما�شن اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
الدعوى، لذا  املوافق 2013/6/10 موعدا لنظر  الثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الرابعة 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  2013/5/26
قلم املحكمة التجارية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/56    مد جز- ب �ص - ب- اأظ

�شادق  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  عبدالرزاق   رحمن  امري  مدعي/ 
ح�شني علي نبي اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع الدعوى: مطالبة باحلق املدين 
40000 درهم املطلوب اعالنه / �شادق ح�شني علي نبي اجلن�شية:  باك�شتان  
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه: 
املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
يا�س  بني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة بني يا�س   �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  2013/5/26
قلم املحكمة التجارية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�ص البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3410 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ امبيا ح�شن بدر ال�شالم اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده : 
الناعم للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه:الناعم للمقاولت 
العامة اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1278 عم جز- م ع-ب- اأظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/4 موعدا لنظر طلب التنفيذ. 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
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  10804 بتاريخ   2013/5/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1030/ 2012 -جتاري  - م ت- �ص- اأظ

امل�شتاأنف : نزر ال�شالم بن امني اهلل مياه ب�شفته وكيال عنه- حممد انور- 
و�شتورا بيغم اجلن�شية: بنغالدي�س   امل�شتاأنف عليه:حمدان عبداهلل عيد �شياح 
تعديل احلكم   : ال�شتئناف  المارات  مو�شوع  واخرون اجلن�شية:  املن�شوري 
املن�شوري    �شياح  عيد  عبداهلل  اعالنه/حمدان  املطلوب  تعوي�س  امل�شتاأنف 
2012/1030و  رقمي  ال�شتئنافني  بالن�شر)يف  العنوان:  المارات  اجلن�شية: 
2012/1052( مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2012/1030 جتاري- م ت- �س- اأظ   
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/2 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة 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  10804 بتاريخ   2013/5/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1131 جتاري   جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �شركة التنمية ال�شناعية ذ.م.م  العنوان بالن�شر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2012/2/23م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح / موؤ�ش�شة زين للمعدات الفنية بالتايل:  حكمت املحكمة 
ح�شوريا: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 18000 درهما والزمتها 
بامل�شاريف منها مبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك 
من طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/8 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني              
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/349    مد جز- م ر- ب- ع ن

حممد  عادل  تامر  عنه/  وكيال  ال�شيارات  لتاجري  الطوا�س  مكتب  مدعي/ 
اجلن�شية:  وايل  حممد  خان  اهلل  �شايف  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
املطلوب اعالنه/ الدعوى: مطالبة مببلغ 38300 درهم  باك�شتان   مو�شوع 
�شايف اهلل خان حممد وايل اجلن�شية: باك�شتان  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/4 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
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  2013/5/26
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/826    مد جز- م ر- ب- ع ن

/�شوريا    الفندي  جنيب  ع�شام  عنه/  وكيال  ال�شيارات  لتاأجري  النجاح  مدعي/ 
 : اجلن�شية  واخرون  رحمن  �شيد  رحمن  حاجي  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
بقيمة  خمالفات   + درهم   38400 اليجار  قيمة  �شداد  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان   
1350 درهم + قيمة ال�شيارة 49000 درهم املطلوب اعالنه/حاجي رحمن �شيد رحمن   
اجلن�شية : باك�شتان   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/10 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 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  2013/5/27
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
           اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/214    جت كل- م ر-ب-ع ن

�شعيد  �شامل  /هدى  عنه  وكيال  ال�شام�شي  �شعيد  حمد  �شعيد  را�شد  مدعي/ 
واخرون  راي  جاني�س  دبي�س  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الكلباين 
اعالنه/ املطلوب  �شراكة  عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع  الهند   اجلن�شية: 

املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  بنغالدي�س  اجلن�شية:  �شراج  المني  نور 
املوافق 2013/6/9  الحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
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  2013/5/26
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/145 ت  عمل-م ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ حممد بخ�شي�س اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : موؤ�ش�شة را�شد 
را�شد  املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة  البال�شر اجلن�شية: المارات   �شادق لعمال 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  البال�شر  لعمال  �شادق 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1208 
عم جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/3 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-

العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 
اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

    القلم العمايل                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/248 ت  عام-م ر- ت- ع ن(
املنفذ �شده  باك�شتان    اجلن�شية:  �شري علي خان حممد مري  التنفيذ/  طالب 
ابوبكر  اعالنه:   املطلوب  باك�شتان   اجلن�شية:  ابوبكر �شديق حممد �شديق   :
�شديق حممد �شديق اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/753 مد جز- م 
ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العني 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    قلم التنفيذ العام                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/660 بالن�سر

اىل املدعي عليه: موؤ�ش�شة برج العرب لعمال الملنيوم والزجاج وميثلها هالل عو�س 
الكعبي  العنوان:   نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ �شري علي خان بوكالة طارق نقي    حكمت 
امل�شتاأجرة  اللجنة غيابيا: حكمت اللجنة غيابيا: بالزام املدعي عليها باخالء العني 
املحددة او�شافها بعقد اليجار والكائنة بعنوانها اعاله وت�شليمها خالية من ال�شواغل 
والزامها ب�شداد الأجرة امل�شتحقة من تاريخ 2012/8/3 وحتى تاريخ الخالء الفعلي 
بواقع قيمة ايجارية �شنوية قدرها 32.000 درهم ي�شاف لها الزيادة القانونية بن�شبة 
5% وتقدمي براءة ذمة من املاء والكهرباء مع الر�شوم وامل�شاريف.  يكون احلكم ال�شادر 
من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم. �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/5/26م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/841 بالن�سر

العامة  وال�شيانة  للمقاولت  نا�شر  �شعيد  نا�شر  موؤ�ش�شة  عليه:  املدعي  اىل 
وميثلها نا�شر �شعيد نا�شر  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/6 قد حكمت 
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ خمتار احمد 
حممد يا�شني   حكمت اللجنة غيابيا: حكمت اللجنة غيابيا:باخالء  املدعى 
عليها من العني املوؤجرة و�شتليمها للمدعية خالية من ال�شواغل وال�شخا�س 
كما الزمتها ب�شداد الجرة  املر�شدة بذمتها عن املدة من 2012/12/26 وحتى 
الخالء الفعلي بواقع ع�شرين الف درهم )20000 درهم( �شنويا وامل�شاريف.    
يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف 

درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/27م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
اعالن حكم يف الدعوى تظلم رقم 2012/45

املوافق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر   العنوان:  �شورية  احل��م��دان-  ن�شار  دينا  عليه:  املدعي  اىل 
 -1  / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ه��ذه احلكمة يف  عليك  ق��د حكمت  2013/5/7م 
�شليمان يو�شف- �شوداين 2- مكتب العا�شمة للمحاماة وال�شت�شارات القانونية حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري: حكمت املحكمة ح�شوريا يف حق املتظلم �شده الول ومبثابة احل�شوري يف 
حق املتظلم �شدها الثانية اول: بعدم قبول امر تقدير التعاب يف مواجهة املتظلم الول/ هاين 
م�شتعجل  عرائ�س   2012/675 رقم  عري�شة  على  الم��ر  طالبا  والزمت  �شفته  لنتفاء  حمدان 
العني مب�شروفات التظلم رقم 2012/46 تظلمات العني. ثانيا: بتعديل المر على عري�شة رقم 
امر   من  حمدان  ه��اين   الول/  �شده  املتظلم  با�شتبعاد    2012/6/7 بتاريخ  ال�شادر   2012/675
والزمت  املحاماة  اتعاب  زي��ادة  الم��ر فيما عدا ذلك ورف�شت طلب  البقاء على  التعاب  تقدير 
املتظلمني يف التظلم رقم 2012/45 مب�شروفاته.   حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/27

القا�سي/د. با�سم احمد عو�ص              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/174 مدين جزئي                          
اىل املدعى عليه /1- كندي اند هيجن للخدمات الفنية-�س.ذ.م.م-وميثلها/�شاجنيف 
وميثله:  ر�شوي  فريدة   / املدعى  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  راج  تيالك  دهينجوا 
حممد علي عبداهلل الكمايل  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  للمدعية مبلغ وقدره )45.000 درهم(  يوؤدي  بان  عليها 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2012/8/1 وحتى متام ال�شداد والزامها بالر�شوم 
ال�شاعة  امل��واف��ق 2013/6/5  ي��وم الرب��ع��اء  وامل�شاريف والت��ع��اب.    وح��ددت لها جل�شة 
8.30 بالقاعة ch.2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1856 جتاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- ال�شيخ �شلطان علي را�شد النعيمي جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  قد  �شي  ال  بي  بنك  باركليز   / املدعى  ان  مبا 
املطالبة بالزام املدعى عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )9425610.53 
تاريخ  م��ن  التجارية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
2012/7/5 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت 
 ch.2.E.21 لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/13 ال�شاعة 9.30 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 .   
 ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/265 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليهما/1- ت�شي�س تاور ليمتد 2- نيو وورلد انف�شتمنت ليمتد- �شركة اف�شور 
حمل  جمهويل  للعقارات   انرنا�شيونال  املا�شة  خ��الل   من  تعمل  جافزا-  يف  م�شجلة 
القامة مبا ان املدعى / فيليب �شتيفانوفا قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالت�شامن  املدعي عليهما  بالزام  واملطالبة  الدعوى  اط��راف  البيع بني  اتفاقية  بف�شخ 
مببلغ وقدره )624347.58 درهم( ومبلغ تعوي�س ) 300000 درهم( تعوي�س عن ال�شرار 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم   والدبية  املادية 
بالقاعة  ال�شاعة 11.00  املوافق 2013/6/19  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام.   وح��ددت 
ch.1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .   
 ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/124 مدين جزئي                            
الف�شلية  )حاليا:  �����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  عا�شف  حممد   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
القامة مبا  ����س.ذ.م.م(  جمهول حمل  الثقيلة  بال�شاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  الوىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اق��ام  قد  خ��ان   خ��ان مظفر  رو�شتام   / املدعى  ان 
بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )22000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة املرتبة عليه من وقت املطالبة وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها الذي 
حت�شلت عليه من املدعي على �شبيل املديونية )60000 درهم( ر�شم القامة.  وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 ال�شاعة 8.30 بالقاعة ch.2.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  10804 بتاريخ  2013/5/28      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف الدعوى  2013/235  ا�ستئناف عمايل

يا�شني جم��ه��ول حمل  1 -حم��م��د اجم��د حممد   / ���ش��ده  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /الهذب خلدمات حزم الب�شائع ذ.م.م وميثله: 
حميد غ��الم دروي�����س اب��راه��ي��م   ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�شادر 
بالدعوى رقم 2010/1563 عمايل جزئي بتاريخ 2013/2/12 وحددت لها 
جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/149 تنفيذ عقاري
ان  املنفذ �شده/1- حممد نور اهلل حممد يو�شف �شريف  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
الفا�شلي  حمادي  عبدالمري  ع�شام  وميثله:  ع(  م  )�س  للتمويل  ام��الك  التنفيذ/  طالب 
اخلمي�س  ي��وم  كلي  عقاري   2012/695 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  التميمي 
بتاريخ 2012/12/20 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك : 1- بف�شخ عقد الج��ارة املو�شوف يف 
العقار  بت�شليم  عليه  املدعى  ال��زام   -2 ومالحقه.  عليه  واملدعي  املدعية  بني  امل��ربم  الذمة 
والغاء  املدعية  اىل  ورد احليازة  ال�شواغل  بالتملك  من  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  مو�شوع 
الزام املدعى عليه  امللكية ل�شالح املدعى عليه. 3-  ال��واردة يف �شهادة  العقاري  القيد  ا�شارة 
بدفع مبلغ وقدره 722705.45 درهم للمدعية تعوي�شا له عما حلقها من �شرر وما فاتها 
من ك�شب.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2009/405  عقاري كلي                
اىل اخل�����ش��م امل��دخ��ل /1- دمي���ري ك��ي��م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / �شركة �شريج ليمتد- وميثلها/ �شرجي �شرجيف وميثله: خالد 
احمد عبداهلل احمد  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 
ال�شيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  يف   2013/5/23
املوافق  ي��وم اخلمي�س  ال��دع��وى وق��د حت���ددت جل�شة  امل��ن��ت��دب يف  اخل��ب��ري 
على  للتعقيب   ch1A.1 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/7/4

التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/250 عمايل كلي                        
ذ.م.م  اي�شت منطقة حرة  نتورك�س ميدل  �شركة واي ماك�س  املدعى عليه:  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعى /  توقري جواد �شودهاري وميلثه: �شامل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  احل��م��ادي  علي  �شلطان  عبداهلل 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   690181.5( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ الف�شل التع�شفي حتى متام ال�شداد..     
 ch1A.2 وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/10 ال�شاعة 9.30 �س
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 العمايل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ر�شالة اجلزائر – عبدالرحمن نقي : 

اأكد اليوم القائد الك�شفي الدويل وحيد العبيدي 
نائب رئي�س اللجنة الك�شفية العاملية عن تر�شيح 
�شبع مدن  اأبوظبي ومدينة دبي �شمن  العا�شمة 
وتكليف  ال���دويل  الك�شفي  للمكتب  م��ق��را  لتكون 
درا�شة  لج��راء  عاملية  ا�شت�شارية  عاملية  موؤ�ش�شة 
وت��ق��ي��ي��م اف�����ش��ل م��دي��ن��ة ت��ك��ون م��ق��را ل��ل��م��ك��ت��ب ، 
وباري�س  ولندن  جنيف  املر�شحة  الخ��رى  وامل��دن 

وكوالملبور و�شنغافورة .
ال�شام�شي  عبيد  نا�شر  �شعادة  جانبه  من  ورح��ب 
رئي�س الوفد نائب رئي�س جمعية ك�شافة المارات 
الدويل  املبادرة والتقدير  الدويل بهذه  واملفو�س 
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  لر�شيح  الكبري 
الدويل  التقدير  مايعك�س  القائمة  ه��ذه  �شمن 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة املقار  ل���ق���درات الم������ارات يف  ال��ك��ب��ري 
ال��دول��ي��ة والح�����داث امل��واك��ب��ة ل��ه��ا وم��ات��ل��ق��اه من 
ي�شهد  واهتمام ومنجزات ح�شارية كربى  رعاية 

بها اجلميع بف�شل القيادة الر�شيدة واحلكيمة .

زيارة ال�شفري
ف��ي��م��ا ال��ت��ق��ى ال���ي���وم ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي نا�شر 
الوايل املزروعي �شفري المارات لدى اجلمهورية 
اجلزائرية وفد الدولة امل�شارك يف اعمال املوؤمتر 
الأمم  بق�شر  امل��ن��ع��ق��د  ال�27  ال��ع��رب��ي  ال��ك�����ش��ف��ي 
مبنتجع ال�شنوبر حتت �شعار الك�شفية واملواطنة 
اجلزائري  الرئي�س  فخامة  رعاية  حتت  الفاعلة 

عبدالعزيز بوتفليقة .
وا�����ش����اد ���ش��ع��ادت��ه ب��احل�����ش��ور ال���ع���رب���ي وال�����دويل 
املحافل  يف  الم��ارات��ي��ة  الك�شفية  للحركة  املميز 

املتخ�ش�شة يف الن�شاط الك�شفي والر�شادي .
واثنى املزروعي على الهتمام الكبري الذي تقوم 

ب��ه احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة ب��ربام��ج رع��اي��ة ال�شباب 
ون�شر ثقافة العمل الك�شفي والتطوعي مبا يعزز 
دور ال�����ش��ب��اب وي��غ��ر���س روح ال����ولء والن��ت��م��اء يف 
جمعية  م�شاركة  اهمية  على  اك��د  كما   . نفو�شهم 
ك�شافة الم���ارات ون��ادي ت��راث الم���ارات وجائزة 
ال�شارقة للعمل التطوعي يف اعمال املوؤمتر الذي 
جمع كافة اخلربات العربية الك�شفية والتطوعية 
الناجحة  الفكار  وتعميم  النظر  لتتبادل وجهات 
والتطوعي  ال�شكفي  العمل  تطوير  �شرب  وتبادل 
الفتتاح  م��ن  جانبا  �شعادته  وح�شر  املنطقة  يف 

الر�شمي للموؤمتر.
املعر�س  ال��دول��ة يف  ب��زي��ارة جل��ن��اح  ال�شفري  وق���ام 
�شعادة  ا�شتقبال  يف  كان  حيث  للموؤمتر  امل�شاحب 
رئي�س  نائب  الوفد  رئي�س  ال�شام�شي  نا�شر عبيد 
الذي  ال��دويل  واملفو�س  الم��ارات  ك�شافة  جمعية 
اط��ل��ع ���ش��ع��ادت��ه ع��ل��ى اخل���ط���وات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
اجلمعية يف غر�س روح التطوع وال�شكف يف نفو�س 
النائ�شة وقد عك�س املعر�س الهتمامات ال�شامية 

التي حتظى بها احلركة الك�شفية الماراتية من 
نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شمو حكام  ا���ش��ح��اب  واخ���وان���ه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
المارات الذين يوؤكدون على دور هذه احلركة يف 
والنا�شئة  ال�شباب  ال�شلحة لدى  املواطنة  تعزيز 
واهدى رئي�س الوفد درع اجلمعية هدية تذكارية 
م�����ش��ي��دا بجهود  اجل����زائ����ر  ال���دوب���ل���ة يف  ل�����ش��ف��ري 
وحرارة  ال��وف��د  مهمة  ت�شهيل  يف  ال�شفارة  ا���ش��رة 
ال���ش��ت��ق��ب��ال وال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي ح��ظ��ي بها 

الوفد منذ و�شوله اجلزائر. 

دور ال�شباب
للمنظمة  ال��ع��ام  الأم���ني  �شعادة  م��ن جانبه  واأك���د 
الك�شفية العربية ومديرها الإقليمي عاطف عبد 
تعمل  املنظمة  اأن  املوؤمتر:  جل�شات  خالل  املجيد 
على دفع ال�شباب نحو امل�شاركة يف م�شرية التنمية 
اإعداد  على  ت�شهر  وانها   ، اأوطانهم  يف  والت�شييد 
يف  اليجابية  امل�شاركة  نحو  وتوجيههم  ال�شباب 

�شاحلني  مواطنني  يكونوا  حتى  بلدانهم  تنمية 
والت�شييد  ال��ب��ن��اء  جم���ال  يف  رائ���دي���ن  وف��اع��ل��ني 

والتطور يف خمتلف املجالت الإمنائية .
الربامج  اإع����داد  اإىل  ج��اه��دي��ن  ن�شعى   : واأ���ش��اف 
والجتماعية  ال��ف��ك��ري��ة  ب��ال��رق��ي��ة  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي 
التطرف  ع��ن  بعيدا  العربي  للك�شاف  والقيمية 
الك�شفي  امل��وؤمت��ر  اأن  مو�شحا   ، العنف  ومظاهر 
ال�شابع والع�شرين يعد انطالقة حا�شمة  العربي 
الك�شفي  العمل  اأخ��رى من  وجديدة نحو مرحلة 
العربي التي تهدف اإىل ترقية ال�شاب العربي اإىل 
مواطن فاعل و�شريك يف �شنع القرارات مب�شتوى 
املمار�شة  يف  راق��ي��ة  مناهج  خ��الل  وم��ن  ح�شاري 

الدميقراطية.
العربية  الك�شفية  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم���ني  وذك��ر 
العربي  ب��ال��وط��ن  للك�شافة  املنت�شبني  ع��دد  اأن   :
عدد  بلغ  فيما  ك�شاف  ماليني  خم�شة  جت��اوز  قد 
اأ�شار  ما  اربعني مليون وفق  العامل  الك�شفيني يف 

اإليه املتحدث.

امل���وؤمت���ر م���داخ���الت م��ن اجلمعيات  وا���ش��ت��ع��ر���س 
الك�شفية العربية امل�شت�شيفة لالحداث القليمية 
وتقارير امني �شندوق القليم واملنظمة الك�شفية 
بيت  ال��ع��رب��ي  الك�شفي  امل��رك��ز  وت��ق��ري��ر  ال��ع��رب��ي��ة 
الك�شافة العرب اجلديد وتقرير �شندوق التمويل 

الك�شفي العربي.

فعاليات ك�شفية
وقال القائد عبداهلل بالل ال�شام�شي انه توا�شلت 
اليوم فعاليات املوؤمتر با�شتعرا�س تقرير اجنازات 
المارات  ك�شافة  جمعية  وتلقت  املا�شية  ال�شنة 
الدعوة  امل���وؤمت���ر  واجل��م��ع��ي��ات الع�������ش���اء خ����الل 
العاملي  ال��ك�����ش��ف��ي  امل���وؤمت���ر  اع��م��ال  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ودعوة  �شولفيينيا  �شت�شت�شيفه  وال��ذي  الربعني 
اجلامبوري  العاملي  الك�شفي  املخيم  يف  للم�شاركة 
اليابان  �شت�شت�شيفه  ال���ذي  وال��ع�����ش��ري��ن  ال��ث��ال��ث 
الرابع  العاملي  لقاء اجلوالة  للم�شاركة يف  ودع��وة 
ع�شر يف كندا ودع��وة اخرى للم�شاركة يف املوؤمتر 

�شت�شت�شيفه  وال���ذي  الول  الك�شفي  الك��ادمي��ي 
ه������وجن ك������وجن واجل���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة لحت����اد 
لالمارات  ووج��ه��ت  بطوكيو.  الك�شفي  ال��ربمل��اين 
اللقاء  يف  للم�شاركة  ال��دع��وة  الع�����ش��اء  وال����دول 
عنوانه  تون�س  يف  ال��ع��رب  للجوالة  ع�شر  التا�شع 
نبني لرنتقي بهدف دعم اوا�شر الخوة الك�شفية 
ال��ث��ان��ي��ة للحركة  امل��ئ��وي��ة  ال��ع��رب��ي��ة وا���ش��ت�����ش��راف 
دائم  وا�شتعداد  العربية بطموح وتفاوؤل  الك�شفية 
وجهت  كما  اف�شل  م�شتقبل  بناء  يف  للم�شاهمة 
لالمارات والدول الع�شاء الدعوة للم�شاركة يف 
عمان  ب�شلطنة  للجوالة  ال��دويل  الك�شفي  اللقاء 
واملر�شدات  للك�شافة  العامة  الهيئة  تنظمه  الذي 
والعلوم  وال��ث��ق��اف��ة  للربية  العمانية  وال��ل��ج��ن��ة 

بالتعاون مع املنظمة الك�شفية العربية .

ور�س ك�شفية
وقال القائد الك�شفي خليل ابراهيم ع�شو جمل�س 
اع�شاء  ���ش��ارك   : الم����ارات  ك�شافة  جمعية  ادارة 
الربع  املتخ�ش�شة  العمل  ور���س  يف  ال��دول��ة  وف��د 
وهي يف ال�شباب واملهارات احلياتية وور�شة امل�شار 
الدعم  وور���ش��ة  الك�شفية  للحركة  ال�شراتيجي 
احلادي  للقرن  املالئمة  القيادة  وور���ش��ة  ال��دويل 
وال��ع�����ش��ري��ن وور����ش���ة ال���ربن���ام���ج ال��ك�����ش��ف��ي ر�شل 

ال�شالم.

حفل تراثي
الك�شفية  ال��ق��ي��ادات  وب��ح�����ش��ور  ال��وف��ود  و���ش��ه��دت 
ال��ع��رب��ي��ة والوروب���ي���ة وال���ش��ي��وي��ة احل��ف��ل الفني 
الثقافة اجلزارئرية  وزارة  اقامته  الذي  الراثي 
يف ق�شر الثقافة مفدي زكريا الذي قدم لوحات 
اجلزائر  ب��ي��ئ��ات  يف  اجل���زائ���ري  للعر�س  جم�����ش��دة 

املتعددة والتي عك�شت متازجا تراثيا فريدا .

تر�شيح اأبوظبي ودبي ال�شت�شافة مقر املكتب الك�شفي الدويل

�ضفيــر الـــدولـــة باجلـــزائـــر يتفقـــد جنــاح االإمـــارات يف املوؤمتـــر الك�ضفـــي العربـــــي

�شمن مهرجان من�شور بن زايد للخيول 

اختتام مناف�ضات كاأ�س الوثبة �ضتد يف وار�ضو 

تقدم د. اأحمد ال�شريف اأمني عام جمل�س دبي الريا�شي بالتهنئة والتربيكات اإىل نادي العني الريا�شي 
ملنا�شبة احراز لقب دوري ات�شالت لكرة القدم للمحرفني وهو اللقب احلادي ع�شر يف عمر النادي 
والثاين على التوايل ، كما تقدم بالتهنئة اإىل نادي بني يا�س ملنا�شبة اإحراز فريق كرة القدم بالنادي 

لقب كاأ�س اأندية اخلليج.
جاء ذلك يف ر�شالتني ار�شلهما اأمني عام املجل�س بالأ�شالة عن نف�شه وبالنيابة عن اأع�شاء جمل�س اإدارة 
جمل�س دبي الريا�شي اإىل ال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني 
، واإىل اللواء اأحمد نا�شر الري�شي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة بني يا�س لكرة القدم للتهنئة بالإجنازين ، 
واأكد يف الر�شالتني اأن كل من الجنازين ميثل تويج م�شتحق ونتاج طبيعي ملدى الهتمام والعمل الذي 

يتم القيام به يف النادي.
اأندية الدولة حتقيق املزيد من الجنازات  ومتنى اأمني عام جمل�س دبي الريا�شي للناديني وجلميع 

والو�شول اإىل التطلعات والأهداف املو�شوعة .

باري�س  مهاجم  ابراهيموفيت�س  زلت���ان  ال�شويدي  ك�شف 
�شيبقى يف  اذا ما كان  انه ل يعرف  الفرن�شي  �شان جرمان 
�شفوف فريقه ام ل يف حال رحيل املدرب اليطايل كارلو 

ان�شيلوتي.
وق���ال اب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س يف م��ق��اب��ل��ة م��ع حم��ط��ة ت��ي اف 1 
رحيل  ح��ال  يف  م�شتقبلي  عن  ي�شاألوين  عندما  الفرن�شية 

ان�شيلوتي ل اعرف �شيئا، المر لي�س �شهال .
وان�شم ابراهيموفيت�س اىل باري�س �شان جرمان يف متوز-
اآت��ي��ا م��ن م��ي��الن الي��ط��ايل يف عقد لثالث  امل��ا���ش��ي  يوليو 
منذ  الوىل  للمرة  ال���دوري  بطل  لقب  اىل  وق��اده  �شنوات، 
معه  الول  مو�شمه  يف  الهدافني  ترتيب  وت�شدر   ،1994

بر�شيد 30 هدفا. وتابع ل اريد ان يرحل املدرب، بالن�شبة 
يل لقد قام بعمل رائع، انه رجل مثايل بالن�شبة اىل م�شروع 
النادي لن لديه عالقة جيدة مع اجلميع ، م�شيفا لعبت 
حتت ا�شراف عدد من املدربني الكبار لكن مل يكن احد مثله 

من ناحية العالقة مع الالعبني، انه مفتاح النجاح .
انه  وبالن�شبة يل  ك��ارل��و،  م��ث��ل  اح���ظ مب���درب  واو���ش��ح مل 
امر جديد، فانا معتاد على الن�شباط احلديدي ملورينيو 
كارلو  ا���ش��ل��وب  ل��ك��ن  بن�شوجي،  �شاهما  ال��ل��ذي��ن  وكابيللو 
اك���رث ���ش��ال���ش��ة و����ش���ربا، ف��ه��و ي��ج��ع��ل ال��الع��ب��ني ي�شعرون 
ل  ب��ان  اآم��ل  فعال  وان��ا  باأنف�شهم،  وبثقتهم  مب�شوؤولياتهم 

يغادر .

اإبراهيموفيت�س يلمح اإىل مغادرة �ضان جرمان د. اأحمد ال�ضريف يهنئ العني وبني يا�س

�شيدات  ب��ن��ادي  امل����راة  ري��ا���ش��ة  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
مب�شاركة  الريا�شي  اليوم  برنامج  ال�شارقة 
كبرية من لعبات موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 

باأبوظبي 
اإدارة  اأ�شت�شفتها  ال��ت��ي  الفعالية  وانطلقت 
ريا�شة املراأة بنادي �شيدات ال�شارقة ، يف متام 
م�شاءا  الرابعة  ايل  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة 
امل�شابقات  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  ا���ش��ت��م��ل  وال�����ذي   ،
وكرة  الآيروبيك�س  تدريبات  مثل  الريا�شية 
ال�شلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة واملبارزة 
والرماية كما و�شهدت املناف�شات م�شاركة اأكرث 

من 75 لعبة مثلن لعبات موؤ�ش�شة التنمية 
اليوم  نهاية  اأبوظبي والعني ويف  الأ�شرية يف 
الريا�شي مت تكرمي جميع العبات واملدربات 

مداليات و�شهادات تقدير .
وياأتي اإقامة مثل هذه الربامج الريا�شية يف 
اإطار تفعيل الربامج التطويرية والفعاليات 
الوعي  ن�شر  يف  امل�شاهمة  وبهدف  الريا�شية، 
الريا�شي والثقافة بني جميع �شرائح املجتمع 
الريا�شة  اأه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
باعتبارها اأ�شلوب احلياة املثايل للتخل�س من 

الأعباء واملعوقات ال�شحية.

واأكدت ندي النقبي مديرة اإدارة ريا�شة املراأة 
هذه  مثل  اإقامة  بان  ال�شارقة  �شيدات  بنادي 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ي�شهم يف  ال���ربام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الفاعلة  وامل�شاهمة  الن�شائية  الريا�شة  دع��م 
تعزز  ه��ادف��ة  وف��ع��ال��ي��ات  م�شابقات  اق��ام��ة  يف 
من القدرات والإمكانيات وتعمل على تنمية 
ون�شر  وال�شيدات  للفتيات  والطاقات  املواهب 
ب���ني ���ش��ف��وف��ه��ن لتعزيز  ال��ري��ا���ش��ي  ال���وع���ي 

املفاهيم الريا�شية.
احلايل  ال�شيف  مو�شم  باأن  النقبي  وا�شافت 
�شي�شهد العديد من الربامج والفعاليات عرب 

جهود اإدارة ريا�شة املراأة والتي �شت�شاهم اىل 
حد كبري يف �شقل قدرات ومواهب امل�شاركات، 
النادي  اإدارة  تبذلها  التي  باجلهود  م�شيدة 
التامة  قناعتها  من  والنابعة  املجال،  هذا  يف 
مبعناها  امل����راآة  بريا�شة  اله��ت��م��ام  ب�����ش��رورة 
اىل  والفعال  الي��ج��اب  اأث��ره��ا  ليمتد  الوا�شع 
بالذكر  وخ�شت  وامل��ج��ت��م��ع،  وال���ش��رة  ال��ف��رد 
جواهر  ال�شيخة  ���ش��م��و  واه��ت��م��ام  ت��وج��ي��ه��ات 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  القا�شمي  حممد  بنت 
�شيدات  ن��ادي  اإدارة  ورئي�س  الأ���ش��رة  ل�شوؤون 

ال�شارقة. 

اإدارة ريا�ضة املراأة تنظم يومًا ريا�ضيًا ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية

الوثبة  كاأ�س  �شباق  الول مناف�شات  اأم�س  اختتمت 
�شتد التي اأقيمت على م�شمار العا�شمة البولندية 
ال�شيخ  �شمو  مهرجان  �شمن  يقام  وال���ذي  وار���ش��و 
من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 
الأ���ش��ي��ل��ة وت���وج اجل����واد ف��ي��ا ف���ريدي ك��و���ش��اك لم 
جيدك  بي  الفار�س  وقيادة  وباإ�شرافه  ميلون�شكي 
غانيما  الثاين  املركز  يف  وج��اء  كاأ�س  ل�شباق  بطال 

ا�شم  وب��ق��ي��ادة  ب��اإ���ش��راف��ه  ميلون�شكي  لم  للمالك 
ازور..ف���ي���م���ا ح���ل ث��ال��ث��ا ن��وري�����ش��ا ب��ن��ت ن�����ارو لف 
ف��روه��وا���ش��ت ب��اإ���ش��راف ام روم��ان��و���ش��ك��ي وق��ي��ادة يف 
بوبوف. ويف ختام ال�شوط كرم �شعادة عا�شم مريزا 
علي اآل رحمة �شفري الدولة لدى جمهورية بولندا 
ولرا �شوايا مديرة مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة 

رئ��ي�����ش��ة ���ش��ب��اق��ات ال�����ش��ي��دات يف الحت�����اد ال����دويل 
الفائزين   .. الأ�شيلة  العربية  اخليول  ل�شباقات 
اإنه  اآل رحمة  �شعادة عا�شم مريزا  بال�شباق. وقال 
بن  ال�شيخ من�شور  ل�شمو  ال�شديدة  الروؤية  بف�شل 
ال���وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اآفاق  ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة خ��ط��ا اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي اإىل 
اأه���م ثمارها  ك��ان  ال��ت��ط��ور  م��ن  ج��دي��دة وعري�شة 
املهرجان العاملي الذي دعم اخليل العربية الأ�شيلة 
العربي.  للخيل  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  وي�شاهم 
خمتلفة  ���ش��ب��اق��ات  ت�شمن  امل��ه��رج��ان  اأن  واأ����ش���اف 
منها �شباق الوثبة �شتد الذي اأقيم يف وار�شو وهو 
ل�شمو  العامل  زايد وبطولة  كاأ�س  ل�شباقات  امتداد 
ال�شيخة فاطمة واملوؤمتر الدويل ل�شباقات اخليول 
منذ  جناحه  على  يوؤكد  وال��ذي  الأ�شيلة  العربية 
انطالقته. من جانبها تقدمت لرا �شوايا بال�شكر 

اإىل �شعادة ال�شفري عا�شم مريزا حل�شوره ورعايته 
لعقد  ال�شتعدادات  اكتمال  اإىل  م�شرية   .. لل�شباق 
اأعمال املوؤمتر الرابع للخيول العربية الأ�شيلة يف 
مدينة تولوز الفرن�شية من خالل اعتماد الأجندة 
تنظيم  ياأتي  املوؤمتر.  يف  �شتطرح  التي  واملوا�شيع 
املهرجان بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان �شمن اإ�شراتيجية مهرجان �شموه على 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  املغفور  ك��اأ���س 
ال�شيخة  ل�شمو  العامل  وبطولة  نهيان  اآل  �شلطان 
فاطمة بنت مبارك لل�شيدات افهار واملوؤمتر العاملي 
 2013 تولوز  العربية  اخليول  ل�شباقات  الرابع 
ال�شيخة  م��وؤمت��ر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  �شتد  الوثبة  وك��اأ���س 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة مهارات 
اأبوظبي  هيئة  املهرجان  ينظم   . اير�س  الفر�شان 
اأبوظبي الريا�شي  لل�شياحة بالتن�شيق مع جمل�س 

وب���ال���ت���ع���اون م���ع ه��ي��ئ��ة الإم��������ارات ل�����ش��ب��اق اخليل 
اإفهار  العربية  ال�شباق  خل��ي��ول  ال���دويل  والحت���اد 
الهيئة  وبدعم  الأ�شيلة  العربية  اخليول  وجمعية 
العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة والناقل طريان 
لال�شتثمار  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  وب��رع��اي��ة  الإم������ارات 
والرا�شد  الأم������ريات  واأري�����ج  ال��ق��اب�����ش��ة  واأراب����ت����ك 
الن�شائي  والحت����اد  ال��ع��واين  و���ش��رك��ة  لال�شتثمار 

ال���ع���ام وجل��ن��ة ري��ا���ش��ة امل�����راأة واأك���ادمي���ي���ة فاطمة 
�شا�س  اإىل  اإ�شافة  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت 
ومزرعة  �شعب  نادر  والدكتور  وكابال  لال�شتثمار 
والفرو�شية  لل�شيد  الدويل  واملعر�س  �شتد  الوثبة 
بجانب  �شنر  والوثبة  للفرو�شية  اأبوظبي  ون��ادي 
اأجنحة القرم ال�شرقي جانا وري�شنج بو�شت وافاك 

وم�شمار تولوز وغالريي لفييت. 
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ب�شالة  م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  تختتم 
الن�شخة  مناف�شات  الريا�شية  زايد  للبولينج مبدينة  خليفة 
الثانية لبطولة وزارة �شوؤون الرئا�شة للبولينغ لفئة الرجال 
يف حني ي�شدل ال�شتار على مناف�شات ال�شيدات يف الثاين من 
89 منت�شبا  يونيو القادم. وتقام البطولة الثانية مب�شاركة 
الرئا�شة واجلهات احلكومية  �شوؤون  وزارة  و39 منت�شبة يف 
جمل�س  م��ع  بالتعاون  ال����وزارة  بتنظيم  وذل��ك   ، بها  امللحقة 
والتعاون  ال�شراكة  اتفاقية  برامج  �شمن  الريا�شي  ابوظبي 
الريا�شية  املنا�شبات  لدعم  والهادفة  الطرفني  جتمع  التي 
املوؤ�ش�شات  لفرق  الريا�شي  التوا�شل  وتعزيز  الجتماعية 
احلكومية من خالل التجمعات الهادفة والعمل على رعاية 

ال���ق���درات والإم��ك��ان��ي��ات وامل���واه���ب ال���واع���دة ب��ج��ان��ب حتقيق 
فعاليات  لإق��ام��ة  وال�شعي   ، الفاعلة  احلكومية  ال�����ش��راك��ات 
من  وامل�شاركات  للم�شاركني  املنا�شبة  البيئة  توفر  ريا�شية 
اج���ل ب��ل��وغ ت��ط��ل��ع��ات��ه��م. و���ش��ه��د اف��ت��ت��اح ال��ب��ط��ول��ة مناف�شة 
واجلهات  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  ف��رق  بني  وحمتدمة  قوية 
بالدور  الرجال  لفئة  البطولة  انطلقت  حيث   ، لها  التابعة 
التمهيدي وانتقلت اىل دور الن�شف نهائي و�شي�شدل ال�شتار 
، فيما توا�شلت مواجهات فرق  على مناف�شاتها م�شاء اليوم 
ال�شيدات ب�شالة البولينغ باملارينا مول و�شط م�شاركة كبرية 
والتتويج  للفوز  الطاحمة  الن�شائية  العنا�شر  من  وفعالة 

بالألقاب اجلماعية والفردية.

اليوم.. ختام بطولة وزارة �ضوؤون الرئا�ضة الثانية للبولينغ 

توج اجلواد الهباب ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية اأم�س الول.. 
ال�شمو  �شاحب  ج��ائ��زة  م��ن  الأوىل  للجولة  بطال 
رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة يف دورتها 
م�شمار  ا�شت�شافها  ال��ت��ي  و  اأوروب�����ا  يف  الع�شرين 
باإ�شراف  الهباب  ويبلغ  اإيرلندا.  يف  العريق  ك��وراه 
اأو�شي  تاج  الفار�س  قيادة  و  فيلد  جيلياندو  املدربة 
الك�شب  ن�شل  من  ينحدر  فيما  �شنوات  خم�س  عمر 
�شاحب  بتوجيهات  ال�شباقات  هذه  تنظيم  وتاأتي   .
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ودعم  اهلل  الدولة حفظه 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .. تاأكيدا للنجاحات 
التي حتققت على مدى ال�شنوات املا�شية يف م�شرية 
اجل���ائ���زة وان���ط���الق���ا م���ن ح���ر����س ���ش��م��وه��م��ا على 
اإعالء �شاأن اجلواد العربي وتعزيز مكانته وقيمته 
ال���راث���ي���ة . وي��ع��د ال�����ش��ب��اق ال����ذي ي��ن��ظ��م��ه احتاد 
الإمارات للفرو�شية بتوجيهات �شمو ال�شيخ الدكتور 
�شاحب  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان 
الفرو�شية.. احت���اد  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
اجلولة الأوىل من �شل�شلة �شباقات جائزة �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة يف 
العربية  للخيول  واأم��ريك��ا..وه��و خم�ش�س  اأوروب���ا 
األف  اأرب��ع �شنوات فما فوق مل�شافة  الأ�شيلة يف �شن 

 30 املالية  جوائزه  اإجمايل  والبالغ  مر   600 و 
األف يورو.. و�شهد ال�شباق حوايل 20 األف متفرج 
مع  ت��زام��ن  فيما  متميز  اإع��الم��ي  باهتمام  وحظي 
طريان  ���ش��ب��اق  ه��م��ا  الأوىل  للفئة  �شباقني  اإق��ام��ة 
الكال�شيكي  الإي���رل���ن���دي  ج��ن��ي��ز   1000 الحت����اد 
وكاأ�س تتار�شالز الذهبية وتابعه ماليني امل�شاهدين 
عرب �شا�شات التلفاز وجاء فوز الهباب بفارق 0.75 
باإ�شراف  دورن��ب��ريج  لديانا  �شارتيجانو  ع��ن  ط��ول 
جاء  فيما  �شيمو�شهيفرنان  وق��ي��ادة  امل��ال��ك��ة  نف�س 
نف�س  باإ�شراف  الباهو  لكي  دال��ربت  فولكني  ثالثا 
املالك وقيادة جلني برمي. وقدم �شعادة خالد نا�شر 
ايرلندا  الدولة لدى جمهورية  �شفري  لوتاه  را�شد 
لحتاد  ال��ع��ام  ال�شر  اأم���ني  م�شاعد  العلي  وفي�شل 
الفرو�شية.. جائزة الفوز اإىل جيم�س لينهان مدير 
مزرعة ديرنزتاون يف اإيرلندا نيابة عن املالك كما 
ت�شلمت املدربة جيليان دوفيلد والفار�س تاج او�شي 
جوائزهما. وتوجت املهرة القطرية ج�شت ذا جدج 
باإ�شراف  �شاجن�شر  وعائلة  ليمتد  ري�شنج  لقطر 
�شباق  �شبن�شر..بلقب  وبقيادة جيمي  �شارل�س هيلز 
مل�شافة  الكال�شيكي  1000 جنيز  الحت��اد  ط��ريان 
األف   300 املالية  ج��وائ��زه  اإج��م��ايل  وال��ب��ال��غ  امليل 
بفارق  امل�شافة  قطع  م��ن  البطلة  ي��ورو..ومت��ك��ن��ت 
بوجلري  جيم  مل�شز  ني�شت  رهينز  ع��ن  ط��ول  ر1   5
وب���اإ����ش���راف ج��ي��م ب��وجل��ري وب��ق��ي��ادة رون����ان ويالن 

تابور  ملايكل  بريتندجن  ج�شت  ثالثا  ج���اءت  فيما 
وباإ�شراف  م��اج��ن��ري  وم�����ش��زج��ون  �شميث  ودي��ري��ك 
ايدن اوبراين وبقيادة �شيمو�شهيفرنان وقام خالد 
لوتاه وفي�شل العلي وخالد النعيمي امللحق الإداري 
ب�شفارة الإمارات يف اإيرلندا وكارين ممثلة الحتاد 
للطريان بتقدمي جائزة الفوز اإىل ال�شيخ فهد بن 
ع��ب��داهلل ال��ث��اين واإىل امل���درب وال��ف��ار���س . واأ�شفرت 
بقية نتائج الأ�شواط عن فوز اجلواد الكزمي لدي 
وب��ق��ي��ادة جيم�س  �شارلتون  وب��اإ���ش��راف روج���ر  ج��ري 
الأوىل  للفئة  ال��ذه��ب��ي  ت��ت��ار���ش��ال��ز  ���ش��ب��اق  دوي���ل يف 
الأول  املر�شح  على  تفوقه  بعد  م��ر  األ��ف��ي  مل�شافة 
كاميلوت لديريك �شميث ومايكلتابور وم�شز جون 
جوزيف  وبقيادة  اوبراين  ايدن  وبا�شراف  ماجنري 
اوبراين فيما جاء يف املركز الثالث ويند�شوربال�س 
هام�س  ع��ل��ى  واأق��ي��م   . ه��ي��ف��رن��ان  �شيمو�س  ب��ق��ي��ادة 
فيه  تباهت  وال��ذي  لالأناقة  ال�شيدات  ي��وم  ال�شباق 
باأجمل القبعات والأزي��اء التي تتميز بها  ال�شيدات 
يخ�ش�س  وال��ت��ي  العريقة  الكال�شيكية  ال�شباقات 
والذي  وقبعة  زي  لأف�شل  اإ�شتثنائية  جائزة  فيها 
اأقيم بعد انتهاء �شباق طريان الحتاد الألف جنيز 
اليرلندي . واأكد �شفري الدولة لدى اآيرلندا على 
اأهمية جائزة رئي�س الدولة للخيول العربية..وقال 
اإن اجلائزة تعد من اأجنح ال�شباقات منذ انطالقتها 
مو�شمها  يف  الآن  وه���ي   1994 ال��ع��ام  يف  الأوىل 

الثالث يف العا�شمة الأيرلندية دبلن �شمن �شل�شلة 
اجل���ائ���زة ل��ه��ذا ال���ع���ام وال���ت���ي ج����اءت ن��اج��ح��ة بكل 
ال�شمو  �شاحب  جائزة  بطولة  اإن  وقال  املقايي�س.. 
بداأت  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
تاأخذ الكثري من اهتمامات الأيرلنديني واملهتمني 
ب�شوؤون اخليل من مدربني ومالك وكذلك ح�شور 
من  كل  لوتاه  اآيرلندا..و�شكر  يف  وحكومي  ر�شمي 
جائزة  لبطولة  الأوىل  اجل��ول��ة  اإجن����اح  يف  ���ش��اه��م 
العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ج��ه��ود  الأ���ش��ي��ل��ة..م��ث��م��ن��ا 
اجلائزة  تطوير  يف  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو  �شعادته  . وه��ن��اأ 
اجلولة  بلقب  الهباب  ج��واده  فوز  مبنا�شبة  مكتوم 
الأويل بالتزامن مع الذكرى الع�شرين لنطالقة 
اجلائزة متمنيا خليول الإمارات التوفيق والنجاح. 
من جانبه اأ�شاد في�شل العلي بجهود �شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  ودع��م  حفظه اهلل 
ال�شيخ  ل�شمو  احلثيثة  واملتابعة  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شاأن  اآل نهيان لإع��الء  �شلطان بن خليفة  الدكتور 
العلي  الدولية..وتقدم  املحافل  يف  العربي  اجل��واد 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  بالتهنئة 
الهباب  الذي حققه اجلواد  الفوز  مكتوم مبنا�شبة 
ال�شفارة يف  واأع�شاء  ال�شفري خالد لوتاه  �شكر  كما 

وحفاوة  والت�شهيالت  الطيبة  اجل��ه��ود  على  دبلن 
ال���ش��ت��ق��ب��ال..ومت��ن��ى ال��ع��ل��ي ا���ش��ت��م��رار اجل��ائ��زة يف 
امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة لأن���ه���ا ت���ربز ����ش���ورة ط��ي��ب��ة عن 
ت���راث الإم�����ارات وق���ال ان الي��رل��ن��دي��ني م��ن اأكرث 
الذي  ال�شباق  ان  اإىل  لفتا  باخليل  �شغفا  ال�شعوب 
جاء ناجحا بكل املقايي�س �شهد ح�شورا دبلوما�شيا 
كبريا من �شفراء الدول العربية واخلليجية ومن 
باريت  �شون  يتقدمهم  اليرلندي  الربملان  اأع�شاء 
رئي�س الربملان الإيرلندي بالإ�شافة اإيل اجلمهور 
اأع��رب بات  ال�شباق ومن جانبه  ال��ذي �شهد  الكبري 
الربملان  يف  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  برين 
الإي��رل��ن��دي ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��اإق��ام��ة ج��ائ��زة �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة يف 
وقال  تراثها  من  ج��زءا  اخليول  تعد  التي  ايرلندا 
وتعزز من  تزيد  وامل��ب��ادرات  اللقاءات  ه��ذه  ان مثل 
عبدالعزيز  واأك��د   . البلدين  بني  ال�شداقة  اأوا�شر 
الدرب�س ال�شفري ال�شعودي لدى اإيرلندا اأن تواجد 
الإمارات يف اإيرلندا مفخرة لنا نحن اأبناء جمل�س 
يوم  ه��و  ال��ي��وم  اأن  م�شيفا   .. اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 
الإمارات بكل ما حتتويه الكلمة من معاين للجهود 
ال�شيخ  اأع��رب  ..فيما  الهام  ه��ذا احل��دث  تنظيم  يف 
املهرة  بفوز  �شعادته  ث��اين عن  اآل  عبداهلل  بن  فهد 
لفتا  الي��رل��ن��دي  اجل��ن��ي��ز  ب�شباق  ج���دج  ذا  ج�شت 
املو�شم  هذا  ال�شباقات  يف  الأوىل  امل�شاركة  اأنها  اإىل 

 . ليمتد  ري�شنج  قطر  يف  اأخوانه  اإىل  الفوز  مهديا 
من جانبها قالت املدربة جيليان دوفيلد ان الهباب 
اأدائه  ك��ان كبريا يف  ولكنه  ال�شن  زال �شغريا يف  ل 
وهو قابل للتطوير حيث �شارك يف اأربع �شباقات يف 
بريطانيا جاء فيها يف املركز الثاين وحل يف املركز 
الثالث يف ديربي الإم��ارات للفئة الأوىل يف اململكة 
تاج  الفار�س  قدمها  التي  باجلهود  م�شيدا  املتحدة 
من  الأوىل  باجلولة  للفوز  الهباب  قيادة  يف  او�شي 
 . الأ�شيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س 
واأ�شاد خالد النعيمي بنجاح ال�شباق فنيا وتنظيميا 
اإن الأجواء  وباجلمهور الغفري الذي �شهده..وقال 
ال�شيخ حمدان  رائ��ع��ة وه��ن��اأ �شمو  اأك���رث م��ن  ك��ان��ت 
بن را�شد اآل مكتوم على الفوز الذي حققه اجلواد 
حما�س  به  األهب  متميز  اأداء  بعد  بال�شباق  الهباب 
اجلميع . وقام في�شل العلي بتكرمي ال�شفري خالد 
للفرو�شية.. الإم����ارات  احت���اد  درع  ب��اإه��دائ��ه  ل��وت��اه 
ال�شحب على جائزة الحت��اد للطريان  اأج��رى  كما 
اأبوظبي  اإىل  دب��ل��ن  ع��ن تذكرتني م��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ج��ائ��زة  وتتوا�شل   .
احتاد  وتنظيم  برعاية  الأ�شيلة  العربية  للخيول 
الإمارات للفرو�شية حيث تقام اجلولة الثانية يوم 
15 يونيو املقبل على ميدان ت�شر�شل داونز العريق 
فو�شر  �شتيفان  ���ش��ب��اق  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  اأم��ريك��ا  يف 

للفئة الأوىل. 

تتويج الهباب حلمدان بن را�ضد.. بطاًل جلائزة رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�ضيلة

وح�شوله  لتاأ�شي�شه  ال�45  الذكرى  مع  تزامنا 
تاريخه  يف  ال�11  ل��ل��م��رة  ال������دوري  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
ا�شتطالعاً  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال��ع��ني  ن����ادي  اأط���ل���ق   ،
عاداتهم  على  التعرف  ب��ه��دف  جماهريه  لآراء 
النادي  خ���دم���ات  ت��ل��ب��ي��ة  وم�����دى  ال��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة 
تطويرها  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  ت�����ش��ت��خ��دم  اأن  ع��ل��ى  ل��ه��ا، 

م�شتقباًل.
وب��ف��وزه ب���ال���دوري الإم���ارات���ي ل��ل��م��رة ال�11 يف 
النادي  القدم  لكرة  العني  نادي  ي�شبح  تاريخه، 
ال����دوري  ب��ل��ق��ب  ال��ف��ائ��ز م��رت��ني  امل��ح��ل��ي الأول 

العربية  الإم��ارات  بدولة  التوايل  على  ملو�شمني 
املتحدة.

بيان ر�شمي  القدم يف  العني لكرة  ن��ادي  واأو�شح 
على  التعرف  اإىل  تهدف  ال�شتطالع  نتائج  اأن 
عادات جماهري النادي الت�شجيعية فيما يخت�س 
النادي  م��ن��ت��ج��ات  و����ش���راء  امل���ب���اري���ات  ب��ح�����ش��ور 
الدعائية و الت�شويقية، ومدى موافقة اخلدمات 
التي مع امل�شتوى الذي اعتادوه، وذلك من خالل 
ملء ال�شتمارات التي �شتمكنهم من ال�شراك 

يف �شحب على جوائز متنوعة ومميزة.

على  ال���ت���ع���رف  اإىل  ال����ش���ت���ط���الع  ي���ه���دف  ك���م���ا 
البطاقات  وحاملي  املوؤ�ش�شات  واأراء  مالحظات 
تاأجري  عند  اخلا�شة  احتياجاتهم  حول  املميزة 

الكبائن اخلا�شة و�شراء باقات التذاكر املميزة.
ال��ع��ني لكرة  ن���ادي  �شيتمكن  ال���ش��ت��ط��الع  وع��رب 
ال��ق��دم م��ن اإث�����راء جت��رب��ة ج��م��اه��ريه يف امللعب 
اجل����دي����د، وف���ه���م وج����ه����ات ن���ظ���ر امل�����ش��ج��ع��ني و 
اجل��م��اه��ري ح���ول اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة يف امللعب 
مبا  اليومية  جتربتهم  تطوير  بهدف  احل��ايل، 

يتما�شى مع رغباتهم املف�شلة.

تاأ�شي�شه  ذك��رى  النادي، يف  اأن  البيان على  واأك��د 
على  مرتني  باحل�شول  املتعلق  واإجن���ازه  ال�45 
ل��ق��ب ال�����دوري مل��و���ش��م��ني ع��ل��ى ال���ت���وايل بف�شل 
يف  يرغب  ومتابعيه،  لعبيه  و  واإدارت���ه  قياداته 
من  ف��ق��ط  ل��ي�����س  امل��خ��ل�����ش��ني  م�شجعيه  ت��ك��رمي 
خالل اإثراء جتربتهم ال�شخ�شية بل عرب الفوز 

بجوائز مميزة اأي�شاً.
العمل  حالياً  يجري  اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
على الن��ت��ه��اء م��ن الأع��م��ال الإن�����ش��ائ��ي��ة ل�شتاد 
الأول  للفريق  الأ�شا�شي  امللعب  زاي��د،  بن  ه��زاع 

بنادي العني لكرة القدم يف جميع مبارياته، على 
اأن يفتتح ر�شمياً للجمهور خالل العام اجلاري.

األف مقعداً خ�ش�س   25 امللعب اجلديد  وي�شم 
3000 منها للدرجة املميزة، ما يجعله واحداً 
م��ن اأك���رب امل��الع��ب ال��دول��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 

ن�شبة مقاعد عالية للدرجة املتميزة.

هذا و�شي�شمل ال�شحب على اجلوائز الآتي:
الر�شمي  الف��ت��ت��اح  حفل  حل�شور  ت��ذك��رة   20-
ف��ائ��زي��ن بواقع  زاي���د )لع�شر  ب��ن  ل���ش��ت��اد ه���زاع 

تذكرتني لكل فائز(.
مباريات  جميع  حل�شور  مو�شمية  تذكرة   20-
-2014 ملو�شم  اجل��دي��د  بامللعب  ال��ع��ني  ن���ادي 
لكل  تذكرتني  ب��واق��ع  فائزين  )لع�شر   2013

فائز(.
الأول  الفريق  لعبي  من  موقعني  قم�شان   5-
بنادي العني لكرة القدم نادي العني الريا�شي. 

تعبئة  ال��ق��دم  لكرة  العني  ن��ادي  مل�شجعي  ميكن 
ا���ش��ت��ط��الع ال������راأي ع���رب ال���راب���ط الإل���ك���روين 

www.alainfc.ae :التايل

بهدف حت�شني جتربة امل�شجعني يف اال�شتاد اجلديد وزيادة عدد احل�شور

نادي العني يطلق ا�ضتبيانًا لالحتفال بذكرى تاأ�ضي�ضه الـ45 وح�ضوله على لقب الدوري للمرة الـ11 يف تاريخه

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و/ ط����ه نبيل  ف���ق���د  
ب�������ش���ري ب���������ش����ري- ع����راق����ي 
اجلن�شية -جواز �شفره رقم  
)1656175(  �شادر من  
ال���ع���راق. م���ن ي��ج��ده عليه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

050/5826599

فقدان جواز �سفرت
خان  زي�شان  امل��دع��و/  فقد  
جيهاجنري خان - باك�شتان 
اجلن�شية -جواز �شفره رقم  
)4122941(  �شادر من  
عليه  يجده  م��ن  باك�شتان. 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

050/5345451

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/ ر�����ش����وى 
ح�����ش��ني راه���ي���م م���ازوم���در  
اجلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   -
-ج�����������������واز �������ش������ف������ره رق������م  
)1962331(   من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/7720004

فقدان جواز �سفرت
�شليم عدنان  املدعو/  فقد  
ع���ب���داحل���ف���ي���ظ ع���ال���ي���ه   - 
-ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  الردن 
رق��م  )347615( �شفره 
�شادر من الردن   من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/8186923

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ حم��م��د يا�شر 
ح������ام������د ن�����ظ�����ري ع��������ل��������ي    - 
-جواز  اجلن�شية  بنغالدي�س 
    )780158( رق����م   ���ش��ف��ره 
ف���ع���ل���ى م�����ن ي����ج����ده ب����رج����اء 
مركز  اق������رب  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه 
�شرطة او ال�شفارة بنغالدي�س  

م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
�شحر  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
�شايح-  حم���م���د  م�����ام�����ون   
�������ش������ودان������ي������ة اجل���ن�������ش���ي���ة 
-ج��������������واز �����ش����ف����ره����ا رق�����م  
من   ���ش��ادر    )630709(
ال�����ش��ودان. م��ن يجده عليه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

فقدان جواز �سفرت
تندرى  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
�شامبوراجن ح�شه  بت  ابنج 
اجلن�شية  ان��دون��ي�����ش��ي��ة   -
-ج��������������واز �����ش����ف����ره����ا رق�����م  
)249230(   من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/4919466

فقدان جواز �سفرت
ميمني  امل������دع������وة/  ف�����ق�����دت  
ه��ي��ن��دراوات��ى ب��ت ه���داي���ات  - 
-جواز  اجلن�شية  اندوني�شية 
)429580( رق���م   �شفرها 

���ش��ادر م��ن ان��دون��ي�����ش��ي��ا   من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 050/8103330

العدد  10804 بتاريخ 2013/5/28    
  اإعـــــــالن    

كو  كون�شرك�شن  اآن��د  ال�شادة/ ميدوجن اجنينريجن  ب��اأن  القت�شاد  وزارة  تعلن   
ليمتد )اجلن�شية: كوريا اجلنوبية(  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة 

يف امارة دبي واملقيدة حتت رقم )2070( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
ال�شركات  ���ش��اأن  ل�شنة 1984 يف  رق��م )8(  ال��ق��ان��ون الحت����ادي  لأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذاً 
اعتماد  �شان  يف   2009 ل�شنة   )278( رقم  ال��وزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية 
دليل اإجراءات الرخي�س والقيد/ التجديد/ التعديل /البيع والندماج لفروع 

ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
اىل  باعرا�شهم  يتقدموا  ان  الع��را���س  يف  احل��ق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد- ادارة الت�شجيل التجاري- �س.ب )3625(مكتب دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

العدد  10804 بتاريخ  2013/5/28      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف الدعوى  2012/150  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة اك�شفورد ملواد البناء ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /روهيني �شوري وميثله: عبدالرحمن عبداهلل 
ح�شني امل�����ش��رب   ق��د ا�شتاأنف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2011/612 مدين كلي بتاريخ 2012/2/26 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء 
املوافق 2013/5/29 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.18 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  10804 بتاريخ   2013/5/28     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية  رقم )2013/891 ابتدائي ( منازعات ايجارية املنظورة 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية  )اللجنة الوىل( واملرفوعة من/ املخرج 
العامة- لعالن املدعى عليه/  العامة والعقارات واملقاولت  الثاين لل�شيانة 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  حل�شور  ن�شرا-  الرميثي-  را�شد  حممد  احمد 
�شارع  ابوظبي-  الكائن يف  اللجنة  ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر  2013/6/5 يف 
الدفاع - منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2، وذلك 

على نفقة املدعي.
عائ�سة املرزوقي

رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا اليجارية          

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

العدد  10804 بتاريخ   2013/5/28     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/881 بالن�سر

اىل املدعي عليه: �شركة قلعة القطارة للمقاولت العامة وميثلها خالد فاروق 
عبدالعال  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/6 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ خمتار احمد حممد يا�شني   حكمت 
اللجنة غيابيا: حكمت اللجنة غيابيا:باخالء  املدعى عليها من العني املوؤجرة 
والزامها بت�شليمها للمدعية خالية مما ي�شغلها وباأن توؤدي  اىل املدعي الأجرة 
امل�شتحقة اعتبارا من 2012/5/24 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع الجرة 
ال�شنوية املتفق عليها ومقدارها ثمانية ع�شر الف درهم �شنويا وبامل�شاريف.    
يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف 

درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/27م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية
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توج فريق اخلبي�شي بلقب بطولة العني لالأحياء ال�شكنية ل�شباعيات كرة القدم بن�شختها الثانية اإثر فوزه 
يف املباراة النهائية على فريق قلعة اجلاهلي بركالت الرجيح يف املباراة التي اأقيمت يف ملعب حديقة 
42 فريقا �شبابيا من القطاعات  800 لعب ميثلون  الوادي مبدينة العني. و�شهد البطولة م�شاركة 
ال�شكنية يف مدينة العني..فيما اأقيمت البطولة يف �شوء خطط جمل�س اأبوظبي الريا�شي ال�شاعية لتعزيز 
التوا�شل الريا�شي يف البطولت املجتمعية وتفعيل ريا�شة الأحياء ال�شكنية وتوفري كل الإمكانيات حلث 
ال�شباب على ممار�شة النهج الريا�شي ال�شليم وذلك بالتعاون مع بلدية العني ونادي العني الريا�شي . 
والن�شر على ملعب  العني  مباراة  �شوطي  البطولة بني  الفائزة يف ختام  الفرق  تتويج  واأقيمت مرا�شم 
طحنون بن حممد بالقطارة . وتوج الفريق الفائز..ال�شيخ مبارك بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وال�شيخ 
حممد بن اأحمد بن �شرور الظاهري ع�شو هيئة ال�شرف العيناوية و�شعادة نا�شر علي الهرمودي املدير 
التنفيذي لقطاع خدمات املناطق قطاع و�شط املدينة وجابر اجلابري ممثل جمل�س اأبوظبي الريا�شي..

درهم  األف   60 بلغت  التي  املالية  البطولة واجلائزة  وكاأ�س  الذهبية  امليداليات  الفريق  وت�شليم لعبي 
درهم  األ��ف   50 ومبلغ  الثاين  املركز  �شاحب  اجلاهلي  قلعة  لفريق  الف�شية  امليداليات  تقدمي  بجانب 

األف درهم   40 نال جائزة مالية قدرها  الذي  �شعاب ال�شخر  امليداليات الربونزية لفريق  فيما ذهبت 
وح�شل فريق ا�شود اليحر على كاأ�س الفريق املثايل يف البطولة . من جهته هناأ �شعادة حممد اإبراهيم 
جميع  الريا�شي  اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأم��ني  والريا�شة  لل�شباب  العامة  الهيئة  رئي�س  نائب  املحمود 
الفرق امل�شاركة يف بطولة العني لالأحياء ال�شكنية ل�شباعيات كرة القدم على تفاعلهم مع مبادرة املجل�س 
اإىل مقدمة  بها  والعودة  ال�شكنية من جديد  الأحياء  دور بطولت  واإحياء  املجتمعية  الريا�شة  لتفعيل 
ال�شبابية  الفرق  �شجلتها  التي  الكبرية  امل�شاركة  ان  موؤكدا  الريا�شية  ال�شاحة  يف  والفعاليات  الأح��داث 
للقطاعات ال�شكنية يف مدينة العني تعزز من جناحاتها مبا يخدم تطلعات امل�شاركني ويرجم اأهدافها 
التي انبثقت منها . واأ�شار اإىل اأن جمل�س اأبوظبي الريا�شي وخططه ال�شراتيجية تهدف لدعم جميع 
فئات و�شرائح املجتمع بالربامج وامل�شاريع واخلطوات الريا�شية الطاحمة لتوفري مناخ ريا�شي مالئم 
يعمل على حتقيق جناحات وتقدم بريا�شة اأبوظبي نحو اآفاق وا�شعة . وتقدم املحمود بال�شكر اإىل نادي 
العني الريا�شي الثقايف وبلدية العني على جهودهما التي اأثمرت عن جناح جديد للبطولة وتعزيز دورها 
يف دعم القطاع ال�شبابي . من جانبه اأ�شاد ال�شيخ حممد بن اأحمد بن �شرور الظاهري بالنجاحات الكبرية 

التي �شجلتها بطولة العني الثانية لالأحياء ال�شكنية ل�شباعيات كرة القدم طوال فرة اإقامتها على مدى 
اأهمية مثل هذه  واأك��دت على  ا�شتجابت  التي  ال�شبابية  الفرق  اأ�شهر ومب�شاركة كبرية من جميع  اأربعة 
الربامج والبطولت التي ت�شهم يف حتقيق الدعم والتنمية ل�شريحة ال�شباب ومتنحهم الفر�شة ملمار�شة 
الريا�شة وق�شاء اأوقات فراغهم باأمور اإيجابية تعود عليهم بدميومة احليوية وال�شحة . واأ�شاد بتنظيم 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي للبطولة ودوره يف تفعيل الريا�شة املجتمعية وحر�شه على دعم جميع �شرائح 
املجتمع باخلطوات الهادفة وتطوير جميع القطاعات الريا�شية يف اإمارة ابوظبي ووجه ال�شكر لبلدية 
العني على تعاونها يف اإجناح احلدث . بدوره اأو�شح �شعادة نا�شر علي الهرمودي على اأهمية بطولة العني 
لالأحياء ال�شكنية ل�شباعيات كرة القدم بن�شختها الثانية واأثرها الإيجابي على القطاع ال�شبابي يف مدينة 
والدور  الأخالقي  وال�شلوك  الريا�شية اجليدة  املمار�شات  تر�شيخ  اأ�شهمت يف  البطولة  ان  العني موؤكدا 
و�شجعت  الريا�شية  البيئة  وف��رت  البطولة  ان  الهرمودي  واأك��د   . املجتمع  يف  ال�شباب  ل�شريحة  الفاعل 
مواهب  من  ك�شفته  ما  بجانب  املجتمع  يف  ومكانتهم  جدارتهم  وتاأكيد  التميز  على  ال�شبابية  الطاقات 

وقدرات واإمكانيات جيدة مقدما ال�شكر اإىل جمل�س ابوظبي الريا�شي ونادي العني الريا�شي.

تتويج الفائز ببطولة العني لالأحياء ال�ضكنية ل�ضباعيات كرة القدم مب�ضاركة 800 العب

العلمية  الدرا�شات  دورة  كبرية  بنجاحات  اختتمت 
والتي  بالزعانف،  ال�شباحة  ومعلمي  وحكام  ملدربي 
ن��ظ��م��ه��ا جم��ل�����س اب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى مدى 
لل�شباحة  الإم���ارات  بالتعاون مع احت��اد  اي��ام  ثالثة 
والإنقاذ  للغو�س  العربي  الحت���اد  م��ع  وبالتن�شيق 

وباإ�شراف حما�شرين دوليني.
مدربا   95 م�شاركة  ال����دورة  حم��ا���ش��رات  و���ش��ه��دت 
وحكما ومعلما يف ال�شباحة ميثلون خمتلف الأندية 
وذلك  ال��دول��ة،  م�شتوى  على  الريا�شية  واجل��ه��ات 
حتت ا�شراف املحا�شر الدويل �شامح نبيل ال�شاذيل 
رئ��ي�����س الحت����اد امل�����ش��ري ل��ل��غ��و���س والإن���ق���اذ ع�شو 
الينا  الدولية  واملحا�شرة  للغو�س  العربي  الحت��اد 

ياكوفالفيا من اأوكرانيا .

العملية  والتطبيقات  النظرية  املحا�شرات  ولقيت 
م��ن جانب  ك��ب��ريا  وت��ف��اع��ال  جت��اوب��ا غ��ري م�شبوقا 
امل�����ش��ارك��ني وامل�����ش��ارك��ات ال��ذي��ن اأك����دوا ع��ل��ى اأهمية 
م��ث��ل ه���ذه ال�����دورات ال��ت��ي ت�شهم يف الإط����الع على 
والتعرف  املتطورة  واملمار�شات  احلديثة  التجارب 
الحتاد  وقوانني  والتحكيمية  الفنية  اللوائح  على 
على  مبا�شرة  ب�شورة  لتطبيقها  للغو�س،  ال��دويل 
ار����س ال��واق��ع دع��م��ا مل�شاعي الرت���ق���اء وال��ت��ق��دم يف 
لعبة ال�شباحة على م�شتوى الدولة ، مثمنني الدور 
الريا�شي وحر�شه  الرائد ملجل�س ابوظبي  الوطني 
الربامج  ه��ذه  مبثل  التدريبية  ال��ك��وادر  دع��م  على 
الوهيبي  اهلل  ق��ام عبد  ال���دورة  . ويف ختام  العلمية 
اأمني �شر احتاد المارات لل�شباحة ، وخالد املفلحي 

واملحا�شرين  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  مم��ث��ل 
���ش��ام��ح ن��ب��ي��ل ال�������ش���اذيل وال���ي���ن���ا ي��اك��وف��الف��ي��ا من 
اأوكرانيا بتقدمي �شهادات امل�شاركة جلميع الدار�شني 
ارت��ي��اح كبري من قبل اجلميع  ، و�شط  وال��دار���ش��ات 

باملكت�شبات والفوائد التي �شجلتها الدورة.
من جانبه اأكد طالل الها�شمي مدير اإدارة ال�شوؤون 
الفنية مبجل�س ابوظبي الريا�شي ان هذه الربامج 
الروؤى  وف��ق  تقام  التاأهيلية  وال���دورات  التطويرية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمو  ال�شديدة 
رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي واهتمامه الكبري 
الألعاب  وال��ت��ن��م��ي��ة يف خم��ت��ل��ف  ال��ت��ق��دم  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الدورة  وخم��رج��ات  بنتاجات  م�شيدا   ، والريا�شات 
و�شط امل�شاركة الكبرية والفعالة يف الوقت ذاته من 

والربوية  والتحكيمية  التدريبية  ال��ك��وادر  جانب 
على  امل�شاركني  ت�شاعد  ال���دورات  ه��ذه  ان  م�شريا   ،
بالزعانف  ال�شباحة  الدولية يف  التطبيقات  مواكبة 
، ومت��ن��ح��ه��م ال��ف��ر���ش��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن خ���ربات 
وبرامج  خطط  يخدم  مبا   ، الدوليني  املحا�شرين 
التطوير يف ج�شد الألعاب اجلماعية والفردية على 

م�شتوى الدولة.
انطالقا  ج��اء  ال��دورة  تنظيم  ان  الها�شمي  واأو���ش��ح 
ال���ري���ا����ش���ي ورعايته  اب���وظ���ب���ي  دع����م جم��ل�����س  م���ن 
والفردية  اجلماعية  بالألعاب  للنهو�س  املتوا�شلة 
لهذا  وال��ري��ا���ش��ي��ني  املنت�شبني  م��د  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه 
القطاع احليوي، بالتجارب واملمار�شات الحرافية 
امل���ت���ط���ورة ، م��ت��ق��دم��ا ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر لحت���اد 

تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري  وح��ر���ش��ه  لل�شباحة  الم�����ارات 
امل�شاريع واملبادرات املتميزة مع املجل�س ، مثنيا على 

دور امل�شاركني وامل�شاركات الذي كان لهم الأثر البارز 
يف حتقيق عالمات النجاح ملحاور الدورة.

حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  اأك��د 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  ان 
الأن�شطة  دع���م  ج��ه��دا يف  ت��دخ��ر  ل���ن 
يف  ت�شهم  التي  الريا�شية  والفعاليات 
املحافل  عاليا يف  الإم����ارات  ا�شم  رف��ع 

الريا�شية الإقليمية والدولية.
واأكد �شموه ان اهتمام �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س 
للريا�شة  ودعمه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
والريا�شيني حقق اجنازات ومكت�شبات 
مهمة على ال�شاحة الريا�شية وا�شهم 
يف تعزيز وتطوير املجالت الريا�شية 
وحقق لها مزيدا من التقدم والريادة 
م����ع ب���اق���ي ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة يف 
اىل حر�س  ���ش��م��وه  م�����ش��ريا  ال���دول���ة 
الدائم  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
الالعبني  ب���اأب���ن���ائ���ه  الل���ت���ق���اء  ع���ل���ى 
كافة  يف  وم�������ش���ان���دت���ه���م  ودع����م����ه����م 
مبا  وتهنئتهم  الريا�شية  املنا�شبات 
واجنازات.   انت�شارات  م��ن  يحققونه 
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شمو ال�شيخ 
ظهر  بعد  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ام�������س ب��ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر يف اب��وظ��ب��ي..

بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
املنطقة  احل��اك��م يف  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
الغربية .. الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
نادي  رئي�س  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
بني يا�س واأع�شاء الفريق الأول لكرة 
والفني  الإداري  واجل��ه��ازي��ن  ال��ق��دم 
الأول  ال��ف��ري��ق  ف���وز  مبنا�شبة  وذل���ك 
ب��ط��ول��ة الأندية  ب��ك��اأ���س  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
خليجي  الأبطال  لالأندية  اخلليجية 
النهائية  امل���ب���اراة  يف  تغلبه  ب��ع��د   28
التي جمعته مع فريق اخلور القطري 
بهدفني نظيفني على �شتاد بني يا�س 

�شمو  ال�شتقبال  ح�شر  بال�شاخمة. 
ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل 
نهيان  ال�شيخ  �شمو  و  اأبوظبي  حاكم 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شمو 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عمر  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 

اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 
والإن�شانية. وهناأ �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد ال نهيان الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان مبنا�شبة فوز 
م�شريا  اخلليجية  بالبطولة  ال��ن��ادي 
ال�شيخ  �شمو  ا�شهامات  ان  اىل  �شموه 
وا�شحة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
يف ت��ط��وي��ر م�����ش��رية ن����ادي ب��ن��ي يا�س 
التطوير  ودع��م��ه خ��ط��ط  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
وال��ت��ح��دي��ث يف ال���ن���ادي وخ��ا���ش��ة دور 

وامل�شاريع  ال�شراكات  اقامة  يف  النادي 
التى تر�شخ املنهج الأكادميي والعلمي 
يف امل�شرية الريا�شية من خالل اإن�شاء 
اأكادميية علمية متنح خريجيها �شهادة 

تخ�ش�شية يف العلوم الريا�شية.
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وث��م��ن 
اإدارة  بذلتها  التي  اجلهود  نهيان  اآل 
والفني  الإداري  واجل���ه���ازان  ال��ن��ادي 
وال��الع��ب��ون وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى حتقيق 
الجن�����از ب��ك��ل ع��زمي��ة واإ�����ش����رار وهو 

البطولة  ب���اإح���راز  اأخ����ريا يف  ت���وج  م��ا 
اجلماهريية  بالوقفة  �شموه  م�شيدا 
الأثر  لها  وك��ان  الفريق  �شاندت  التى 
ال��الع��ب��ني يف بذل  دف����ع  امل��ع��ن��وي يف 
والعطاء.  والعمل  اجلهد  م��ن  امل��زي��د 
وقال �شموه ان النت�شار الذي حققه 
ن���ادي ب��ن��ي ي��ا���س ل ي��ف��رح اأ����ش���رة بني 
يا�س فقط بل يفرحنا جميعا وي�شعد 
جميع الأندية والالعبني وامل�شجعني 
يف كل بقعة من وطننا الغايل. واأ�شاد 

�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
يبذلون  ال���ذي���ن  الإم���������ارات  ب�����ش��ب��اب 
وميلكون  وخمل�شة  متميزة  ج��ه��ودا 
املعنوية  وال���روح  والإ���ش��رار  العزمية 
عالية  الإم����ارات  راي���ة  لتظل  العالية 
الإقليمية  امل��ح��اف��ل  ك��اف��ة  يف  خ��ف��اق��ة 
الأندية  ���ش��م��وه  وط��ال��ب  وال���دول���ي���ة. 
وال�شتمرار  اجلهود  من  املزيد  ببذل 
الإع����داد  واإت���ب���اع  وال��ت��ف��وق  التميز  يف 
اأ�ش�س  والتخطيط ال�شليم املبني على 

وق����واع����د ع��ل��م��ي��ة م����ن اج�����ل حتقيق 
النتائج اليجابية �شواء داخل الدولة 
عهد  ويل  �شمو  واأ���ش��اف  خارجها.  او 
الريا�شية  ال��ف��رق  اأم����ام  ان  اب��وظ��ب��ي 
البطولت  حت�شيل  يف  وا���ش��ع  جم���ال 
وذل�����ك ب��ال��ع��م��ل اجل�����اد وال���ن���ظ���ر اىل 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ب���ع���ني ال����ت����ف����اوؤل والأم������ل 
حتقيق  يف  وال���ع���زمي���ة  والي���ج���اب���ي���ة 
الفريق  اأع���رب  الأه����داف. م��ن جانبه 
اآل نهيان  زاي��د  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو 
ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  عن 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
واأخيه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  والفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
واأولياء العهود و�شعب الإم��ارات على 
وقفتهم خلف النادي وموؤازرتهم مما 
البالغ يف حتقيق هذه  الأث���ر  ل��ه  ك��ان 
بني  ل��ن��ادي  ���ش��م��وه  ال��ب��ط��ول��ة متمنيا 
التوفيق  ال��دول��ة  اندية  وجميع  يا�س 
اخلارجية  ال���ب���ط���ولت  يف  وال���ن���ج���اح 

وحتقيق النت�شارات.

مب�شاركة 95 دار�شًا ودار�شة 

ختام ناجح لدورة الدرا�ضات العلمية ملدربي وحكام ال�ضباحة بالزعانف

ا�شتقبل نادي بني يا�س بطل كاأ�س االأندية اخلليجية

حممـــد بـــن زايــد يوؤكـــد حــر�س رئيــ�س الدولــة علــى دعــم الريا�ضـــة والريا�ضيــــني



)�ضريع وغا�ضب( يت�ضدر ايرادات ال�ضينما 
ال�شينما  اي��رادات  ال�شاد�س من فيلم احلركة �شريع وغا�شب  ت�شدر اجلزء 

بامريكا ال�شمالية حمققا 5ر98 مليون دولر.
الفيلم بطولة فني ديزل ودواين جون�شون واخرج جو�شنت لني.

وجاء يف املركز الثاين اجلزء الثالث من الفيلم الكوميدي ذكريات بغي�شة 
حمققا ايرادات بلغت 4ر42 مليون دولر

والفيلم بطولة براديل كوبر واد هيلمز وزاك جاليفياناكي�س واخراج تود 
فيليب�س.

املركز  من  الظالم  ع��امل  اىل  النجوم  رحلة  العلمي  اخليال  فيلم  وتراجع 
الول يف ال�شبوع املا�شي اىل املركز الثالث هذا ال�شبوع حمققا 38 مليون 

دولر.
الفيلم بطولة كري�س بني وزاكري كينتو وزوي �شالدانا ومن اخراج جيه.
جيه. ابرامز..وجاء يف املركز الرابع فيلم الر�شوم املتحركة اجلديد ابيك 
املغامرات  فيلم  من  الثالث  اجل��زء  ..واح��ت��ل  دولر  مليون  2ر34  حمققا 
الثاين يف  املركز  احتل  ان  بعد  املركز اخلام�س  الرجل احلديدي  واحلركة 
4ر19 مليون دولر..الفيلم بطولة روبرت دوين  ال�شبوع املا�شي حمققا 

جيه ار وجوينيث بالرو ودون ت�شيدل ومن اخراج �شني بالك.

�ضوين تك�ضف عن اأنحف حوا�ضيبها اللوحية 
ك�شفت �شركة �شوين عن حا�شوبها اللوحي اجلديد اإك�شربيا تابلت زد الذي 
يعترب اأحدث واأنحف احلوا�شيب اللوحية من فئة الأجهزة املزودة ب�شا�شة 
قيا�س ع�شر بو�شات، ح�شب ال�شركة. ويعمل بنظام الت�شغيل اأندرويد جيلي 

بني.
ول  ميلميرات   6.9 يبلغ  اجلديد  احلا�شوب  �شمك  اأن  �شوين  واأو�شحت 
بقيا�س  الو�شوح  فائقة  �شا�شة  ميلك  حني  يف  غ��رام��ا،   495 وزن��ه  يتعدى 
مبحرك  م����زودة  بك�شل،   1200×1920 دق��ت��ه��ا  تبلغ  ب��و���ش��ات   10.1

موبايل برافيا 2.
والت�شالت  اإي،  ت��ي  اإل  ال��راب��ع  اجل��ي��ل  ات�����ش��الت  تقنية  اجل��ه��از  وي��دع��م 
ب�شرعة  النوى  رباعي  كوالكوم  مبعالج  ياأتي  وهو  ف��اي(،  )واي  الال�شلكية 
غيغابايتني،  ب�شعة  )رام(  ع�شوائي  و���ش��ول  ذاك���رة  م��ع  غيغاهريتز،   1.5
بركيب  زي��ادت��ه��ا  متكن  غيغابايتا،   64 ب�شعة  داخلية  تخزين  وم�شاحة 

بطاقة ذاكرة اإ�شافية مايكرو اأ�س دي.
وميتلك اجلهاز نظام �شوت حميطي ي�شتخدم تقنية كلري اأوديومن �شوين، 
وي�شم كامريا خلفية بدقة 8 ميغابك�شل، واأمامية بدقة 2 ميغابك�شل، ومن 
اأ�شواق ال�شرق الأو�شط اعتبارا من منت�شف  املقرر طرح هذا احلا�شوب يف 

يونيو حزيران املقبل.
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االأمري هاري مهدد 
بال�ضلع 

ثالثاً  امل�شنف  ه��اري،  الأم��ري  حذر 
ع���ل���ى ال���ع���ر����س ال����ربي����ط����اين من 
ال�����ش��ل��ع ع��ن��د ب��ل��وغ اخل��م�����ش��ني من 

العمر.
�شتار”  “ديلي  �شحيفة  واأف������ادت 
الربيطانية ان الأمري هاري مهدد 
من  واملعاناة  �شعره  خ�شارة  بخطر 
والده  مع  احل��ال  هي  كما  ال�شلع، 

واأخيه الأكرب.
من  جم����م����وع����ة  ان  واأ�������ش������اف������ت 
ات�شلوا  واخل���������رباء  اجل�����راح�����ني 
ب�����الأم�����ري ه������اري وح����������ذروه، كما 
ع��ر���ش��وا ع��ل��ي��ه��ا اخل�����ش��وع لعالج 

طارئ تفادياً خل�شارة �شعره.
موؤخراً  ه����اري  ���ش��ور  ان  وذك�����رت 
�شعره،  اأظهرت خ�شارته جزءا من 
زال  ما  و�شعه  ان  اإىل  لفتت  لكنها 
اأخ���ي���ه الأم�����ري وليام  اأف�����ش��ل م���ن 

)30 �شنة(.
الأم����ري هاري  وال���د  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
ال���ربي���ط���اين الأم����ري  ال��ع��ه��د  ويل 
فيليب  وج��ده  �شنة(   64( ت�شارلز 
)91 �شنة( خ�شرا �شعرهما يف �شن 

مبكرة.

طفلة تخرج �ضعرًا من فمها
اجلزائرية،  العا�شمة  �شرق  اأهرا�س  �شوق  مدينة  �شهدت 
ظاهرة غريبة ورمبا فريدة من نوعها وهي خروج �شعر 
الأنباء  وكالة  وقالت  �شنوات.   ت�شع  تبلغ  طفلة  فم  من 
اجلزائرية الر�شمية، اإن والدة الطفلة التي تدعى منرية. 
الرابع  بال�شف  تدر�س  التي  اآي��ة  طفلتها  اأن  اأو�شحت  ف 
اإخراج  ب��ب��دء  فقط  اأي���ام  ث��الث��ة  مند  فوجئت  الب��ت��دائ��ي 
�شعر من فمها مرة كل ن�شف �شاعة تقريبا ما �شبب لها 
ب�شعوبة وقت  تتنف�س  املعدة وجعلها  اآلما على م�شتوى 
خروج هذه احلزم من ال�شعر..واأو�شحت الوكالة اأن لدى 
العيادات  اإح���دى  اإىل  للطفلة  �شحفيها  اإح���دى  مرافقة 
نادرة  باأنها  ه��ذه احلالة  ال��ذي عاين و�شع  الطبيب  اأك��د 
اأن  اإىل  الوكالة  لها..واأ�شارت  علمي  اأو  طبي  تف�شري  ول 

الطفلة طرقت اأبواب عدة دون جدوى.

يف عمر الـ90 يقفز باملظلة
مل يتواَن اأمريكي بعمر يناهز ال� 90 عن القفز باملظلة 
ت��ك��ال��ي��ف ع���الج ح��ف��ي��ده، موؤكدا  ل��دف��ع  امل���ال  بغية ج��م��ع 
بالتايل على املقولة التي تقول اإنه ما اأعز من الولد اإل 
اأمريكية عن كالرن�س  اإع��الم  و�شائل  ونقلت  الولد.  ولد 
ترينر )87 عاماً(، قوله اأقفز اليوم من اأجل جوليان.. 

الطفل الذي خ�شع لزراعة رئة يوم عيد الأمهات.
اأنها لي�شت  اإىل  اأقل ما ميكنني فعله. ي�شار  واأ�شاف هذا 
املرة الأوىل التي يقفز فيها ترينر باملظلة، فقد قام ب�16 
قفزة مع القوات اجلوية الأمريكية خالل احلرب العاملية 
الثانية. اأما هذه املرة فقد قفز من طائرة يف اأوهايو على 
ارتفاع 3352 مراً برفقة مدّرب. و�شي�شاعد املال الذي 
دولر  مليون  ع��ن  تزيد  طبية  ف��وات��ري  لت�شديد  يجمعه 

لعالج حفيده البالغ من العمر 11 �شهراً.

موظف ي�ضرب املراجعني باحلزام
ت�شويره  فيديو مت  الجتماعى  التوا�شل  مواقع  تناقلت 
مل��وظ��ف ب���ج���وازات حم��اف��ظ��ة ج����دة، وه���و ي��ق��وم ب�شرب 
لإخراجهم من  وذل��ك  ب��احل��زام،  املقيمني  املراجعني من 

املوقع، بح�شب �شحيفة الوئام ال�شعودية. 
وقالت ال�شحيفة اإن احلادثة وقعت مبقر الب�شمة لتابع 
للجوازات وقد ا�شتنكر مغردون هذا التعامل من موظف 

اجلوازات مع املراجعني وطالبوا مبحا�شبته.

ع�ضريني يغت�ضب م�ضنة
من   23 ال���  يف  �شاباً  ام�س  الربيطانية،  ال�شرطة  اتهمت 
العمر، باغت�شاب اإمراأة م�شنة يف بلدة هوف، الواقعة على 
ال�شاحل اجلنوبي لإنكلرا. وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية 
كري�شتوفر  دان��ي��ال  اعتقلت،  ال�شرطة  اإن  ���ش��ي(،  ب��ي  )ب��ي 
هيويت، وهو طالب جامعي، يف بلدة هوف ال�شبت املا�شي. 
واأ�شافت اأن ال�شرطة حتتجز الطالب اجلامعي يف احلب�س 
اغت�شاب  بتهمة  املحكمة  اأم��ام  مثوله  بانتظار  الإحتياطي 
اإمراأة م�شنة..و�شيمثل هيويت، اأمام حمكمة ال�شلح مبدينة 

برايتون املجاورة لبلدة هوف.

جتد مذكرات حبها يف متحف 
اعتقدت اأمريكية اأنها ن�شيت حبيبها الذي قتل يف احلرب العاملية الثانية قبل نحو 70 �شنة، ولكن م�شاعرها عادت 

وتيقظت حني وقعت �شدفة يف متحف على مذكراته التي يتحدث فيها عن حبها له.
وذكرت قناة )وي�شت تي يف( اأن لورا ماي ديفي�س بورلينغامي، البالغة من العمر 90 �شنة كانت على عالقة حّب مع 
�شاب التقته يف املدر�شة الثانوية يدعى توما�س بول جونز. وقالت لورا ماي، اإن جونز كان لعب كرة قاعدة، وهي 
كانت م�شجعة يف اأيام املدر�شة، وقد اأحبا بع�شهما اإىل اأن ان�شم اإىل قوات البحرية الأمريكية وقتل يف املحيط الهادئ 

واأ�شافت “تلقت اأمي برقية تفيد اأنه قتل يف احلرب.. وذلك كان �شيئاً جداً«. يف 17 اأيلول �شبتمرب عام 1944. 
غري اأن لورا ماي، جتاوزت ذلك احلزن وتزوجت من جامي�س بورلينغامي وعا�شا معاً 49 عاماً واأجنبا عائلة �شعيدة 
اإىل اأن تويف قبل 18 �شنة. وقالت اإنها ذهبت اإىل متحف لتذكارات احلرب العاملية الثانية يف نيو اأورلينز يف ني�شان 

اأبريل املا�شي، وذهلت حني �شاهدت هناك دفر مذكرات كانت اأهدته جلونز قبل 69 �شنة، وعليه �شورتها.
وين�شلو،  ديفي�س يف  ل��ورا ماي  الآن�شة  اإىل  ت�شليمه  الرجاء  الدفر  املذكرات يف حال فقدان هذا  وكتب على دفر 

اإنديانا. كما كتب يف اإحدى ال�شفحات ت�شلمت ر�شالة من لورا ماي، قالت اإنها حتبني.. رائع.
وح�شلت لورا ماي على ن�شخة من املذكرات على اأن تبقى الأ�شلية يف املتحف.

وقالت من اجلميل اأن اأعرف اأنه كان يهتم لأمري فعاًل.. واأنا حزينة لأن اأموره �شارت على هذا النحو.
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هددهم ب�ضفرة لي�ضرق دوالرًا 
اعتقل �شبي اأمريكي يف ال�15 من العمر، بتهمة �شرقة دولر واحد 

من عدة �شبيان، بعد اأن هددهم ب�شفرة.
ال�شبي  اأن  نيويورك،  �شرطة  عن  اأمريكية  اإع��الم  و�شائل  ونقلت 
اقرب من �شبيان اأ�شغر �شناً منه يف بروكلن وطلب من كل واحد 

منهم دولراً.
�شفرة  ي�شتل  املتهم  ك��ان  ال�شبيان،  رف�����س  ح��ال  يف  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت 

ويهددهم بها لإعطائه املال.
اأنه  بالف�شل، غري  باءت  ال�شرقة  اأن معظم حم��اولت  اإىل  واأ�شارت 
�شّلمه  فيما  واح���دة،  �شرقة  عملية  م��ن  دولراً   12 ب�شرقة  جن��ح 
اأحد ال�شبيان حمفظته بعملية اأخ��رى.. واأوق��ف ال�شبي يف قطار 
�شرطة  مركز  يف  ال�شحايا  عليه  يتعّرف  اأن  قبل  باملنطقة،  اأنفاق 

نيويورك.

راع يقتل دبا �ضخما بيديه
بعدما  خطر  و�شع  يف  امل�شت�شفى  اإىل  بو�شني  اأغ��ن��ام  راع��ي  اأدخ���ل 
انتهت  التي  احل��ي��وان  م��ع  مواجهته  روى  وق��د  اأ�شمر  دب  هاجمه 

باإجهازه عليه ب�شربات فاأ�س.
وكان بالزو غركوفيت�س مع قطيعه من اخلراف عند حدود غابة 
الفور  على  وهاجمه  ال��دب  ظهر  عندما  )ج��ن��وب(  فولوياك  جبل 
�شريره  املحلية من على  التلفزيونية  الراعي ملحطة  على ما قال 

يف اأحد م�شت�شفيات املنطقة.
واأكد الراعي كانت معي فاأ�س يف يدي ومتكنت من �شربه بها عند 

م�شتوى العنق. فوقع وقد تعاركنا بعد ذلك.
وتابع يقول كان يع�شني واأنا اأوجه اإليه ال�شربات اإىل اأن اأجهزت 
ذراعي  �شيما  ول  اأن��ح��اء ج�شمي  ك��ل  يف  ب��ج��روح  اأن��ا م�شاب  عليه، 

الي�شرى التي دخلت �شدقه مرتني اأو ثالث مرات.
ورغم اإ�شابته البليغة، متكن الراعي من الت�شال ب�شقيق زوجته 

الذي ات�شل بفرق الإغاثة.
والدب الأ�شمر نوع يحظى باحلماية على امل�شتوى الأوروبي، ويقدر 

عدد هذه الدببة يف البو�شنة بني 400 و1200 دب. 

قطة تعلق يف املحرك وتنجو 
مالكتها  �شيارة  حم��رك  يف  علقت  بعدما  بريطانيا  يف  ه��رة  جن��ت 

طوال اأ�شبوعني كاملني.
برين�شي�س  ال��ه��رة  ان  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  م��ي��ل  دي��ل��ي  �شحيفة  واأف�����ادت 
)اأمرية( اختفت فجاأة وبحثت عنها مالكتها طوياًل قبل اأن تفقد 
الأمل بالعثور عليها ،حيث تبني انها كانت طوال اأ�شبوعني داخل 

حمرك �شيارتها.
واأو�شحت ان جويل تان�شلي )40 �شنة( من نوتينغهام تنبهت اإىل 
وجود عطل يف جهاز التربيد ب�شيارتها وفيما كانت تتفقد املحرك 

اكت�شفت وجود الهرة فيه.
واأ�شارت اإىل ان الهرة علقت يف املحرك ووجدت يف جهاز التربيد 

و�شيلة لتحمل حرارته ال�شديدة.
وتطلب اإخراج الهرة من املحرك 45 �شاعة، ليتبني انها مل ت�شب 
ووجود  والطعام  امل��اء  نق�س  نتيجة  �شعيفة  كانت  لكنها  اأذى  ب��اأي 

برنيكى بيجو تقف امام عد�شات امل�شورين بعد ا�شتالم جائزة اأف�شل اأداء عن فيلم )املا�شي( خالل مهرجان كان �شائل التربيد على ج�شمها.
ال�شينمائي الدويل. )يو بي اآي(

طالق مامي بياليك ..نهائي 
م�شل�شل  جن���م���ة  ط�����الق  اأ����ش���ب���ح 
زوجها  من  بياليك  م��امي  بلو�شوم 
مايكل �شتون نهائياً بعد اأ�شهر من 
اإثر  بالنف�شال  ال��ق��رار  اتخاذهما 

زواج ا�شتمر 9 �شنوات.
واأفاد موقع تي اإم زد الأمريكي ان 
مب�شل�شل  ا���ش��ت��ه��رت  ال��ت��ي  بياليك 
القرن  ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات  يف  ب���ل���و����ش���وم 
ر�شمياً  مطلقة  اأ�شبحت  امل��ا���ش��ي، 
تقا�شم  على  و�شتون  اتفقت  بعدما 

ممتلكاتهما.
وذك�����ر ان ك����اًل م��ن��ه��م��ا اأخ�����ذ اأح���د 
ح�شة  لكن  ميلكانها،  التي  املنازل 
املنزل  ان  اإذ  اأف�شل  كانت  بياليك 

الذي اختارته له اإطاللة مميزة.
اأع��ل��ن��ت يف  ب��ي��ال��ي��ك  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
املا�شي  ن��وف��م��رب  ال���ث���اين  ت�����ش��ري��ن 
ان  اإىل  ق��رار الطالق، م�شرية  عن 
ال��ط��الق حم���زن ج���داً وم����وؤمل ول 
مي��ك��ن ل�����الأولد ف��ه��م��ه، ل��ك��ن��ه اأمر 

قررناه بهدوء .
وبياليك،  ل�������ش���ت���ون  ان  وي����ذك����ر 
اللذين تزوجا يف كاليفورنيا يف اآب 
اأحدهما  ابنان   ،2003 اأغ�شط�س 
يف  والثاين  العمر  من  ال�شابعة  يف 

الرابعة.

تايلور الوترن يف 
عالقة جديدة 

ال�شاب  الأم��ريك��ي  املمثل  ان  يبدو 
عاطفية  عالقة  يف  لوت��رن  تايلور 
باملمثلة  امل��������رة  وه��������ذه  ج�����دي�����دة 
موقع  م������ون������رو..واأف������اد  م���ال���ي���ك���ا 
انه  الأم��ريك��ي  غو�شيب  ه��ول��ي��وود 
واأبرزها  ال�����ش��اب��ق��ة  ع��الق��ات��ه  ب��ع��د 
بالنجمتني �شيلينا غوميز وتايلور 
حبيبة  ل����الوت����رن  ب�����ات  ����ش���وي���ف���ت، 
جديدة هي املمثلة ماليكا مونرو..
ان لوت��رن �شوهد وهو  اإىل  واأ���ش��ار 
م��ون��رو خ��الل ح�شور  ي��د  مي�شك 
اأجنل�س.. لو�س  ريا�شية يف  مباراة 

يذكر ان مونرو )19 �شنة( ت�شتهر 
بدورها يف At Any Price مع 
املمثل زاك اإيفرون التي كانت على 
وهي  قليلة،  اأ�شهر  قبل  به  عالقة 
 The Bling يف  ح��ال��ي��اً  ت��ط��ل 

.  Ring

اأكد املعهد الحتادي لتقييم املخاطر باأملانيا اأن حم�س 
العمود  بت�شوهات  الإ�شابة  من  الأجنة  يقي  الفوليك 
الفقري واجلهاز الع�شبي املركزي، ولذلك فهو يو�شي 
ال��ن�����ش��اء ال��راغ��ب��ات يف الإجن����اب ب��ت��ن��اول ج��رع��ات منه 
ال�شتمرار  مع  اأ�شابيع،  باأربعة  الإخ�شاب  ح��دوث  قبل 
الثالث من  ال�شهر  اأج�شادهن به حتى نهاية  اإم��داد  يف 
اأن اجل��ن��ني ي��ح��ت��اج اإىل هذا  احل��م��ل. واأو����ش���ح امل��ع��ه��د 
الع�شبي  الأن���ب���وب  وان���غ���الق  من��و  اأج����ل  م��ن  العن�شر 
اكتمال عملية  اأن عدم  �شليم، حمذرا من  ب�شكل  لديه 
اإ���ش��اب��ة اجل��ن��ني بت�شوهات  اإىل  ي���وؤدي  الن��غ��الق ه��ذه 
الأنبوب الع�شبي التي يندرج من بينها مثال الإ�شابة 
الت�شوهات  هذه  اأك��رث  وهو  املفتوح،  الظهر  ي�شمى  مبا 
�شيوعا وقد يوؤدي اإىل م�شاعفات خطرية على الطفل 

قد ت�شل اإىل ال�شلل.
ويوؤكد املعهد اأنه رغم اأن الكثري من الأطعمة النباتية 
واحل��ي��وان��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ح��م�����س ال��ف��ول��ي��ك ب�شكل 
طبيعي، فاإن على الن�شاء الراغبات يف الإجناب والن�شاء 
تناول  احلمل،  من  الأول  الثلث  نهاية  حتى  احلوامل 
يوميا  ميكروغرام  ب�400  تقدر  منه  اإ�شافية  كميات 

عرب الأدوية اأو املكمالت الغذائية، اإذ اأثبتت الدرا�شات 
اأن تناول امل��راأة لهذه الكمية ميكن اأن يحد من خطر 
بن�شبة  الع�شبي  الأن���ب���وب  ب��ت�����ش��وه��ات  طفلها  اإ���ش��اب��ة 

تراوح من 20 اإىل 60%.
اأ�شا�شيا  م��ف��ت��اح��ا  للحمل  امل�����ش��ب��ق  التخطيط  ومي��ث��ل 
اأن  ل�شحة الأم و�شحة طفلها، ولذلك من ال�شروري 
يراجع الزوجان الطبيب يف اللحظة التي يتخذان فيها 
قرارا باحلمل، اإذ �شيقوم الأخري بفح�س الأم واإخبارها 
التي  والرتيبات  حتتاجها  التي  الغذائية  باملكمالت 
ثم  وم��ن  لالإخ�شاب  حت�شريا  بها  القيام  عليها  يجب 
احليوانات  كبد  يف  الفوليك  حم�س  وي��وج��د  احل��م��ل. 
الربوكلي،  اأو  ك��ال�����ش��ب��ان��خ  اخل�����ش��راء  واخل�������ش���راوات 
احلبوب  ومنتجات  القمح  وجنني  البقوليات  وكذلك 
الكاملة واخلمرية و�شفار البي�س والفواكه احلم�شية 
اأن  ���ش��رورة  ي��وؤك��دون على  الأط��ب��اء  ولكن  وع�شائرها، 
واأن  مكمالت  ب�����ش��ورة  الفوليك  حم�س  الأم  ت��ت��ن��اول 
احتياجاتها  لها  يوفر  ل  قد  ال��ذي  بالغذاء  تكتفي  ل 
الإ�شابة  خماطر  يرفع  قد  مما  اجلنني،  واحتياجات 

بت�شوهات اجلهاز الع�شبي.

حم�س الفوليك يحمي اجلنني 

دميي لوفاتو تبيع ثيابها 
تعر�س النجمة الأمريكية دميي لوفاتو جمموعة من مالب�شها للبيع عرب موقع )اإي باي( على 
يف  لوفاتو  النمّو..وكتبت  ط��ور  يف  التي  ال���دول  يف  الط��ف��ال  مل�شلحة  امل��ال  جمع  بهدف  الن��رن��ت 

ال�شفحة املخ�ش�شة للمزاد الذي ترعاه على )اإي باي( اآمل اأن ت�شتمتعوا يف ارتداء هذه املالب�س 
الرائعة كما فعلت اأنا!

واأعربت عن �شكرها ملعجبيها الذين �شي�شاهمون يف دعمها ملنظمة حترير الأطفال التي 
تعنى بالأطفال يف الدول التي يف طور النمّو.

وقالت لوفاتو اإنها تاأمل اأن يباع العدد الكرب من الثياب.


