
مواقــــــيت ال�صالة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �صيا�صية - م�صتقلة

 

28 صفحة- الثمن درهمان

�ص 04 

�ص 10

�ص 19

�سلطان بـــن زايد ي�سهد مناف�سات 
مهـرجان الأبل ويتـّوج الفائـزيـن باملزاينة 

عربي ودويل

حفل زفاف جماعي لـ 41 عري�سا 
على نفقة ويل عهد عجمان

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

وا�سنطن بو�ست: عقيدة 
اأوباما يف �سوريا.. جتاهل تام 

•• دبي -وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  بح�شور �شاحب 
ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شمو  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اآل  بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
مكتوم نائب حاكم دبي والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية.. حتدث �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
الأوىل  القمة احلكومية  الرئا�شة يف  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
املنعقدة يف مدينة جمريا بدبي يف يومها الثاين حول عدد من الق�شايا الوطنية 
ذات ال�شلة باإ�شعاد املواطن وتوفري اأرقى اخلدمات و�شبل العي�س الكرمي لأبناء 

وبنات الوطن كافة يف اأرجاء الدولة.
من جهة اخرى ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
القمة  رع��اه اهلل على هام�س  دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
العرب  ال����وزراء  م��ن  ع��ددا  ام�س  �شباح  جمريا  مدينة  ف��ى  املنعقدة  احلكومية 

امل�شاركني فى اأعمال القمة. 
نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شاد  اخ��رى  جهة  من 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل خالل اجلل�شة اخلتامية 
ال  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  بعطاءات  ام�س  للقمة احلكومية ع�شر 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ودورهما البارز 

والبناء يف التطوير احلكومي وخدمة الوطن واملواطن . )التفا�شيل �س2(

   

الإدعاء اللبناين يطلب الإعدام ل�سماحة
•• بريوت-يو بي اأي:

القا�شي  لبنان،  يف  الع�شكرية  املحكمة  ل��دى  احلكومة  مفو�س  طلب 
�شقر �شقر، انزال عقوبة العدام بحق الوزير اللبناين الأ�شبق مي�شال 
مملوك،  علي  ال��ل��واء  ال�����ش��وري  القومي  الأم���ن  جهاز  ورئي�س  �شماحة، 

بتهمة ادخال متفجرات اىل لبنان للقيام ب� اأعمال اإرهابية.
ق�شية  يف  مبطالعته  ق��ال  �شقر،  القا�شي  اإن  ق�شائية،  م�شادر  وقالت 
عرب  اره��اب��ي��ة  ب��اأع��م��ال  للقيام  خططا  ،انهما  مم��ل��وك  وال��ل��واء  �شماحة 
التفجري وجتهيز عبوات نا�شفة ومتفجرات ونقلها من �شوريا اىل لبنان 
لو�شعها باأماكن عامة واحتفالت يف منا�شبات رم�شانية بهدف اغتيال 

نواب ورجال دين و�شيا�شيني.
واللواء مملوك،  �شماحة  الإع��دام بحق  اإن��زال عقوبة  وطلب مبطالعته 
هوية  كامل  معرفة  اىل  تو�شاًل  دائ��م  حت��ر  م��ذك��رة  ت�شطري  طلب  كما 

مدير مكتب اللواء علي مملوك العقيد عدنان.
واحال القا�شي �شقر مطالعته اىل قا�شي التحقيق الع�شكري اللبناين 
الأول، ريا�س ابو غيدا، لإ�شدار القرار الإتهامي بالق�شية، واحالة امللف 

واملدعى عليهما اىل املحكمة الع�شكرية الدائمة للمحاكمة.
من جانب اآخر، اأ�شدر قا�شي التحقيق الع�شكري يف لبنان، فادي �شوان، 
ام�س، مذكرة توقيق غيابية بحق م�شتبه بححاولة اغتيال نائب لبناين 
القا�شي �شوان  اإن  بوا�شطة متفجرة. وقالت م�شادر ق�شائية لبنانية، 
مبحاولة  املتهم  احل��اي��ك،  حممود  بحق  غيابية  توقيف  مذكرة  ا�شدر 
اكت�شفت  اللبنانية،  الأم��ن  ق��وى  وكانت  ح��رب.  بطر�س  النائب  اغتيال 
العام املا�شي متفجرة �شغرية فوق م�شعد كهربائي يف بناية يف بريوت 

ت�شم مكاتباً احدها عائد للنائب حرب. حممد بن را�شد ي�شهد اجلل�شة اخلتامية للقمة احلكومية بح�شور �شيف ومن�شور بن زايد  )وام(

اأ�صاد بدور �صيف ومن�صور بن زايد يف التطوير احلكومي وخدمة الوطن واملواطن

حممد بن را�سد يح�سر فعاليات القمة احلكومية وي�ستقبل عددا من الوزراء امل�ساركني 

الفجر........    05:33            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:16  
الع�صاء......   07:46

رئي�س املجل�س التاأ�شي�شي وزعيم حزب التكتل خالل موؤمتره ال�شحفي

عنا�شر اجلي�س احلر تتفقد احياء مدمرة قرب اجلامع الأموي مبدينة حلب  )رويرتز(

ا�صتباكات عنيفة يف الرقة وق�صف على درعا 

املعار�سة ت�سيطر على مطار ع�سكري يف حلب
جمل�س الأمن يتعهد باإجراءات �صد بيوجن ياجن

كوريا ال�سمالية جتري جتربة نووية و�سط انتقادات دولية
•• عوا�صم-وكاالت:

اجرت كوريا ال�شمالية ثالث جتربة نووية لها ام�س يف 
خطوة حتدت بها قرارات المم املتحدة وادانتها كل من 
-احلليف  وال�شني  واأوروب��ا  واليابان  املتحدة  الوليات 
الرئي�شي لبيوجن ياجن- التي ا�شتدعت ال�شفري الكوري 

ال�شمايل لالحتجاج على التجربة.
قوة  لهما  كانت  التجربة  ان  ال�شمالية  ك��وري��ا  وق��ال��ت 
 . و2009   2006 جت��رب��ت��ي  م���ن  اأك�����رب  ت��ف��ج��ريي��ة 
ا�شتخدمت  انها  الكورية  املركزية  وقالت وكالة النباء 
اىل  م�شرية  وخفيفة  ال�شغر  متناهية  ن��ووي��ة  �شحنة 
انها ا�شتخدمت البلوتونيوم جمددا وهو اأكرث مالءمة 

لال�شتخدام كراأ�س حربية تو�شع على ال�شواريخ.
واأ�شرف الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن اون على 
نووية  وجتربة  امل��دى  بعيدة  �شواريخ  اط��الق  عمليتي 
ال�شيا�شات  نف�س  متبعا  احل��ك��م  يف  الول  ع��ام��ه  خ��الل 

التي قربت بلده الفقري من ان ت�شبح قوة نووية.
وو�شف الرئي�س المريكي باراك اأوباما التجربة بانها 

ت�شرف ا�شتفزازي ب�شكل كبري ي�شر با�شتقرار املنطقة 
اأع�شاء مبجل�س الم��ن الدويل  اأخ��رى  وحث هو ودول 

على فر�س عقوبات جديدة على كوريا ال�شمالية.
ام�س اجتماعا  ال��دويل م�شاء  الم��ن  ب��داأ جمل�س  وق��د 
طارئا حول التجربة النووية دعوات من القوى الدولية 

اىل القيام بتحرك عاجل �شد بيونغ يانغ.
النووية  النووية  التجربة  ب�شدة  الم��ن  جمل�س  ودان 
م��وؤك��دا ان���ه ���ش��ي��ب��داأ ال��ع��م��ل ف���ورا ع��ل��ى و���ش��ع اج����راءات 
الذي  املجل�س  بيان  يف  وج��اء  يانغ.  بيونغ  �شد  جديدة 
هوان  �شونغ  كيم  اجلنوبية  كوريا  خارجية  وزي��ر  ق��راأه 
بيونغ  اجرته  ال��ذي  التفجري  ان  مغلق،  اجتماع  عقب 

يانع ي�شكل تهديدا وا�شحا لل�شالم والمن الدوليني.
التجربة  ان  اأب��ي  �شينزو  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
ت��ه��دي��د خ��ط��ري ل مي��ك��ن ق��ب��ول��ه. وق����ال الم����ني العام 
وا�شح  التجربة خرق  ان  بان جي مون  املتحدة  لالمم 

وخطري لقرارات جمل�س المن الدويل.
غري  عمل  بانها  وو�شفها  التجربة  الناتو  حلف  واأدان 

م�شوؤول ي�شكل خطرا كبريا على ال�شالم العاملي.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اإع����الن وف���اة الرتويكا  ه��ل مي��ك��ن 
احلاكمة يف تون�س وقراءة الفاحتة 

عليها؟
 �شوؤال ل ميكن احل�شم يف الإجابة 
عديدة  موؤ�شرات  ولكّن  الآن  عليه 
ت��وح��ي ب��ذل��ك خ��ا���ش��ة ب��ع��د اإعالن 
العمل  اج�����ل  م����ن  ال��ت��ك��ت��ل  ح�����زب 
الرتويكا  اأ�شالع  ثالث  واحل��ري��ات 
مبادرة  وراء  ا�شطفافه  احل��اك��م��ة 
اجلبايل  حمادي  احلكومة  رئي�س 
الهادفة اإىل ت�شكيل حكومة كفاءات 
غري حزبية وهو ما يرف�شه حزب 

املوؤمتر وحركة النه�شة.
 ف��ق��د ق����ال م�����ش��ط��ف��ى ب���ن جعفر 
التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
وزعيم حزب التكتل من اجل العمل 
واحلريات اأن حزبه ي�شع منا�شب 
وزرائ����ه ع��ل��ى ذم���ة ال���ش��ت��ق��ال��ة من 
اجل ت�شهيل تنفيذ مقرتح حمادي 
ت�شكيل  اإىل  ال�����داع�����ي  اجل����ب����ايل 
ح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��راط م��ت��ك��ون��ة من 

كفاءات غري متحزبة.
الغنو�شي  را���ش��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ال�شالمية  النه�شة  حركة  زعيم 

يا  ا�شتقالة..ا�شتقالة..  قبيل  من 
ح��ك��وم��ة ال��ع��م��ال��ة وال�����ش��ع��ب يريد 
اإ�شقاط النظام. كما رددوا �شعارات 
النه�شة  ح��رك��ة  ل��رئ��ي�����س  م��ع��ادي��ة 
تتهمه  ال������ذي  ال���غ���ن���و����ش���ي  را�����ش����د 
عائلة بلعيد باغتياله، من قبيل يا 
غنو�شي يا �شفاح.. يا قتال الأرواح.
ب�شمة  ب���ل���ع���ي���د  اأرم������ل������ة  وق�����ال�����ت 
اخللفاوي التي �شاركت يف املظاهرة 
ت�شتقيل  اأن  احل��ك��وم��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 
ب��ع��د غد،  اأو  غ����دا  ول��ي�����س  ال���ي���وم 
قانون  اإن��ه  النتظار..  عدم  ويجب 
تف�شل  عندما  ال�شيا�شية..  اللعبة 

حكومة عليها حتمل م�شوؤوليتها.
واعتربت اأن قتل زوجها لي�س حادثا 
ع���اب���را، ب��ل ه��و اغ��ت��ي��ال ومنعطف 
ت�شجل  مل  ال��ت��ي  تون�س  يف  خطري 
فيها اغتيالت منذ ا�شتقاللها عن 

فرن�شا عام 1956.
جريدة  متكنت  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
التون�شية من احل�شول  اآخ��ر خرب 
على ت�شجيل ل�شاعة وقوع جرمية 
البارز  ال�شيا�شي  املعار�س  اغتيال 
مراقبة  كامريا  من  بلعيد  �شكري 
اإىل  امل����وؤدي  ال��ط��ري��ق  على  ت�شرف 
منزله.          )التفا�شيل �س11(

رئي�س  ي�شكل  ان  يتوقع  ان��ه  ام�����س 
ال����وزراء ح��م��ادي اجل��ب��ايل حكومة 
ال�شبوع  ه��ذا  تون�س  يف  ائتالفية 

ت�شم �شيا�شيني وكفاءات.
اتفاقا  ان  اتوقع  الغنو�شي  وا�شاف 
���ش��ي�����ش��ود ول��ي�����ش��ت ال��ق��ط��ي��ع��ة وان 
رئي�س  اجل����ب����ايل  ح����م����ادي  ي��ب��ق��ى 
كفاءات  ت�����ش��م  ائ��ت��الف��ي��ة  ح��ك��وم��ة 

و�شيا�شيني.
وردا على �شوؤال عن امكانية خروج 
ال��ن��ه�����ش��ة م���ن احل���ك���م ن��ه��ائ��ي��ا اذا 
ا�شر اجلبايل على امل�شى قدما يف 

ت�شكيل حكومة كفاءات هذا ممكن 
طبعا.

وك���ان ن���واب امل��ع��ار���ش��ة ق��د طالبوا 
رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س م�����ش��ط��ف��ى بن 
جل�شة  بتخ�شي�س  نف�شه  ج��ع��ف��ر 
العنف  ملناق�شة  ا�شتثنائية  ع��ام��ة 
اغتيال  ب��ع��د  ال��ب��الد  يف  ال�شيا�شي 

بلعيد الأ�شبوع املا�شي.
الربملان  مقر  اأم��ام  املئات  وتظاهر 
للمطالبة با�شتقالة احلكومة التي 
وم�شاندة  النه�شة  حركة  تقودها 
�شعارات  ورددوا  ب��ل��ع��ي��د،  اأرم����ل����ة 

•• دم�صق-وكاالت:

ا�شتوىل مقاتلو املعار�شة ال�شورية 
ام���������س ع���ل���ى م����ط����ار ع�������ش���ك���ري يف 
عملية  اط�����ار  يف  ح��ل��ب  حم��اف��ظ��ة 
ع�شكرية وا�شعة ت�شتهدف مطارات 
�شمال  اخ��رى يف  ع�شكرية  ومراكز 
ال��ب��الد ح��ي��ث اف��ي��د ع��ن احرازهم 

مزيدا من التقدم على الر�س.
ال�������ش���وري حلقوق  وق�����ال امل��ر���ش��د 
م���ن عدة  م��ق��ات��ل��ني  ان  الن�������ش���ان 
مطار  اقتحموا  ا�شالمية  كتائب 
اجل�����راح ال��ع�����ش��ك��ري ال���واق���ع على 
ط��ري��ق ال��رق��ة ح��ل��ب ومت��ك��ن��وا من 
ال�شيطرة عليه ب�شكل كامل وذلك 
بعد ا�شتباكات عنيفة ا�شتمرت منذ 

�شباح الثنني.
ال�شوري  امل��ر���ش��د  م��دي��ر  واو����ش���ح 
ات�شال  يف  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  رام�����ي 
هاتفي مع وكالة فران�س بر�س ان 
ك��ان��ت يف  ال��ت��ي  النظامية  ال��ق��وات 
املطار ان�شحبت تاركة وراءها عددا 
كبرية من  وكميات  الطائرات  من 

الذخرية.
ت�شقط  ال���ت���ي  الوىل  امل�����رة  وه����ي 
طراز  من  وبينها  حربية  طائرات 

ميغ يف ايدي مقاتلي املعار�شة منذ 
منت�شف  �شوريا يف  ال��ن��زاع يف  ب��دء 

اآذار مار�س 2011.
وك����ان امل��ع��ار���ش��ون ا���ش��ت��ول��وا قبل 
ال�شلطان  م���رج  ع��ل��ى م��ط��ار  ف���رتة 
دم�شق  ريف  ال�شغري يف  الع�شكري 
وك���ان���ت ت���وج���د ف��ي��ه ط���ائ���رت���ان او 
ثالث خارج اخلدمة. كما ا�شتولوا 

احلر وقوات النظام مدينة الرقة. 
�شيطرته  احل��ر  اجلي�س  اأعلن  كما 
الرقة  بريف  الطبقة  مدينة  على 
ب��ع��د ا���ش��ت��ب��اك��ات دام����ت اأك����رث من 
���ش��ي��ط��ر خ��الل��ه��ا اجلي�س  اأ����ش���ب���وع 

احلر على املدينة بالكامل.
وتظهر �شور �شيطرة اجلي�س احلر 
وكمية  ثقيلة  ومعدات  اآليات  على 

11 ك��ان��ون ال��ث��اين ي��ن��اي��ر على  يف 
مطار تفتناز الع�شكري يف حمافظة 
الذي  البالد  غ��رب  �شمال  ادل��ب يف 
معظمها  م���روح���ي���ات  ي�����ش��م  ك����ان 
اخلدمة  خ���ارج  ا�شبحت  او  دم���رت 

نتيجة املعارك.
ا�شتباكات  اخ���رى ج���رت  م��ن ج��ه��ة 
ال�شوري  اجلي�س  بني  ام�س  عنيفة 

كبرية من الأ�شلحة والذخائر كان 
يف  ال��ن��ظ��ام  جي�س  ا�شتخدمها  ق��د 

ق�شفه للمدينة.  
���ش��ي��ط��رة الثوار  ب��ع��د  وي���اأت���ي ذل���ك 
ال����ك����ام����ل����ة ع����ل����ى م����ط����ار اجل�������راح 
الع�شكري الواقع على طريق الرقة 
ا�شتمرت  عنيفة  معارك  بعد  حلب 
م���ازال  ح���ني  الأول يف  ام�����س  م��ن��ذ 
كوير�س  مطار  يحا�شون  املقاتلون 

يف ريف حلب.
من جانبها قالت ال�شبكة ال�شورية 
حلقوق الإن�شان اإن الع�شرات قتلوا 
درعا  يف  معظمهم  �شوريا  يف  ام�س 

وحلب.
وقد ق�شفت قوات النظام ال�شوري 
بلدات  ع����دة  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ب��امل��دف��ع��ي��ة 
اجلي�س  فيه  اأعلن  وق��ت  يف  بدرعا، 
احلر �شيطرته على حاجز احلر�س 
ح�شار  بعد  باملحافظة  الع�شكري 
اأي������ام على  م���ن خ��م�����ش��ة  اأك�����رث  دام 

التوايل.
ق�شفا  احل���رب���ي  ال����ط����ريان  و����ش���ن 
ع��ن��ي��ف��ا، ب���ري���ف درع������ا، ع��ل��ى بلدة 
بها  املحيطة  وال�����ش��ه��ول  امل�شيفرة 
امل��دف��ع��ي على  الق�شف  م��ع  ت��راف��ق 

بلدات اجليزة وكحيل.

الغنو�صي يتوقع ت�صكيل حكومة ائتالفية هذا ال�صبوع

ال�سلع الثالث يف الرتويكا ي�سطّف وراء اجلبايل 
كامريا مراقبة تك�صف جوانب خفية لعملية اغتيال بلعيد 

ع�����س��رات الإ����س���اب���ات يف 
مر�سي ُحكم  �سد  مظاهرات 

•• القاهرة-يو بي اأي:

املحتجني  م��ن  ع��دد كبري  اأُ���ش��ي��ب 
على ُحكم الرئي�س امل�شري حممد 
مر�شي باختناقات جراء غاز م�شيل 
عنا�شر  عليهم  اأط��ل��ق��ت��ه  ل��ل��دم��وع 
توا�شلت  ا�شتباكات  خ��الل  الأم���ن 
ب���ني اجل��ان��ب��ني يف ال��ق��اه��رة حتى 
ام�س  �شباح  من  الأوىل  ال�شاعات 
ال�شنوية  ال���ذك���رى  يف  ال���ث���الث���اء، 
ال�شابق  الرئي�س  لتنحي  الثانية 
مواجهات  ودارت  م��ب��ارك.  ح�شني 
من  الأوىل  ال�شاعات  حتى  عنيفة 
مب��ح��ي��ط ق�����ش��ر الحت���ادي���ة )مقر 
رئا�شة اجلمهورية �شمال القاهرة( 
مر�شي  ُح��ك��م  ع��ل��ى  حمتجني  ب��ني 
اأ���ش��ف��رت عن  وب��ني عنا�شر الأم���ن 
امل�شابني  م���ن  حم����دد  غ���ري  ع����دد 
اأطلقته  للدموع  م�شيل  غ��از  بفعل 
على  رداً  ع��ل��ي��ه��م  الأم�����ن  ع��ن��ا���ش��ر 
املولوتوف  بزجاجات  مهاجمتهم 

احلارقة واحلجارة.
و���ش��ه��دت ال���ط���رق امل��ح��ي��ط��ة مبقر 
بني  ���ش��وارع  ح��رب  الرئا�شة  ق�شر 
امل���ح���ت���ج���ني وب������ني ق�������وات الأم������ن 
ب���اآل���ي���ات خفيفة  ط���اردت���ه���م  ال���ت���ي 
اخلليفة  �شارع  اأهمها  �شوارع  بعدة 
امل���اأم���ون وم���ي���دان روك�����ش��ي، فيما 
باأك�شاك  ال��ن��ار  امل��ح��ت��ج��ون  اأ����ش���رم 
خ�شبية وزجاجية ت�شتخدم لتمركز 

عنا�شر اأمنية بتلك ال�شوارع.
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حممد بن را�سد ي�سيد بعطاءات �سيف ومن�سور بن زايد وبدورهما البارز والبناء يف التطوير احلكومي وخدمة الوطن واملواطن
الخ �شيف او�شل وزارة الداخلية اإىل م�شاف الوزارات العاملية 
واىل م�شتويات مرموقة يف الداء وتطوير خدماتها وكوادرها 
الوطنية التي باتت ذات كفاءات علمية وتدريبية عالية وقادرة 
على القيادة يف الكثري من املواقع امليدانية والدارية والمنية 
وق���د ح�����ش��دت وزارت�����ه اجل���وائ���ز وال�����ش��ه��ادات ال��دول��ي��ة نظري 
من�شور  والخ  �شموه  وا���ش��اف   . املتميزة  الوطنية  اإجن��ازات��ه��ا 
ال�شباحية  اجلل�شة  خ��الل  وطيبة  مفيدة  كلمة  ال��ق��ى  ال��ي��وم 
للقمة احلكومية �شمنها الكثري من املعلومات واملفردات التي 
تعك�س اهتمام �شموه بخدمة املواطن وت�شخري طاقاته ال�شابة 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مبادرات  ومتابعة  الداري  التطوير  يف 
ال��دول��ة حفظه اهلل اخل��ا���ش��ة ب��اإ���ش��ع��اد امل��واط��ن��ني وت��اأم��ني كل 

من�شور  ..وال�شيخ  الكرمية  الرغيدة  احلياة  وا�ش�س  مقومات 
له دور بارز يف تطوير عمل املجل�س ال��وزاري للخدمات الذي 
يف  قدما  مي�شي  ان  ومتابعته  بجهده  وا�شتطاع  �شموه  يراأ�شة 
اجل  وزاراتهم من  اداء  متابعة  ال��وزراء على  وت�شجيع  حتفيز 
للمتعاملني مع  ا�شاليب اخلدمة  ارقى  النا�س وتوفري  خدمة 
هذه الوزارات . واأكد �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ان  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
نهيان هما  ال  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو  نهيان  ال  زاي��د 
املحركان الرئي�شيان حلكومة �شموه وهما عماد هذه احلكومة 
وفخرها ومتنى لهما �شموه التوفيق يف خدمة الوطن الغايل 

واملواطن. 

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شاد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل خالل 
بعطاءات  ام�����س  ع�شر  احلكومية  للقمة  اخلتامية  اجلل�شة 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  ال 
ودورهما البارز والبناء يف التطوير احلكومي وخدمة الوطن 

واملواطن على غري �شعيد ويف خمتلف املجالت. 
اإن   : ال مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وق��ال �شاحب 

حممد بن را�سد وال�سيوخ يح�سرون فعاليات القمة احلكومية الأوىل يف يومها الثاين
•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب��ح�����ش��ور ���ش��اح��ب 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شمو 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
حممد  ب��ن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  و���ش��م��و 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  وال��ف��ري��ق  دب��ي 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية..  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  حت���دث 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
���ش��وؤون الرئا�شة يف  ال����وزراء وزي���ر 
املنعقدة  الأوىل  احلكومية  القمة 
يومها  يف  بدبي  جمريا  مدينة  يف 
الق�شايا  م���ن  ع���دد  ح���ول  ال���ث���اين 
باإ�شعاد  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال���وط���ن���ي���ة 
امل��واط��ن وت��وف��ري اأرق���ى اخلدمات 
و�شبل العي�س الكرمي لأبناء وبنات 

الوطن كافة يف اأرجاء الدولة.
وقد ترحم �شموه يف بداية الكلمة 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  األقاها  التي 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
حمدان  ال�شيخ  ومعايل  اخلارجية 
بن مبارك اآل نهيان وزير الأ�شغال 
اأح����م����د جمعه  وم����ع����ايل  ال���ع���ام���ة 
الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة 
را�شد  م�����ش��ب��ح  ال���ف���ري���ق  و����ش���ع���ادة 
رئي�س  نائب  مكتب  مدير  الفتان 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ال�شيوخ  م���ن  وع�����دد  دب����ي  ح���اك���م 

���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون واح����رتام كرامة 
التجارب  على  والنفتاح  الن�شان 
ختام  ف��ى  �شموه  وت��وج��ه  العاملية. 
ب��ال�����ش��ك��ر وال����ث����ن����اء على  ك��ل��م��ت��ه 
الناجحة  للقمة  املنظمني  ج��ه��ود 
وال����رائ����دة ع��ل��ى م�����ش��ت��وي الوطن 
�شمو  اأج��اب  الكلمة  وبعد  العربي. 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور 
الواردة  ال�شئلة  من  العديد  على 
اىل اللجنة املنظمة عرب النرتنت 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����وق����ع 
الق�شايا  م��ن  بالعديد  واملت�شلة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ���ا����ش���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
ومبادرات  احل��ك��وم��ي  ب��ال��ت��ط��وي��ر 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
املتعرثة  ال���ق���رو����س  ب��خ�����ش��و���س 
ل�شيما  وال����وظ����ائ����ف  وامل�������ش���اك���ن 
ف���ى ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ال����ذي ركز 
اأهمية  على  بالتاأكيد  �شموه  عليه 
تفاعله مع القطاع العام والتن�شيق 
العمل  �شاعات  ب�شاأن  بينهما  فيما 
باملواطنني  ال��ه��ا���ش��ة  وال����روات����ب 

العاملني فى هذا القطاع.
هواياته  اإىل  ���ش��م��وه  ت��ط��رق  ك��م��ا 
وح���ي���ات���ه ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وخ���ربت���ه 
وجت��رب��ت��ه ف��ى احل��ي��اة م��ن خالل 
باذن  له  املغفور  مع  املبا�شر  عمله 
اهلل  طيب  زاي��د  ال�شيخ  تعايل  اهلل 
عامي1997و  بني  بالفرتة  ثراه 
2004 منوها �شموه باأهمية هذه 
اك�شبته  ال��ت��ي  حياته  م��ن  املرحلة 
اخل����ربة وال��ت��ج��رب��ة ال��ف��ري��دة فى 
الأداء وحتمل امل�شوؤوليات الوطنية 

بثقة واقتدار.

واأعيان  ال���وزراء  املعايل  واأ�شحاب 
الإقت�شادية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ب��الد 
والقيادات الإعالمية وال�شحافية 
روح  على  �شموه  ترحم  ال��دول��ة  يف 
املغفور له املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .

امل�����ش��ارك��ني يف  اإىل  ���ش��م��وه  ون���ق���ل 
حتيات  الأوىل  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��م��ة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل ومتنيات �شموه للقمة 
النجاح يف حتقيق اأهدافها و تاأكيد 
�شتكون  تو�شياتها  اأن  على  �شموه 

حمل اهتمامه ورعايته.
ون����وه ���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال����وزاري  املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����وزراء 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  للخدمات 

وت��ع��زي��ز قدراته  امل���واط���ن  م��ك��ان��ة 
م�شاركته  م�����ش��ت��وي��ات  ت��و���ش��ي��ع  و 
باعتباره غاية التنمية و�شيا�شتها.

واأ�شاف �شموه دفعا لهذا الربنامج 
ف��ق��د اأط���ل���ق���ت ع����دة م����ب����ادرات يف 
والتاأهيل  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م 
عمل  ق��وة  بناء  بهدف  والتوظيف 
قادرة  ومنتجه  وم��وؤه��ل��ة  مواطنه 
ع��ل��ى ال���وف���اء ب���اأع���ب���اء ال��ت��ن��م��ي��ة و 
حتقيق امل�شاركة الفاعلة وحت�شري 
عمل املراأة وم�شاركتها ومتثيلها يف 
املوؤ�ش�شات  جميع  اإدارات  جمال�س 
ومبادرات  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
خ���ل���ق فر�س  ت�����ش��ت��ه��دف  اأخ�������رى 
اخلا�شة  الإحتياجات  ل��ذوي  عمل 
. وت���ط���رق ���ش��م��وه ف���ى ك��ل��م��ت��ه اىل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرة 

والمتنان  بال�شكر  �شموه  وتوجه 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اىل �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
وب�شريته  روؤي��ت��ه  على  دب��ي  حاكم 
بالتميز  واه����ت����م����ام����ه  ال������ن������رية 
احل���ك���وم���ي وخ����دم����ة امل���واط���ن���ني 
ل���ربام���ج تطوير  ���ش��م��وه  ورع���اي���ة 
احلكومية  اخل����دم����ات  وحت�����ش��ني 

على م�شتوي الدولة.
وتطرق اىل ان�شاء املجل�س الوزاري 
�شموه فى  يراأ�شه  الذي  للخدمات 
تنفيذي  ك��ج��ه��از   2006 ال���ع���ام 
متابعة  وي��ت��ويل  ال�����وزراء  ملجل�س 
الجهزة احلكومية الحتادية فى 
للدولة  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شة  تنفيذ 
بهدف النهو�س مب�شتوي اخلدمات 

رئي�س  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب����روؤي����ة 
ال���دول���ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى اأ����ش���ا����س اأن 
م�شروعيتها  ت�����ش��ت��م��د  احل��ك��وم��ة 
اإدام����ة التنمية  م��ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى 
ومت������ك������ني امل��������واط��������ن وت����ط����وي����ر 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة مب���ا يلبي 
اأب���ن���اء وب���ن���ات الوطن  اح��ت��ي��اج��ات 
حياة  نحو  ملتطلباتهم  وي�شتجيب 
كرمية م�شتقرة ي�شعر بها املواطن 
بالر�شا وذلك مبا توفره احلكومة 
ل����ه ودول����ت����ه م����ن دع�����م وخ���دم���ات 

وخيارات معي�شية كرمية.
ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن  واأ����ش���ار �شمو 
زايد اآل نهيان اإىل مبادرة �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة التي اأطلقها 
برنامج  ب���ع���ن���وان   2005 ع�����ام 
اإعالء  ي�شتهدف  ال���ذي  ال��ت��م��ك��ني 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الرتقاء  ب�شاأن  اهلل  الدولة حفظه 
باخلدمات احلكومية وخلق فر�س 
ع��م��ل ف��ى ج��م��ي��ع ام�����ارات الدولة 
بتنفيذ  ال�شروع  مت  فقد  وبالفعل 
ه����ذه امل����ب����اردة ال��وط��ن��ي��ة اخل���رية 
واجلهات  الج��ه��زة  م��ع  بالتن�شيق 
املحلية فى المارات وترجمة ذلك 
اىل م�شاريع وبرامج فى قطاعات 
تطوير التنمية التحتية وال�شكان 
وامدادات املياه والكهرباء و�شبكات 
ال�����ط�����رق واجل���������ش����ور وال���������ش����دود 
وامل�شاجد  وامل��دار���س  وامل�شت�شفيات 
ومعاجلة  ال�������ش���ي���ادي���ن  وم����وان����ئ 
ال����دي����ون امل���ت���ع���رثة وغ����ريه����ا من 
امل�شاريع التي تفيد املواطن وتعزز 

م�شرية الوطن التنموية.

احلكومية وذلك من خالل تطوير 
ومتابعة  وال���ق���وان���ني  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
م�شنويات  وت���ط���وي���ر  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
والتخطيط  احلكومية  اخلدمات 
احلوكمة  وحتقيق  ال�شرتاتيجي 
احلكومية  اخل��دم��ة  ثقافة  ون�شر 
املتميزة ومتابعة التنمية الب�شرية 
والداء وحتقيق الكفاءة الجرائية 
ال�شلطات  م���ع  ال��ب��ن��اء  وال��ت��ن�����ش��ق 
امل��ح��ل��ي��ة امل�����ش��وؤول��ة ف���ى ك���ل ام���ارة 
م��ن ام���ارات ال��دول��ة. واأك���د �شموه 
احلبيبة  دول��ت��ن��ا  ق���وة  م�����ش��در  اأن 
الروؤية  ف��ى  يكمن  جن��اح��ه��ا  و���ش��ر 
الر�شيدة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  ال���وا����ش���ح���ة 
واحل�س الوطني اجلامع والتن�شيق 
الحتادية  ال�شلطة  ب��ني  امل�شتمر 
و�شمان  امل���ح���ل���ي���ة  وال�������ش���ل���ط���ات 

حممد بن را�سد ي�ستقبل عددا من الوزراء العرب امل�ساركني يف القمة احلكومية
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال����وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل على 
املنعقدة  احلكومية  القمة  هام�س 
ف���ى م��دي��ن��ة ج���م���ريا ���ش��ب��اح ام�س 
عددا من الوزراء العرب امل�شاركني 
فى اأعمال القمة. وقد رحب �شموه 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
بن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي ومعايل حممد عبداهلل 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
ال��ف��ري��ق م�شبح  ال�����وزراء و���ش��ع��ادة 
�شاحب  الفتان مدير مكتب  را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي باأ�شحاب 

الدولة  وزي��ر  اأب��و رم�شان  وحممد 
الفل�شطيني  التخطيط  ل�����ش��وؤون 
النقل  وزي������ر  زه������ري  اأب������و  وع���ل���ى 
و�شفاء  الفل�شطيني  وامل��وا���ش��الت 
التكنولوجيا  وزي������رة  ن���ورال���دي���ن 
الفل�شطينية.  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية 
بتجربة  ال���ع���رب  ال�������وزراء  واأ�����ش����اد 
دول��ة الم��ارات الفريدة فى جمال 
النهو�س مب�شتوي تقدمي اخلدمات 
احلكومية على امل�شتويني الحتادي 
واملحلي .. وطرح هذه التجربة فى 
اأعمال القمة احلكومية من خالل 
الكلمة وال�شرح الذي قدمه �شاحب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
متثل  ���ش��م��وه  كلمة  معتربين  اهلل 
فى  ولدولهم  لهم  طريق  خريطة 
جمال توفري اخلدمات احلكومية 
واأجمعوا فى  العاملية.  املعايري  ذات 

اأطراف احلديث  معر�س جتاذبهم 
من  �شمعوه  م��ا  اأن  على  �شموه  م��ع 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأف��ك��ار واآراء  اآل م��ك��ت��وم م��ن  را���ش��د 
وروؤية �شاطعة فى كثري من ق�شايا 
فى  ي��ق��راأوه  مل  والتطوير  التنمية 
جامعات  ف���ى  ي���در����ش���وه  ومل  ك��ت��ب 

م��ن��وه��ني ب����اأن ك��ل��م��ة ���ش��م��وه اأم�س 
للقمة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة  ف���ى 
احل��ك��وم��ي��ة ف���ى دب����ي ح��م��ل��ت لهم 
ومعرفة  وع��ربا  درو���ش��ا  وللح�شور 
وخرباتهم  م��ع��ل��وم��ات��ه��م  ت�����رثى 
اخلطوات  اإت��خ��اذ  على  وت�شاعدهم 
والتطوير  ال��ت��غ��ي��ري  ف���ى  ال��ع��م��ل��ي��ة 

احلكومي فى بلدانهم.
و�شكر ال��وزراء العرب �شموه وكافة 
اجلهات املعنية واللجنة التنظيمية 
للقمة على ح�شن ال�شتقبال وكرم 
ال�شيافة وروعة التنظيم الذي ينم 
ع��ن ح��ربة وح�����ش��ارة راق��ي��ة يتميز 

بها �شباب المارات. 

املعايل الدكتور خالد قباين رئي�س 
اللبناين  املدنية  اخل��دم��ة  جمل�س 
اخلوالدة  اأحمد  خليفة  والدكتور 

ال��ق��ط��اع احلكومي  ت��ط��وي��ر  وزي����ر 
الأردين والدكتور هاين بن حممد 
اب�����ورا������س اأم�������ني حم���اف���ظ���ة ج���دة 

ال�����ش��ع��ودي��ة وع��ب��دال��ع��ظ��ي��م ك���روج 
بالوظيفة  املكلف  املنتدب  ال��وزي��ر 
العمومية وحتديث الدارة املغربي 

حممد بن را�سد ي�سهد اجلل�سة اخلتامية للقمة احلكومية الأوىل 
•• دبي-وام:

بح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي حتدث الفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف اجلل�شة اخلتامية 

للقمة احلكومية الأوىل املنعقدة يف مدينة جمريا بدبي يف يومها الثاين.
�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اجلل�شة  ح�شر 
الرئا�شة و �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية ومعايل اأحمد جمعه الزعابي نائب 
ال�شيوخ  دبي وعدد من  �شرطة  عام  قائد  الفريق �شاحي خلفان متيم  الرئا�شة ومعايل  �شوؤون  وزير 
واأ�شحاب املعايل الوزراء والقيادات ال�شرطية وكبار ال�شباط بوزارة الداخلية والفعاليات الإعالمية 

وال�شحافية يف الدولة.

اأدلة �سرطة اأبوظبي تعتمد فح�سا خمربيا جديدا لأ�سباه احل�سي�ش
•• اأبوظبي-وام:

اجلنائية  الأدل�����ة  اإدارة  اع��ت��م��دت 
ب�������الإدارة ال��ع��ام��ة ل�����ش��وؤون الأم���ن 
واملنافذ يف �شرطة اأبوظبي فح�شا 
خم��ربي��ا ج���دي���دا لإث���ب���ات تعاطي 
امل�شنع  احل�شي�س  احل�شي�س  اأ�شباه 
جمموعة  �شمن  ن��ت��ائ��ج��ه  ت�شجل 
للعينة  جت����رى  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ال��ي��ل 
الفح�س  اإج��راء  ويتم  البيولوجية 
ال�شركات  اإح������دى  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
التحاليل  يف  املتخ�ش�شة  العاملية 
املقدم  واأو����ش���ح���ت  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة. 
ال��ك��ث��ريي رئي�شة  ن���وال  ال��دك��ت��ورة 
ق�����ش��م ال��ت��ح��ال��ي��ل ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة اأن 
ال���ت���ي كانت  ال�����ش��اب��ق��ة  ال��ت��ح��ال��ي��ل 

تعاطي  ����ش���ح���ة  مل���ع���رف���ة  جت������رى 
ال�����ش��خ�����س لأ���ش��ب��اه امل���خ���درات من 
العينات  على  تقت�شر  كانت  عدمه 
اأ�شباه  عن  الك�شف  طلب  يتم  التي 
تطلبها  ب�����ش��ب��ب  ف��ي��ه��ا  احل�����ش��ي�����س 
ا�شتخدام اأجهزة دقيقة ف�شال عن 
ع���دم وج����ود م����واد ك��ا���ش��ف��ة خا�شة 
كيت م�شابهة للمواد امل�شتخدمة يف 

املخدرات التقليدية.
ال�شركة  م���ع  ال��ت��ع��اون  اإن  وق���ال���ت 
امل�����ش��ن��ع��ة ل��ه��ذه امل�����واد اأ���ش��ف��ر عن 
الك�شف عن  اإجن��از كبري يتمثل يف 
ت��ل��ق��ائ��ي��ا ب�شكل  اأ���ش��ب��اه احل�����ش��ي�����س 
روتيني يف العينة �شمن جمموعة 
ال��ف��ح��و���س الأخ�����رى ال��ت��ي تك�شف 
امل��ن��ب��ه��ات يف  اأو  امل����خ����درات  ن�����ش��ب 

الكثريي  ول��ف��ت��ت  نف�شها.  العينة 
هذه  ع��ل��ى  ح�شل  امل��خ��ت��رب  اأن  اإىل 
امل�����واد ال��ك�����ش��اف��ة ك��ي��ت ب��ع��د اإج����ازة 

ال�شركة للفح�س املبدئي عن اأ�شباه 
العاملية  ال�����ش��رك��ة  م���ن  احل�����ش��ي�����س 
امل�����ش��ن��ع��ة ل��ل��م��ادة ال��ك��ا���ش��ف��ة.. ومت 

بالتعاون  للفح�س  جت��ارب  اإج���راء 
اإثبات  امل��ع��ن��ي��ة ح��ت��ى  ال�����ش��رك��ة  م��ع 

�شالحية الفح�س واعتماده.

رئي�ش الأركان ي�ستقبل نظريه الرتكي
•• اأبوظبي-وام:

الركن حمد  الفريق  ا�شتقبل �شعادة 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ثاين  حممد 
القيادة  يف  مبكتبه  امل�شلحة  ال��ق��وات 
العامة للقوات امل�شلحة الفريق اأول 
اأوزال رئي�س الأرك��ان العامة  جندت 
للقوات امل�شلحة الرتكية الذي يزور 
ال��ب��الد ح��ال��ي��ا وال���وف���د امل���راف���ق له. 
وب��ح��ث رئ��ي�����س الأرك�����ان م��ع نظريه 
الرتكي خالل املقابلة التي ح�شرها 
عدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة 
اأوجه التعاون امل�شرتك بني البلدين 
وال�شبل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل����ج����الت  يف 

الكفيلة بدعمها وتطويرها. 
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مركز اأبوظبي لل�سالمة يختتم ور�سة متطلبات نظام البيئة وال�سحة وال�سالمة املهنية
التنفيذ  ل�شمان  التحديات  ملعاجلة واحلد من هذه  املنا�شبة 
عمل  خطة  �شابق  وق��ت  يف  املركز  و�شع  وق��د  للنظام.  الفعال 
مبتطلبات  احلكومية  اجلهات  ق��درات  وتعزيز  الوعي  لرفع 
وال���دورات  العمل  ور���س  م��ن  �شل�شلة  م��ن خ��الل عقد  النظام 
ومتابعة  حكومية  جهة   39 اأنظمة  اعتماد  ومت  التدريبية. 
ثماين جهات اأخرى ل�شتكمال اأنظمتها خالل هذا العام وقد 
بتطبيق  اخلا�شة  الأداء  تقارير  برفع  اللتزام  ن�شبة  و�شلت 
النظام خالل الربع الرابع من عام 2012 اإىل 85 يف املائة. 
حكومية  جهة   21 اأداء  على  التدقيق  اإج���راء  املركز  ويعتزم 
خالل عام 2013 فى تنفيذ املتطلبات وم�شاعدتها يف تطوير 
التي  املخاطر  اأو منع  للتقليل  الالزمة  الت�شحيحة  اخلطط 
جلميع  و�شليمة  �شحية  عمل  بيئة  توفري  ل�شمان  تواجهها 

•• اأبوظبي-وام:

اختتم مركز اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية ور�شة العمل 
تطبيق  يف  ال��ع��م��ل  ���ش��ري  ملتابعة  احل��ك��وم��ي��ة  للجهات  الأوىل 
وال�شالمة  وال�شحة  للبيئة  لأبوظبي  اإم��ارة  نظام  متطلبات 
املهنية الإجن��ازات - التحديات - واحللول املقرتحة بح�شور 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  ع��ن  ممثلني  �شخ�شا   150
التي  ال��دوري��ة  ال��ور���س  �شل�شلة  �شمن  الور�شة  تاأتي  الإم���ارة. 
املركز تنظيمها ملختلف اجلهات احلكومية خالل عام  يعتزم 
2013 ملتابعة �شري العمل يف التطبيق والإلتزام مبتطلبات 
التي  التحديات  اأهم  على  التعرف  اإىل  المارة..اإ�شافة  نظام 
واخلطط  ال��ربام��ج  ل��و���ش��ع  وذل���ك  التطبيق  عملية  ت��واج��ه 

العاملني لديها. و�شملت الور�شة عر�س جتارب ثالث جهات 
حكومية يف تطبيق النظام ومنها موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
للحياة  العني  ومنتزه  اخلا�شة  الإحتياجات  وذوي  الإن�شانية 
ا�شتعرا�س  ومت  ال�شباب  لتنمية  الإم���ارات  وموؤ�ش�شة  الربية 
جتاربهم يف هذا املجال مع اإبراز اأهم الإجن��ازات والتحديات 
واحللول وتبادل الأراء واملعرفة وال�شتفادة من هذه التجارب 
اأهمية  على  ال��ور���ش��ة  خ��الل  التاأكيد  ومت  الأخ����رى.  للجهات 
ت�شجيل كل املمار�شيني العاملني فى جمال ال�شالمة وال�شحة 
للدورة  اإمتامهم  بعد  وذل��ك  احلكومية  اجلهات  لدى  املهنية 
التدريبية حول النظام والتي �شتتم من خالل معهد تدريب 
كل  على  وي�شرتط  يومني  مل��دة  ال���دورة  �شتمتد  حيث  وطني 

املمار�شني اجتياز الدورة قبل الت�شجيل يف برنامج قدرات .

املجل�س الوطني الحتادي يعقد جل�صته ال�صابعة بالتزامن مع احتفاله بذكرى تاأ�صي�صه

املر: القيادة توا�سل بخطى حثيثة تعزيز وتفعيل امل�ساركة ال�سيا�سية للمواطنني يف بناء الوطن
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  املر  اأحمد  قال معايل حممد 
اإن  ال���وط���ن���ي الحت���������ادي  امل���ج���ل�������س 
الذكرى  مبنا�شبة  ي�شتذكر  املجل�س 
التي  لتاأ�شي�شه  والأرب��ع��ني  احل��ادي��ة 
بكل  1972م  فرباير   12 ت�شادف 
موؤ�ش�س  ج��ه��ود  والع����ت����زاز  ال��ف��خ��ر 
له  امل��غ��ف��ور  نه�شتها  وب���اين  ال��دول��ة 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
واإخ���وان���ه ح��ك��ام الإم�����ارات يرحمهم 
اهلل يف اإر�شاء دعائم الحتاد وتكري�س 
مبداأ ال�شورى يف احلكم الذي اعتاد 
اأ�شيل  كنهج  الإم�����ارات  �شعب  عليه 
واملواطنني  احل���اك���م  ب���ني  ل��ل��ع��الق��ة 
منذ عقود طويلة قبل قيام الحتاد. 
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة م��ع��ال��ي��ه خالل 
للمجل�س  ال�شابعة  اجلل�شة  تروؤ�شه 
ب����دور ان��ع��ق��اده ال���ع���ادي ال���ث���اين من 
ع�شر  اخل��ام�����س  الت�شريعي  الف�شل 
التي عقدها ام�س الثالثاء بح�شور 
املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل 

وزير القت�شاد.
واأك�������د م���ع���ايل رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س اأن 
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ت��وا���ش��ل بخطى 
امل�شاركة  وت��ف��ع��ي��ل  ت��ع��زي��ز  ح��ث��ي��ث��ة 
بناء  يف  ل���ل���م���واط���ن���ني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ال��وط��ن ع��رب م�شار م��ت��درج متثل يف 
�شهدتها  التي  اجلوهرية  التطورات 
العزيز  وطننا  يف  الربملانية  احل��ي��اة 
وف����ق ال���ربن���ام���ج ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���ذي 
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ط����رح����ه 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة حفظه اهلل عام 2005 ومبا 
يتنا�شب وطبيعة وظروف جمتمعنا 

وخ�شو�شيته.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه عام 
1972 واملجل�س الوطني الحتادي 
ي�شاهم عرب ممار�شته لخت�شا�شاته 
الت�شريعية والرقابية وال�شيا�شية يف 
تاأ�شي�س عالقة متميزة بني ال�شلطات 
املنظومة  وحت�����دي�����ث  الحت������ادي������ة 
الأجهزة  فاعلية  وتعزيز  الت�شريعية 
يف  ال�شتثمار  وت�شجيع  التنفيذية 
والبنية  الب�شرية  التنمية  جم��الت 
لق�شايا  وم���ن���اق�������ش���ات���ه  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
واحتياجاتهم  وهمومهم  املواطنني 
وتبني الق�شايا الوطنية يف خمتلف 
املبادرات  وط��رح  الربملانية  املحافل 
الربملاين  العمل  دع��م  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اخل��ل��ي��ج��ي وال���ع���رب���ي والإ����ش���الم���ي 
واأ�شاف ل ي�شعنا يف هذه  وال��دويل. 
الذكرى العزيزة اإل اأن ن�شجل عميق 
ال�شمو  ل�شاحب  وعرفاننا  تقديرنا 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
واإخوانه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اأ�شحاب ال�شمو حكام الإم��ارات على 
دع��م ملجل�س واحل��ر���س ال��دائ��م على 
مكانته  وت���ع���زي���ز  م�����ش��ريت��ه  رع���اي���ة 
الوطنية  حياتنا  يف  دوره  وت��ط��وي��ر 
وم�شاركته الفاعلة يف �شناعة القرار 
الر�شيدة  لقيادتنا  العهد  جمددين 
و�شعبنا العزيز على موا�شلة م�شرية 
ما  وحتقيق  والعطاء  والبناء  اخلري 
و�شعبنا  ال��ع��زي��ز  وطننا  اإل��ي��ه  ي�شبو 

الكرمي من تقدم وازدهار.
توا�شل  اإي���ران  اأن  اإىل  معاليه  ونبه 
اخلطرية  ال���ش��ت��ف��زازي��ة  خ��ط��وات��ه��ا 
اأع�شاء  اع���ت���زام  اآخ���ره���ا  ك���ان  وال��ت��ي 
جل���ن���ة الأم���������ن ال����ق����وم����ي و������ش�����وؤون 
مبجل�س  اخل����ارج����ي����ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ة 
ال�����ش��ورى الإي����راين القيام مب��ا دعي 

جولة تفقدية اإىل اجلزر الإماراتية 
وطنب  ال�����ك�����ربى  ط����ن����ب  امل���ح���ت���ل���ة 

ال�شغرى واأبومو�شى.
الحتادي  الوطني  املجل�س  اإن  وق��ال 
اخلطوة  هذه  ب�شدة  ويدين  ي�شتنكر 
ال����ش���ت���ف���زازي���ة م���ن ج���ان���ب جمل�س 
مثل  وي�شتهجن  الإي���راين  ال�شورى 
هذه املمار�شات الإيرانية التي تعترب 
ان��ت��ه��اك��ا ���ش��ارخ��ا ل�����ش��ي��ادة الإم�����ارات 
اأرا�شيها  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ون��ق�����ش��ا ل��ك��ل اجل���ه���ود وامل���ح���اولت 
�شلمية  ت�شوية  لإي��ج��اد  ت��ب��ذل  ال��ت��ي 
لإن��ه��اء الح��ت��الل الإي�����راين للجزر 

الإماراتية.
يدخر  ل��ن  املجل�س  اأن  معاليه  واأك���د 
ج��ه��دا ل��دع��م امل��وق��ف ال��ث��اب��ت لدولة 
الإم��ارات من هذه الق�شية واملتمثل 
يف اإن��ه��اء اح��ت��الل ج��م��ه��وري��ة اإي���ران 
الإ�شالمية جلزرنا الثالث بالو�شائل 
املفاو�شات  ط���ري���ق  ع���ن  ال�����ش��ل��م��ي��ة 
امل��ب��ا���ش��رة وف���ق ج���دول زم��ن��ي حمدد 
العدل  حمكمة  اإىل  النزاع  اإحالة  اأو 
الأمن  ا�شتتباب  اأج���ل  م��ن  ال��دول��ي��ة 
وال�شتقرار يف املنطقة وبناء عالقات 
ال�شفاء  ي�����ش��وده��ا  طبيعية  اأخ���وي���ة 

وح�شن اجلوار والتفاهم امل�شرتك.
اإي��ران وجمل�س  وق��ال يدعو املجل�س 
ال��ك��ف عن  اإىل  ال�����ش��ورى الإي������راين 
القيام مبثل هذه اخلطوات العدائية 
ل��ه��ا وت��ب��ن��ي مواقف  ال��ت��ي ل م���ربر 
و�شعوب  دول  ب��ني  الثقة  تعزز  ب��ن��اءة 
امل��ن��ط��ق��ة وت�����ش��اع��د يف ال��ت��و���ش��ل اىل 
الإماراتية  اجلزر  لق�شية  عادل  حل 
ال���ث���الث ال��ت��ي حت��ت��ل��ه��ا اإي������ران منذ 
معاليه  وث����م����ن   .  1971 ع������ام 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  مواقف 
الإم����ارات  دول���ة  ل�شيا�شة  وت��اأي��ي��ده��ا 
احلكيمة ونهجها ال�شلمي احل�شاري 
يف التعامل مع هذه الق�شية حفاظا 

على اأمن وا�شتقرار املنطقة.
�شعادة  ب����ت����الوة  اجل���ل�������ش���ة  وب���������داأت 
املزروعي  ���ش��امل  حم��م��د  ال���دك���ت���ورة 
جدول  بنود  للمجل�س  العام  الأم��ني 
م�شبطة  على  وامل�����ش��ادق��ة  الأع��م��ال 
بتاريخ  امل��ع��ق��ودة  ال�شاد�شة  اجلل�شة 

22 يناير 2013م.
ويف بند م�شروعات القوانني الواردة 
م���ن احل��ك��وم��ة واف����ق امل��ج��ل�����س على 
ل�شنة  احت��ادي  قانون  م�شروع  اإحالة 
واملن�شاآت  امل�����ش��اري��ع  ب�����ش��اأن   2013
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ال�����ذي ورد 
يناير   29 ب��ت��اري��خ  احل��ك��وم��ة  م���ن 
املالية  ال�شوؤون  جلنة  اإىل  2013م 

والقت�شادية وال�شناعية.
مل�شروع  الإي�شاحية  املذكرة  وح�شب 
23 مادة  يتكون من  ال��ذي  القانون 
ال�شغرية  واملن�شاآت  للم�شاريع  ف��اإن 

دائ���م���ا على  ال��ع��م��ل  اإىل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�شالمته  ال����دواء  م��اأم��ون��ي��ة  �شمان 
من  ع����ددا  م�شتعر�شا  وف��ع��ال��ي��ت��ه.. 
ال��و���ش��ائ��ل والأ����ش���ال���ي���ب ال��ت��ي تقوم 
ب��ه��ا ال�������وزارة يف ه����ذا ال�����ش��دد ومن 
اأبرزها الرقابة على خطوط الإنتاج 
مب�����ش��ان��ع الأدوي���������ة خ������ارج وداخ�����ل 
و�شركاتها  الأدوي��ة  وت�شجيل  الدولة 
الدولة  اإىل  ال���دواء  لدخول  ك�شرط 
خالل  وم��ن  ال�شيدلة  لقانون  وفقا 
ال����ش���ت���رياد وال���رق���اب���ة ع��ل��ى ت�شعري 
والتوزيع  التخزين  وع��ل��ى  الأدوي����ة 

لل�شيدليات.
متتد  الرقابة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
اإىل م��ا ب��ع��د ا���ش��ت��خ��دام ال�����دواء من 
الدوائية  ال��ي��ق��ظ��ة  ب���رام���ج  خ����الل 
ل���ر����ش���د ان���ع���ك���ا����ش���ات ال��������دواء عقب 
ا�شتخدامه حيث يتم �شحب الأدوية 
الأدوية  وك���الت  تو�شيات  على  بناء 
الرقابة  كذلك  والإقليمية  العاملية 
على الإعالنات عن املنتجات الطبية 
وع���ل���ى امل�������واد امل����خ����درة وامل�����وؤث�����رات 
ويف  اإن���ه  معاليه  واأ����ش���اف  العقلية. 
ت��ط��وي��ر خدمات  اإىل  ال�����ش��ع��ي  اإط����ار 
بها  والرت��ق��اء  بالدولة  ال��دواء  اإدارة 
اأعدت الوزارة بال�شرتاك مع اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة م�������ش���روع ق����ان����ون احت�����ادي 
ومزاولة  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ب�����ش��اأن 
اإىل  �شبيله  يف  وه��و  ال�شيدلة  مهنة 
هيئة  لإن�����ش��اء  وبالن�شبة  الإ����ش���دار. 
احت��ادي��ة ل��ل��دواء ق��ال اإن��ه اإدراك���ا من 
الوزارة لأهمية اإن�شاء هيئة م�شتقلة 
اأ�شدرت القرار الوزاري رقم  للدواء 
846 ل�شنة 2010م بت�شكيل فريق 
م���ن اخل�����رباء امل��خ��ت�����ش��ني ب���ال���وزارة 
بالدولة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات  وك����اف����ة 
لإج������راء درا����ش���ة ح����ول اإن�������ش���اء هذه 
اأن  اإىل  م�شريا  املتخ�ش�شة  الهيئة 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي �شبق 
الهيئة  باإن�شاء مثل هذه  اأو�شى  واأن 
درا�شتها  مت  التي  التو�شيات  �شمن 
مع ال��وزارات الأخ��رى تنفيذا لقرار 
امل��ج��ل�����س ال�������وزاري ل��ل��خ��دم��ات رقم 
2010م  1ل�شنة  خ12   156
من  مزيدا  يتطلب  الأم��ر  اأن  وروؤي 
الهيئات  م���ع  امل���ق���ارن���ة  ال����درا�����ش����ات 
الدولية  وامل���ن���ظ���م���ات  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
من  العاملية  امل��ع��اي��ري  اإىل  للو�شول 
وزارة  واأن  خ��ا���ش��ة  ال��درا���ش��ات  ه���ذه 
والهيئات  املعنية  واجل��ه��ات  ال�شحة 
ال�شحية املحلية بالدولة تقوم بذات 
الدور يف الوقت احلايل وعلى الوجه 

املر�شي.
التحديات  بع�س  اإىل  معاليه  ولفت 
عليها  للتغلب  ال����وزارة  ت�شعى  ال��ت��ي 
وحت�شني  ب��ت��ط��وي��ر  ت��ت��ع��ل��ق  وال����ت����ي 
البنية التحتية مثل تطوير املخترب 

اأكرث ب�شاأن ال�شوؤال.
وين�س �شوؤال �شعادة حمد الرحومي 
القت�شاد  وزي���ر  م��ع��ايل  اإىل  امل��وج��ه 
على ما يلي على الرغم من اأن اإدارة 
تتوىل  ب���ال���وزارة  امل�شتهلك  ح��م��اي��ة 
على  وتعمل  الأ�شعار  حركة  مراقبة 
الوزارة  وتعهد  ارتفاعها  م��ن  احل��د 
الإع���الم���ي���ة مبنع  ت�����ش��ري��ح��ات��ه��ا  يف 
ال��زي��ادات غري امل��ربر لها يف الأ�شعار 
زيادة  �شهدت  ال��دول��ة  اأ���ش��واق  اأن  اإل 
الفرتة  يف  الأ�����ش����ع����ار  يف  وا����ش���ح���ة 
الأخرية... فما هو الدور الذي تقوم 

به الوزارة لت�شحيح تلك الأو�شاع .
الق��ت�����ش��اد قائال  وزي����ر  م��ع��ايل  ورد 
الوطني  للمجل�س  اأب����ارك  ب��داي��ة   ..
الحت������������ادي ب�����ال�����ذك�����رى احل�����ادي�����ة 
والأربعني لتاأ�شي�شه مثمنا الجنازات 
التي حققها املجل�س خالل م�شريته. 
وقال معاليه ان اجلميع متفق على 
اأ�شعار  يف  امل��ت��غ��ريات  مراقبة  اأهمية 
حري�شة  وال���وزارة  الدولة  يف  ال�شلع 
بالتعاون  باإجراءاتها  تقوم  ان  على 
الدولة  يف  القت�شادية  ال��دوائ��ر  مع 
يف  امل�شتهلك  حماية  ق�شية  وحتظى 
ق�شوى  باأهمية  الأخ���رية  ال�شنوات 
ومت  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اأج���ن���دة  ع��ل��ى 
خ����الل ال�����ش��ن��وات الأرب�������ع الأخ�����رية 
اي���ج���اد ن���وع م���ن ال�����ش��ف��اف��ي��ة ملعرفة 
امل����وؤث����رات ع��ل��ى اأ���ش��ع��ار ال�����ش��ل��ع منذ 
انتاجها يف بلد املن�شاأ حلني و�شولها 

اىل اأ�شواق الدولة.
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن ت��وف��ري ال�����ش��ل��ع يف 
ومراقبتها  وجودتها  الدولة  اأ�شواق 
اأم��ر ���ش��روري .. وملعرفة م��ا يحدث 
يف �شعر ال�شلع من بلد امل�شدر �شواء 
تطوير  مت  غريها  اأو  غذائية  كانت 
نظام ملراقبة ال�شلع مربوط مبنظمة 
والزراعة  ل��الأغ��ذي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الفاو الأمر الذي �شهل معرفة ال�شعر 
اإىل  دخ��ول��ه��ا  وع��ن��د  للمنتج  ال��ع��امل��ي 
املوجود  بالنظام  ربطها  يتم  الدولة 
الحتادية  واجل����م����ارك  ال�������وزارة  يف 
واأ�شعارها  ن��وع��ه��ا  م��ع��رف��ة  لت�شهيل 
وك��م��ي��ات��ه��ا.. ويف م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع يتم 
م��راق��ب��ت��ه��ا ع��رب ن��ظ��ام خ��ا���س حيث 
يف  الرئي�شية  ال�شلع  معظم  رب��ط  مت 

منافذ البيع بوزارة القت�شاد.
وقال اإن قرار رفع الأ�شعار يتخذ من 
قبل اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك 
ب��رئ��ا���ش��ة وزي���ر الق��ت�����ش��اد وممثلني 
القت�شادية  امل��ح��ل��ي��ة  ال���دوائ���ر  م��ن 
وبناء على هذه املنظومة يتم اتخاذ 
اأو عدمه  ال��رف��ع  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  ال���ق���رار 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى رف���ع الأ�شعار  و���ش��ب��ب 
اإىل  ال�شلع  تدفق  على  املحافظة  هو 
تتاأثر يف  ال�شلع  لأن  ال��دول��ة  اأ���ش��واق 

اخلارج.

واملتو�شطة دور بارز يف البنية العامة 
اإ�شدار  واإن  الإم��ارات  لقت�شاد دولة 
قانون احتادي ينظم الأحكام املتعلقة 
بهذه امل�شاريع واملن�شاآت ميثل خطوة 
احلكومة  روؤي����ة  لتحقيق  م��ت��ق��دم��ة 
الحتادية يف �شاأن الهتمام ب�شريحة 
ال�����ش��رك��ات من  اأ���ش��ح��اب  مهمة م��ن 

�شباب الوطن.
دعم  اإىل  امل���������ش����روع  ه�����ذا  وي����ه����دف 
وتطوير امل�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية 
واملتو�شطة حتى تكون داعما اأ�شا�شيا 
الدولة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ثقافة  وت�����ش��ج��ي��ع  ن�����ش��ر  يف  وت�����ش��ه��م 
ال��ب��ح��ث والإب�����داع والب��ت��ك��ار وري���ادة 
طموحات  حت���ق���ق  ال���ت���ي  الأع�����م�����ال 
بدورها  وت�شهم  القت�شادية  الدولة 
يف تعزيز تناف�شية امل�شاريع واملن�شاآت 
العمل  ف����ر�����س  ت����وف����ري  اأج�������ل  م����ن 
ودعمهم  وحت��ف��ي��زه��م  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ال���ع���م���ل يف جمال  ع���ل���ى  ل����الإق����ب����ال 
امل�����ش��اري��ع وامل��ن�����ش��اآت وامل�����ش��اه��م��ة يف 
الناجت املحلي الإجمايل للدولة مما 
لريادة  كمركز  ال��دول��ة  مكانة  يعزز 
واملن�شاآت  امل�شاريع  واإق��ام��ة  الأع��م��ال 
باأ�شواق  ج���دي���دة  ���ش��رك��ات  واإي����ج����اد 

الدولة م�شتقبال.
اأحمد  �شعادة  وج��ه  الأ�شئلة  بند  ويف 
معايل  اإىل  �شوؤال  ال�شام�شي  حممد 
وزير  العوي�س  حممد  عبدالرحمن 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
اإن�شاء  ح��ول  ب��الإن��اب��ة  ال�شحة  وزي��ر 
 .. ال��دوائ��ي��ة  للرقابة  احت��ادي��ة  هيئة 
النعيمي  عي�شى  علي  �شعادة  ووج���ه 
ب�شفته  العوي�س  معايل  اإىل  ���ش��وؤال 
رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الوطني 
ت�شجيع  ح����ول  والآث��������ار  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
امل���واط���ن���ني ع���ل���ى ال�����ش��ي��اح��ة داخ����ل 
�شعادة  .. ووج���ه  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة 
ح��م��د اأح��م��د ال��رح��وم��ي ����ش���وؤال اإىل 
املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل 
وزير القت�شاد حول دور ال��وزارة يف 

تثبيت اأ�شعار ال�شلع .
ال�شام�شي  ����ش���ع���ادة  �����ش����وؤال  وي��ن�����س 
اأهم  ال���دواء من  يعترب  يلي  ما  على 
اإىل  حتتاج  التي  احلياة  م�شتلزمات 
كبري  تاأثري  من  لها  ملا  جيدة  رقابة 
يتم  مل���اذا ل  الإن�����ش��ان...  على �شحة 
القرتاح على جمل�س الوزراء اإن�شاء 
هيئة احتادية للرقابة الدوائية اأخذا 
ببع�س التجارب الإقليمية والدولية 

يف هذا ال�شاأن .
بالإنابة  ال�شحة  وزي��ر  معايل  وق��ال 
ال�شحة  وزارة  اأن  ال��ك��ت��اب��ي  رده  يف 
ت�شعى مع �شركائها ال�شرتاتيجيني 
بالدولة  ال�شحية  من باقي اجلهات 
ل����دول  ال�������ش���ح���ة  وزارء  وجم���ل�������س 
ومكتبه  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

الدوائي وبناء قدرات الكوادر الفنية 
القانون  م�������ش���روع  م����ن  والن����ت����ه����اء 
امل��ن��ت��ج��ات الطبية  ب�����ش��اأن  الحت����ادي 
امل�شتوى  على  الرتاخي�س  وتوحيد 

الحتادي واملحلي.
وع��ق��ب ���ش��ع��ادة ال�����ش��ام�����ش��ي ب���اأن���ه مت 
ط���رح ال�������ش���وؤال ع���دة م����رات م��ن��ذ ما 
احلكومة  واع����ت����ذرت  ال���ع���ام  ي���ق���ارب 
اأكرث من مرة وطالب  عن احل�شور 
بح�شور معايل الوزير لالإجابة عن 
علي  �شعادة  ���ش��وؤال  وين�س  ال�����ش��وؤال. 
معايل  اإىل  امل��وج��ه  النعيمي  عي�شى 
العوي�س ب�شفته رئي�س جمل�س اإدارة 
والآث���ار  لل�شياحة  الوطني  املجل�س 
وترويج  تن�شيط  يعترب  يلي  ما  على 
وخارجيا  داخليا  ال�شياحة  وتنمية 
ي�شعى  التي  الخت�شا�شات  اأه��م  من 
والآث���ار  لل�شياحة  الوطني  املجل�س 
مبوجب  اإن�شائه  منذ  حتقيقها  اإىل 
ل�شنة   6 رق����م  الحت������ادي  ال���ق���ان���ون 
امل�����ب�����ادرات  ه����ي  م����ا   ... 2008م 
املجل�س  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  والأن�����ش��ط��ة 
م���ن اأج����ل ت�����ش��ج��ي��ع امل��واط��ن��ني على 

ال�شياحة داخل الدولة وخارجها .
وال�شباب  الثقافة  وزير  وقال معايل 
اإدارة  وتنمية املجتمع رئي�س جمل�س 
والآث���ار  لل�شياحة  الوطني  املجل�س 
ووفق  امل��ج��ل�����س  اإن  ال��ك��ت��اب��ي  رده  يف 
تن�شيط  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه 
وخارجيا  داخليا  ال�شياحة  وت��روي��ج 
التي  والأن�شطة  املبادرات  من خالل 
ق����ام ب��ه��ا ل��ت�����ش��ج��ي��ع امل���واط���ن���ني على 
وخارجها  ال���دول���ة  داخ���ل  ال�����ش��ي��اح��ة 
مبينا اأن املجل�س اعترب ومنذ اإن�شائه 
رئي�شيا  حم����ورا  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
وبا�شر  ال�شياحي  القطاع  لتن�شيط 
وال��ت�����ش��ج��ي��ع عليها  ل��ه��ا  ب���ال���رتوي���ج 
املحلية  اجل��ه��ود  تن�شيق  خ��الل  م��ن 
املتخ�ش�شة  ال�شياحية  الهيئات  بني 
ب��ال��دول��ة وذل����ك م��ن خ���الل تكثيف 
املحلي  ال�شياحي  باملنتج  التعريف 
املحلية  وامل��ه��رج��ان��ات  امل��ع��ار���س  يف 
اأن�����ه مت  اإىل  وال����دول����ي����ة... م�����ش��ريا 
�شعار  حت��ت  ت�شويقية  حملة  تنظيم 
�شبع اإمارات وجهة واحدة ومت اإ�شدار 
ال���ع���دي���د م���ن امل���ط���ب���وع���ات والأدل������ة 
بالتعريف  ت�شهم  والتي  الرتويجية 

بال�شياحة داخل ربوع الوطن.
�شي�شعى  املجل�س  اأن  معاليه  واأك����د 
اإعالء  اإىل  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  خ��الل 
م��ف��ه��وم ال�����ش��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ببذل 
اجلهود من خالل مبادراته لتحفيز 
امل����واط����ن����ني ع���ل���ى ال�����ش����ت����ف����ادة من 
واحل�شارية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل���ق���وم���ات 
الدولة.  ب��ه��ا  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
ال��ن��ع��ي��م��ي بح�شور  ���ش��ع��ادة  وط���ال���ب 
معلومات  ل��ت��ق��دمي  ال���وزي���ر  م��ع��ايل 

وعقب �شعادة الرحومي قائال توجد 
املمار�شات  وبع�س  الإ�شكالت  بع�س 
اخل��اط��ئ��ة.. وت�����ش��اءل ه��ل الإم�����ارات 
العر�س  فيها  يتحكم  �شوق مفتوحة 
والطلب اأم هناك قدرة على التحكم 
يوجد  اأن�����ه  م����وؤك����دا  الأ�����ش����ع����ار..  يف 
اجتهاد وا�شح يف �شاأن تثبيت الأ�شعار 
يف  ل��ل��وزارة  ت�شريحات  هناك  ولكن 
لن  الأ�شعار  ب��اأن  املنا�شبات  من  ع��دد 
ترتفع اإل اأن هذا الأمر غري �شحيح 
ومت مالحظة ارتفاع الأ�شعار يف عدة 
رم�شان  �شهر  قبل  منها  منا�شبات 
اإىل  ال��ع��ودة  وقبل  الدينية  والأع��ي��اد 
الوزارة  ب�شفافية  مطالبا  املدار�س.. 
الأ�شعار..  ���ش��اأن  يف  ال��ت�����ش��ري��ح  ع��ن��د 
وت�شاءل هل الوزارة تلزم املنافذ؟ .. 
اأم يتم بحث مو�شوع الأ�شعار ب�شكل 
اأ�شواق  ودي؟ .. وهل املراقبة ت�شمل 

الدولة كافة؟ .
ورد معايل الوزير اإن ال�شوق يتعامل 
ب���ط���رق معينة  ال�����ش��ل��ع  ب��ع�����س  م����ع 
اأ�شعارها  يف  كاملة  احل��ري��ة  وتعطى 
ل��ه��ا وزارة  اأخ������رى و���ش��ع��ت  و���ش��ل��ع 
الق��ت�����ش��اد ���ش��ق��ف��ا ومت حت���دي���ده يف 
بع�س منافذ البيع الرئي�شية موؤكدا 
اأنه يتم مراقبة قرابة 1000 �شلعة 
وجود  اإىل  لف��ت��ا  بها  التحكم  وي��ت��م 
الدولة  اأ����ش���واق  يف  �شلعة  األ���ف  م��ئ��ة 

وي�شعب التحكم يف اأ�شعارها.
اإنه  القت�شاد  وزي��ر  معايل  واأ���ش��اف 
اأ�شعار  بع�س  ب��رف��ع  ال��ق��ب��ول  ي��ت��م  ل 
املنا�شبات  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
ومنها اللحوم لأنه يوجد �شعر اأدنى 
به  الل��ت��زام  ومتو�شط يجب  واأع��ل��ى 
وهناك جهات خمت�شة لدى الوزارة 
امل�شتهلك  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون  وامل��ح��ل��ي��ات 
ال���ذي ي��ج��ب اأن ي��ق��وم ب���الإب���الغ عن 
ه���ذه الأم�������ور.. ف��ال�����ش��وق ك��ب��ري ول 
داخل  حمل  كل  اإىل  الو�شول  ميكن 
امل�شتهلكني..  ت��ع��اون  ب���دون  ال��دول��ة 
للوزارة  تطبيق  وج���ود  اإىل  م�����ش��ريا 
التطبيق  وي��زود  الذكية  الهواتف  يف 
عن  ك��ام��ل��ة  م��ع��ل��وم��ات  امل�شتخدمني 

الأ�شعار واأماكن الت�شوق.
واأو���ش��ح م��ع��ايل امل��ن�����ش��وري اأن���ه يتم 
الح�شاء  م����راك����ز  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل 
وب��ع�����س اجل��ه��ات الأخ����رى لتحديد 
رق������م ق���ي���ا����ش���ي لأ�����ش����ع����ار الأغ����ذي����ة 
اإىل  اأرق��ام ت�شري  وامل�شروبات وتوجد 
وعقب  الت�شخم.   حجم  انخفا�س 
بتثبيت  مطالبا  ال��رح��وم��ي  ���ش��ع��ادة 
مل�شقات الأ�شعار على ال�شلع تنفيذا 
للقانون الحتادي الذي يلزم منافذ 
يوجد  لأن���ه  الأ���ش��ع��ار  بتثبيت  البيع 
ت�شويه ل�شورة الدولة فهناك اأ�شعار 
وحتدد  البائعني  قبل  م��ن  خمتلفة 
وتختلف  اجلن�شية  بح�شب  الأ�شعار 
ب��ني امل���واط���ن وال���واف���د وال�����ش��ائ��ح .. 
ال�شياحية  امل��ن��اط��ق  اأ���ش��ع��ار  ك��ذل��ك 
ارتفاعا  ت�شهد  ال��دول��ة  وال��ف��ن��ادق يف 
فيه  وي��وج��د  ال��دول��ة  ب�شمعة  ي�شر 
���ش��ل��ب��ا على  ا����ش���ت���غ���الل وي���ن���ع���ك�������س 

القت�شاد الوطني.
ورد معايل الوزير مبينا اأن القانون 
ب�����ش��اأن حماية   24 رق���م  الحت�����ادي 
�شعر  ت��دوي��ن  ع��ل��ى  ���ش��دد  امل�شتهلك 
ال�����ش��ل��ع��ة ب�����ش��ك��ل ظ���اه���ر والإع������الن 
يلزم  القانون  وه��ذا  ب��ارز  ب�شكل  عنه 
ال��ب��ائ��ع ب��ع��ر���س ���ش��ع��ر ال�����ش��ل��ع��ة واأي 
ه��ن��اك غرامة  ال��ق�����ش��ي��ة  ت��الع��ب يف 
ت�شل اىل خم�شة اآلف درهم يف حالة 

املخالفة.

حرم رئي�ش الأركان الرتكي تهنئ ال�سيخة فاطمة باإجنازات املراأة الإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

هناأت حرم الفريق اأول جندت اأزوال 
رئي�س هيئة الأركان العامة للقوات 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ال��رتك��ي��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
ب����اإجن����ازات امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة وما 
حققته من ارتقاء وتطور ح�شاري 
ذلك خالل  كافة. جاء  املجالت  يف 
زيارتها ووفد من ال�شفارة الرتكية 
الن�شائي  الحت����اد  مل��ق��ر  ال���دول���ة  يف 
الدكتورة  ت��راف��ق��ه��م  ام�������س  ال���ع���ام 
ع��ائ�����ش��ة ���ش��ع��ي��د ال��ك��ت��ب��ي ط��ب��ي��ب��ة يف 

العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد  م�����ش��رية 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  برئا�شة 
النهو�س  يف  الفعال  ودوره  مبارك 
ب����ق����درات امل�������راأة وم����ا ي��ق��دم��ه من 
خدمات كبرية �شاهمت ولت��زال يف 
والرتقاء  وتطوير مهاراتها  تنمية 
الوفد  وت��ع��رف  الأف�����ش��ل.  نحو  بها 
الإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  م�شاركة  على 
الدولة  ال��ع��م��ل يف  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
الرجل.  اأخيها  مع  جنب  اإىل  جنبا 
التي  اجل���وه���رة  ق��اع��ة  ال��وف��د  وزار 
ت��ع��ك�����س مب���ح���ت���واه���ا ال���ك���ث���ري مما 
ح�شلت عليه �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك من التقدير والتكرمي 
ال����ذي مت��ث��ل يف ع���دد م��ن اجلوائز 
نتيجة  والعاملية  والعربية  املحلية 

وعربت  الع�شكري.  زاي��د  م�شت�شفى 
عن �شعادتها بالتعرف على م�شرية 
ت��ن��م��ي��ة ومت����ك����ني امل���������راأة يف دول����ة 
امل����راأة عندما  اأن  الإم����ارات م��وؤك��دة 
لها  ي�شبح  ومنتجة  متمكنة  تكون 
الذي  جمتمعها  ع��ل��ى  ه���ام  ت���اأث���ري 
واأعربت  بتطورها.  ويتطور  يقوى 
الرتكي  الأرك���ان  رئي�س هيئة  ح��رم 
وتبادل  ال���ت���ع���اون  يف  رغ��ب��ت��ه��ا  ع���ن 
الن�شائية  املوؤ�ش�شات  بني  اخل��ربات 
العام  الن�شائي  والإحت����اد  تركيا  يف 
الطرفني  ك����ال  اأن  اإىل  م�������ش���رية 
ميتلك ثقافة واحدة واأن ال�شناعات 
الرتاثية واحلرفية اليدوية تت�شابه 
اإىل حد ما. و�شاهد الوفد الرتكي 
ق�����ش��ريا عن  ال���زي���ارة فيلما  خ���الل 

الن�شائي  العمل  يف  �شموها  جلهود 
واخل�������ريي وال���ث���ق���ايف والإن�������ش���اين 
وعامليا.  واق��ل��ي��م��ي��ا  وع��رب��ي��ا  حمليا 
اإدارة  اأق�������ش���ام  يف  ال����وف����د  وجت������ول 
 .. واحلرفية  الرتاثية  ال�شناعات 
جتربة  ال�شيفات  بع�س  وح��اول��ت 
���ش��غ��ل ال��ت��ل��ي و���ش��ن��اع��ة ال��ت��م��ر من 
م�شغل  يف  وذل�������ك  ال�������ش���ريام���ي���ك 
الوفد  ت��ع��رف  ك��م��ا  ال����ورد.  �شناعة 
على طريقة �شغل اخلو�س وطريقة 
التقليدي  اليدوي  ال�شجاد  �شناعة 
ب��ن��ق��و���س احلناء  اإع���ج���اب���ه  واأب������دى 
وم�����ش��غ��ل اخل��ي��اط��ة وال��ت��ط��ري��ز يف 
الحتاد الن�شائي العام. وزار الوفد 
اإعجابه  واأب�����دى  ال���دائ���م  امل��ع��ر���س 
م�شغولت  م��ن  يحتويه  مب��ا  اأي�شا 

عن  تعرب  تراثية  ومالب�س  ي��دوي��ة 
اجلميل  الإم����ارات����ي  ال�����رتاث  روح 

وتعك�س العادات والتقاليد الأ�شيلة 
ال��زي��ارة تناول  ل��ل��دول��ة. ويف خ��ت��ام 

الوفد املاأكولت ال�شعبية الإماراتية 
يف خيمة ال�شيافة.

الإمارات تنقل جثامني املتوفني يف حادث العني اإىل بلدانهم
•• اأبوظبي-وام: 

ال��وزارة قامت مبتابعة احلادث  اإن  اآل حامد وكيل وزارة اخلارجية  قال �شعادة ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن بطي 
املروري املوؤ�شف الذي وقع �شباح الثنني املا�شي يف مدينة العني واأدى لوفاة 21 واإ�شابة 24 من العمالة العربية 

وال�شيوية.
واأو�شح وكيل وزارة اخلارجية اأن اجلهات املخت�شة بالدولة قامت بنقل جثامني املتوفني اإىل دولهم بعد اأن اأنهت 

كافة الإجراءات الإدارية املتعلقة بهذا ال�شاأن.
الناجم عن  املتوفني لتخفيف العبء  12 �شهرا لأ�شر وذوي  اإن دولة الإم��ارات �شتقوم ب�شرف راتب �شنة  واأ�شاف 
قانونا  املقررة  املالية  التعوي�شات  م�شاألة  ب�شاأن  الدولة  يف  الق�شائية  ال�شلطات  ف�شل  حلني  وذل��ك  املعيل  فقدان 
للمتوفني. واأعرب وكيل وزارة اخلارجية عن خال�س تعازيه لذوي املتوفني داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد املتوفني 

بوا�شع رحمته واأن يلهم اأهلهم وذويهم ال�شرب وال�شلوان .. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
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حاكم ال�سارقة ي�سدر قانونا ب�ساأن النظافة العامة 
•• ال�صارقة-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
القانون رقم 2 ل�شنة 2013 ب�شاأن النظافة العامة يف اإمارة ال�شارقة.

امل�شتدامة  التنمية  يف  وامل�شاهمة  املجتمع  �شحة  وحماية  البيئة  على  املحافظة  اإىل  القانون  ويهدف 
واملحافظة على املظهر اجلمايل واحل�شاري لل�شارقة و�شمان التخل�س من املخلفات يف الإمارة بطرق 

�شحية ومعاجلتها اأو اإعادة ت�شنيعها بطرق علمية لإعادة ا�شتخدامها.
و يحظر القانون على الأ�شخا�س اإلقاء اأو و�شع اأو ترك اأو دفن اأو تخزين اأو التخل�س باأي �شكل من 
الأ�شكال من اأي نوع من النفايات واملخلفات يف امليادين والطرق وال�شوارع واملمرات والأزقة والأر�شفة 
وال�شواطئ والأرا�شي الف�شاء واأ�شطح املباين واحلوائط وال�شرفات واملناور وغريها من الأماكن �شواء 

كانت عامة اأو خا�شة.

اإ�سالمية دبي توزع 336 األفا و 697 اإ�سدارا خالل عام 2012
واأ�شار اإىل اأن من بينها جملد الفتاوى باأجزائه ال�شبعة ع�شر 
والهوية الوطنية والأخبار املروية يف �شبب و�شع العربية و 
10 ر�شائل يف التف�شري وعلوم القراآن الكرمي وقالدة الدر 
واأح��ك��ام حديث  واآداب  املخالفني  ال��ق��راآن مع  وح��وار  املنثور 
�شلة الأرحام والقلب ال�شليم والأبحاث املفيدة يف الفتاوى 
الهجري  التقومي  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ق��راآن  و�شفاعة  ال�شديدة 
واملطويات  ورم�����ش��ان  وال��ع��م��رة  احل��ج  وحقيبتي  وامل��ي��الدي 
واملل�شقات الإر�شادية واإ�شدارات عدة باللغات الأجنبية مثل 
من  وغريها  والأوردي���ة  وال�شينية  والفلبينية  الإجنليزية 
وتهتم  امل�شلمني  لغري  الإ�شالم  مبادئ  �شرح  تتناول  اللغات 

بامل�شلم اجلديد.

اعتمدت  ال��دائ��رة  اأن  واأ���ش��اف  احل�شنة.  واملوعظة  باحلكمة 
خطة عمل على مدار العام لتوزيع اإ�شداراتها والكتب التي 
داخل  �شواء  املفيد  العلم  لن�شر  توجهاتها  وف��ق  اإليها  ت�شل 

الدولة اأو خارجها. 
التي مت توزيعها  الإ�شدارات  اأن  ال�شيباين  الدكتور  واأو�شح 
تنوعت ما بني كتب يف الفقه وال�شرية والعبادات والقت�شاد 
مبوجبها  مت  خطة  اأع���دت  اأن  بعد  وامل��ع��ام��الت  الإ���ش��الم��ي 
اأكرب  اإىل  الإ���ش��دارات  ه��ذه  و�شول  تكفل  بطريقة  التوزيع 
عدد ممكن من املتعاملني على م�شتوى الدوائر احلكومية 
داخل  الإ���ش��الم��ي��ة  وامل��راك��ز  والأف����راد  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 
الدولة وخارجها واملتعاملني واملرتددين على مبنى الدائرة. 

•• دبي-وام:

دبي  يف  اخل��ريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  وزع��ت 
 .  2012 املا�شي  العام  خالل  اإ�شدارا   697 و  األفا   336
وقال الدكتور حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين املدير العام 
اإىل  ور�شالتها  روؤيتها  خ��الل  م��ن  دائ��م��ا  ت�شعى  ال��دائ��رة  اإن 
خالل  م��ن  املجتمع  اأف���راد  جميع  ب��ني  ال�شرعي  العلم  ن�شر 
وتوزيعها  املعتربة  الكتب  ون�شخ  طباعة  واإع��ادة  اإ�شداراتها 

وامل�شاركة يف معار�س الكتاب .
اإ�شافة اإىل اأنها تويل اهتماما بالغا بن�شر الثقافة الإ�شالمية 
التي تعتمد املنهج الو�شطي يف �شبيل الدعوة اإىل اهلل عز وجل 

حفل زفاف جماعي لـ 41 عري�صا على نفقة ويل عهد عجمان

الأعرا�ش اجلماعية توؤكد حر�ش القيادة على دعم ال�سباب وت�سجعهم على الزواج
•• عجمان ـ حممد بدير 

النعيمي ويل عهد عجمان،  بن حميد  ال�شيخ عمار  �شمو  برعاية وح�شور 
الول  اأم�����س  وذل��ك  عري�س   41 �شم  وال���ذي  اجلماعي  العر�س  حفل  ُنظم 
مبركز الإمارات لل�شيافة يف عجمان واأقيم على نفقة �شموه بالتعاون مع 

�شندوق الزواج.
ح�شر احلفل ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمى ممثل حاكم عجمان لل�شوؤون 
دائرة  رئي�س  النعيمى  حميد  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد  وال�شيخ  والإداري�����ة  امل��ال��ي��ة 
واملحلية  الإحتادية  الدوائر  وم��دراء  ال�شيوخ  ال�شياحية وعدد من  التنمية 
و�شعادة را�شد عبيد الك�شف ع�شو جمل�س اإدارة �شندوق الزواج رئي�س جلنة 

الأعرا�س اجلماعية وجمع من اأهايل العر�شان.
بدعم  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  اأ�شاد  وق��د 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورع��اي��ة 
اآل مكتوم نائب  حفظه اهلل ونائبه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
واإخوانهما  دب���ي رع���اه اهلل  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
اأ�شحاب ال�شمو حكام الإم��ارات و الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ورعايتهم 
الكرمية،لأبنائهم املواطنني من خالل ما يقدمونه من دعم �شخي ل�شندوق 

الزواج ولالأعرا�س اجلماعية.
ال��زواج اجلماعي تعترب موؤ�شرا �شحيا ل�شتجابة ال�شباب  اإن ظاهرة  وقال 
لدعوة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ورغبتهم الأكيدة يف جتاوز اأزمة اأعباء 

الزواج والتي يعاين منها ال�شباب بعد انتهاء مرا�شم الزواج.
العر�شان مباركا لهم ولذويهم ومتمنيا لهم  وهناأ �شمو ويل عهد عجمان 

حياة اأ�شرية هانئة حتفها ال�شعادة وال�شكينة والربكة والنجاح.
من جانبه ثمن �شعادة را�شد الك�شف رعاية �شمو ويل عهد عجمان للعر�س 
اجلماعي لكوكبة من اأبناء الوطن من اأجل تكوين اأ�شرة اإماراتية متما�شكة 
الراحل  قبل  م��ن  ال���زواج  �شندوق  اأجلها  م��ن  اأ�ش�س  التي  الأه���داف  حتقق 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ال�شندوق  وموؤ�ش�س  الحت��اد  نه�شة  ب��اين  الكبري 
اآل  طيب اهلل ثراه و�شار على نهجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم واإخوانهما اأ�شحاب 
ال�شمو حكام الإمارات و�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل الذين يولون �شندوق 

الزواج الدعم والرعاية ويتابعون �شري عمل ال�شندوق بكل اهتمام.
النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  الك�شف  واأ�شاد 
ملا فيه  دائما  وال��ذي يوجه  للموؤ�ش�شة  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  ع�شو 
م�شلحة وخري املواطن من خالل تقدمي كل اأنواع الدعم لأبنائه املقبلني 
التي  والأم����ان  الأم���ن  واح���ة  ف��ى  ويعي�شوا  لينعموا  اجل��دي��دة  احل��ي��اة  على 
تعي�شها دولتنا يف ظل قيادتها الر�شيدة ليبقى املواطن هو حمور التنمية 
العر�شان هم ثمرة الحتاد  ه��وؤلء  اأبناء  ولي�شاهم يف نه�شة دولتنا ويكون 

وعماد قوته م�شتقبال للمحافظة على مكت�شبات الوطن.
ال�شمو حاكم عجمان على  والعرفان ل�شاحب  ال�شكر  الك�شف جزيل  وقدم 
الكرمية  رعايته  ول�شمو ويل عهده على  العر�شان  متابعته ودعمه لبنائه 

ال�شباب  القيادة على دعم  توؤكد حر�س  والتي  �شمو ويل عهد عجمان  من 
التنظيم  اثنوا على ح�شن  لهم، كما  العقبات  ال�شبل وتذليل  كافة  وتوفري 
وال�شتقبال واحلفاوة التي لقاها ، كما اكدا ان هذه املبادرة الكرمية تعد 
نوع  عن  عبارة  اأنها  كما  بالإ�شافة  الجتماعي  التكافل  اأ�شكال  من  �شكل 
وتعبري م��ن احل��ب والأل��ف��ة وال��رتاب��ط الأخ���وي واإن��ه��ا �شوف تكون ذكرى 
حمفورة يف عقول اجلميع، بالإ�شافة انها دعوة لكافة ال�شباب لالإقبال على 
الزواج وال�شرتاك مبثل هذه املبادرات والتي باتت متواجدة يف جمتمعاتنا 
ب�شكل دوري، كما اكدوا على �شكرهم وامتنانهم حل�شور �شمو ال�شيخ عمار 

بن حميد النعيمي، ويل عهد عجمان ، وح�شوره وت�شريف �شموه احلفل.
من جانبهم عرب كال من هادف حميد ال�شام�شي ، وعلي حممد املرزوقي، 
جزء  كونهم  البالغة  ب�شعادتهم  ال�شام�شي،  العزيز  وعبد  جا�شم  وحممد 
القيادة  اهتمام  على  توؤكد  والتي  الكرمية  واملبادرة  الهام  احل��دث  من هذا 
بال�شباب والوقوف بجانبهم يف مقتبل حياتهم وتوفري نفقات الزواج التي 
باتت توؤرق الكثري من املقبلني على الزواج، وموؤكدين ان الدين ال�شالمي 
احلنيف حث على القت�شاد والتكافل، وقالوا ح�شور �شمو ال�شيخ عمار بن 
حميد النعيمي ، ويل عهد عجمان ،كان له الأثر الطيب يف نفو�شنا جميعا ، 
كما اأن امل�شاركة بالعر�س ت�شريف لنا ، واأ�شافوا ان هذه املبادرة الكرمية من 

قبل �شمو ويل عهد عجمان لي�شت غريبة على اهل اجلود والكرم.
واأكد العر�شان، اأنه بوجود عدد كبري من الأهل والأ�شدقاء اإكتملت فرحتنا، 
كما اأن احلفل يحمل يف طياته الكثري من الهداف النبيلة ومنها، اقت�شاد 
على  امل��واط��ن  ال�شباب  ت�شجيع  اإىل  بالإ�شافة  العقبات  وتذليل  النفقات 
القبال على الزواج، والعر�س ياأتي ترجمة للتطور والتنمية التي ت�شهدها 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شكر  ووجهوا  البالد، 
حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  اىل  و  عجمان،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

النعيمي ، ويل عهد عجمان راعي احلفل. 
�شعيد  ون��ا���ش��ر  النعيمي،  ي��و���ش��ف  ع��ب��داهلل  ال��ع��ري�����ش��ان  ق��دم��ا  جانبهم  م��ن 
ويل   ، النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  ل�شمو  اجل��زي��ل  ال�شكر  امل��زروع��ي، 
وقال   ، ال�شتقبال  وح�شن  املنظمني  جهود  على  اأثنيا  كما  عجمان،  عهد 
اإل ترجمة  الأخ���رية ما هي  ب��الآون��ة  وزيادتها  الأع��را���س اجلماعية  وج��ود 
اإليها البالد من تطور  اآلت  جلهود حكامنا و�شيوخنا ومثال كبري على ما 
وا�شح وم�شهود كما اأنها تقف �شد النفقات الباهظة التي يتكلفها العري�س 
احتفالية  و�شهدت  م�شتقرة.  هنيئة  حياة  ليبداأ  حياته  مقتبل  يف  وخا�شة 
العر�س اجلماعي بهجة و�شعادة غامرة من قبل العر�شان وذويهم وجميع 
�شمو  من  الكرمية  باملبادرة  العر�شان  وذوي  احل�شور  اأ�شاد  وقد  احل�شور، 
هذه  ت��ف��رزه  ومب��ا  ع��ج��م��ان،  عهد  ويل   ، النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
العرا�س من اأهداف جلية للجميع ويف مقدمتها حث ال�شباب على الزواج 
وتقليل النفقات التي تثقل كاهلهم، بحيث يبدءوا حياة كرمية وم�شتقرة.  
وخالل احلفل قدم ال�شاعر �شعيد الكعبي ق�شيدة ترحيبا بقدوم �شمو ويل 
عهد عجمان وقدمت فرق العيالة واحلربية لوحات واأهازيج �شعبية �شارك 
خالل  مت  كما  املنا�شبة  بهذه  فرحتهم  عن  تعبريا  وذووه��م  العر�شان  فيها 

احلفل التقاط ال�شور التذكارية ل�شمو راعي احلفل مع العر�شان. 

�شمو  يكلل جهود  ب��اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  داعيا  بنفقاته  تكفله  و  للحفل 
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي وجهود املخل�شني من اأبناء الوطن بالنجاح 

والتوفيق.
ونقل الك�شف للعر�شان حتيات معايل الدكتورة ميثاء �شامل ال�شام�شي وزيرة 
الذين  الإدارة  جمل�س  واأع�شاء  ال��زواج  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دول��ة 
يحر�شون على تقدمي الأف�شل مل�شتفيدي دعم ال�شندوق مل�شاعدتهم على 
م�شاريف  عليهم  تقلل  جماعية  اأعرا�س  يف  دائما  وجمعهم  زواجهم  اإمت��ام 

زواجهم داعيا لبهم بالتوفيق وال�شداد.
من جهتهم تقدم ال�شباب العر�شان بخال�س ال�شكر والتقدير والمتنان اإىل 

�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ىل هذه املبادرة الطيبة.
وقال علي اجل�شمي اأحد العر�شان نيابة عن زمالئه اإن هذه املبادرة لي�شت 
غريبة على �شمو ويل عهد عجمان الذي عودنا دائما على الدعم ال�شخي 
و�شجعت  اجلميع  �شدور  اأثلجت  املبادرة  اأن  اإىل  م�شريا  اجلزيل،  والعطاء 
القيادة  لدعوة  تلبية  امل��ب��ارك  اجلماعي  العر�س  يف  امل�شاركة  على  ال�شباب 

هذه  لنهج  والجتماعية  القت�شادية  ب��اجل��دوى  منهم  وقناعة  الر�شيدة 
الأعرا�س.

اأن منحنا قيادة حكيمة  �شبحانه وتعاىل على  بال�شكر هلل  العر�شان  وتقدم 
توؤمن بدور ال�شباب واأهميته يف املجتمع وت�شعى اإىل متكينه من القيام بهذا 
باعتباره  امل�شرق وح�شن رعايته  الغد  ال��دور من خالل دفع م�شريته نحو 

اأ�شا�س البناء القوى ودعامة امل�شتقبل.
واأو�شح العر�شان اأن هذه املنحة هي موقف وطني تعودنا اأن نراه من قيادتنا 
الر�شيدة حيث يج�شد حر�شها على التفاعل مع احتياجات ال�شباب باعتباره 
�شريكا رئي�شيا يف نه�شة املجتمع وتنميته على خمتلف امل�شتويات وهي اأرقى 
بني  املتبادل  وال��وف��اء  الإيجابى  والتفاعل  النتماء  حب  عن  للتعبري  لغة 

القيادة واملواطن.

املبادرة دعوة لكافة ال�صباب لالإقبال على الزواج
الكرمية  امل��ب��ادرة  بهذه  �شعيد  علي  ،وحممد  الها�شمي  احمد  فهد  واأ���ش��ادا 

عبد العزيز حميد ال�صام�صي

حممد جا�صم

علي حممد املرزوقي

نا�صر �صعيد املزروعي

عبد اهلل يو�صف النعيمي

حممد علي �صعيد

فهد احمد الها�صمي

هادف حميد ال�صام�صي

�سرطة دبي تقدم خدماتها للمعاقني وكبار ال�سن داخل بيوتهم

اأكرث من 9 اآلف زائر حلديقة حيوان ملتقى زايد بن حممد العائلي يف اخلوانيج 

رئي�ش بلدية راأ�ش اخليمة ي�ستقبل �سفري القمر املتحدة 
•• دبي-وام:

اأكد اللواء خمي�س مطر املزينة القائد العام ل�شرطة دبي بالنيابة اأن �شرطة 
ل��ذوي الإع��اق��ات اخلا�شة  ال��دع��م  اأن���واع  دب��ي ل تتوانى ع��ن تقدمي جميع 
والإن�شانية  املجتمعية  تتبنى اجلوانب  التي  املوؤ�ش�شات  اأوىل  باعتبارها من 
الهتمام  اإن  املزينة  ال��ل��واء  وق��ال  وب��راجم��ه��ا.  وخططها  ا�شرتاتيجيها  يف 
باملعاقني م�شوؤولية م�شرتكة من جميع الأفراد واملوؤ�ش�شات لتفعيل دورهم 
يف  الفر�س  وتكافوؤ  امل�شاواة  مببداأ  الوطني  انتمائهم  و�شمان  الجتماعي 
ظل هذا الهتمام الذي ت�شهده دولة الإمارات بالأ�شخا�س من ذوي الإعاقة 
الإن�شانية  حقوقهم  ت�شمن  التي  واملجتمعية  احلياتية  املجالت  جميع  يف 
اأن  واأو���ش��ح  الطبيعية.  حياتهم  ومم��ار���ش��ة  وت��واج��ده��م  عي�شهم  واأم��اك��ن 
اخت�شا�شاتها خدمات مميزة  تقدم �شمن  ن�شاأتها  دبي منذ  �شرطة  اإدارات 
الفريق �شاحي خلفان متيم  ال�شن بتوجيهات من معايل  للمعاقني وكبار 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية  ف��الإدارة  العام ل�شرطة دبي..  القائد 
ال�شن  وك��ب��ار  امل��ع��اق��ني  خ��دم��ة  ت�شاهم يف  ال��ت��ي  ال�شبل  ك��اف��ة  بتوفري  ت��ق��وم 
ا�شتدعائهم  وع��دم  اإج��راء جميع معامالتهم  لهم يف  الراحة  �شبل  وتاأمني 
الخت�شام  اأ�شحاب  اإر���ش��ال  بل  �شيء  اأي  عن  لالإبالغ  ال�شرطة  مراكز  اإىل 
للقيام بذلك داخل بيوتهم. واأو�شح اللواء املزينة اأن من اخلطوات املهمة 
التي اتخذتها �شرطة دبي تعميم خدمة م�شاعدة ذوي الإعاقة التي ابتكرها 
اإذ متكن اخلدمة اجلديدة  دبي  املراكز يف  نايف على جميع  �شرطة  مركز 
اإمت��ام معامالتهم وهم يف مركباتهم من  املراجعني من ذوي الإعاقة من 
دون احلاجة اإىل النزول منها حيث كان لهذه اخلدمة مردود اإيجابي للغاية 
على امل�شتوى الإن�شاين .. لذا قررت الإدارة تطبيقها على جميع املراكز يف 
ورعاية.  اهتمام  كل  ي�شتحقون  الذين  الإعاقة  ذوي  لظروف  مراعاة  دبي 
ولفت اللواء املزينة اإىل اأن تلك امل�شاعدة ل تقت�شر على عمالء املركز فقط 
زر  للمراجع �شغط  اإذ ميكن  العامة  النيابة  اإىل مراجعي  بل متتد كذلك 
لإجن�از  الط�رق  اأب�شط  ل��ه  ي�شرح  امل��رك��ز  م��ن  موظف  ليح�شر  ال�شتدعاء 
اإىل وجهته. وحتدث  الو�شول  بكر�شي متحرك على  وم��شاعدته  معام�لته 
اللواء املزينة عن اإجناز ا�شتمارات خا�شة باملكفوفني بلغة” برايل “ التي 

قام بها مركز �شرطة بر دبي والتي تطبق لأول مرة على م�شتوى ال�شرق 
الأو�شط وذلك بهدف تقدمي خدمة نوعية لذوي الحتياجات اخلا�شة من 
فاقدي الب�شر م�شريا اإىل اأن هذه اخلدمة متكن هذه الفئة من الطالع 
من  ملزيد  “برايل”  بلغة  املركز  يقدمها  التي  واخل��دم��ات  املعلومات  على 
على  احل�شول  قبل  عليها  يطلع  التي  املعلومات  يف  وامل�شداقية  ال�شفافية 
توقيعه كما يوفر املركز خدمة الو�شول اإىل العمالء يف منازلهم من كبار 
ال�شن واملعاقني حيث ينتقل املوظف اإىل بيت املبلغ اأينما وجد ويح�شل على 
اإف��ادت��ه. واأ���ش��اف ان مركز �شرطة بر دب��ي نفذ ولأول م��رة من��وذج خدمات 
التي  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  الط����الع  للمكفوفني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  “برايل”  بلغة 
يقدمها املركز دون احلاجة اإىل قرائتها من �شخ�س اآخر وذلك حفاظا على 
�شرية املعلومات التي يديل بها الكفيف و�شمانا لعدم التغرير به من قبل 
ال�شخ�س الذي ي�شطحبه موؤكدا انه من حق الكفيف معرفة ما يدور حوله 
وما الذي يريد فعله دون اأن ميلي عليه اأي �شخ�س ذلك.  واأو�شح القائد 
العام ل�شرطة دبي بالنيابة اأن الإدارة العامة للعمليات تقدم خدمة طوارئ 
جديدة خا�شة بذوي الحتياجات اخلا�شة الذين لي�س مبقدورهم الإبالغ 
عن اأو�شاعهم يف حالة تعر�شهم لأي طارئ لفتا اىل اأن اخلدمة تقوم على 
يتعر�شون حلالت  الذين  الحتياجات اخلا�شة  لذوي  الهاتفية  املحادثات 
ذوي  ك��اف��ة  اخل��دم��ة  ق�شريوت�شمل  زم��ن��ي  ب��وق��ت  اإ�شعافهم  ليتم  ط���وارئ 
اأن خدمة  املزينة  اللواء  واأك��د  الدولة.  م�شتوى  الحتياجات اخلا�شة على 
ذوي الحتياجات اخلا�شة تعد واحدة من بني عمليات التطوير التي داأبت 
اإزاء خدماتها املجانية التي  �شرطة دبي على القيام بها يف الآونة الأخرية 
اإقامتها  تقدمها لإ�شعاف مر�شى القلب واحلالت احلرجة التي كانت قد 
بالتعاون مع مركز خدمة الإ�شعاف يف دبي. واأو�شح اأن اخلدمة التي تقدمها 
�شرطة دبي �� بالتعاون مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية �� تقوم على حفظ كافة 
بيانات ذوي الإعاقة املتمثلة يف عناوينهم واأرقام هواتفهم مرتبطة بغرفة 
له  امل�شاعدة  لتقدمي  مكانه  معرفة  يتم  ال�شخ�س  ات�شال  وف��ور  العمليات 
باأ�شرع فر�شة اأو توجيه �شيارة اإ�شعاف اإىل مكانه نظرا لن بياناته تت�شمن 
خا�شة  بيانات  ت�شم  اخلدمة  اأن  مبينا  بالإعاقة  اخلا�شة  املعلومات  كافة 

بحوايل 8 الف معاق مرتبطني بغرفة العمليات يف �شرطة دبي.

•• دبي-وام:

بن  زاي����د  ملتقى  يف  تد�شينها  مت  ال��ت��ي  احل���ي���وان  ح��دي��ق��ة  زوار  ع���دد  ب��ل��غ 
9228 زائ��را من خمتلف اجلن�شيات  العائلي يف اخلوانيج الأوىل  حممد 

والفعاليات التعليمية.
للزيادة خالل  العدد مر�شح  اإن  امللتقى  نائب مدير  املن�شوري  اأحمد  وقال 
املرحلة املقبلة وحتى نهاية الفعاليات يف ال�شاد�س من اأبريل املقبل. واأ�شاف 
ال��دورة اجلديدة لفعاليات امللتقى التنوع يف احليوانات  اإنه مت خالل هذه 
اآل��ي��ف��ة مثل  واأخ����رى  والأ���ش��ود  ال��ن��م��ور  �شر�شة منها  ح��ي��وان��ات  حيث ت�شم 
اإ�شافة  والزواحف  والراكون  والكنغرو  والقرود  والغزلن  الالما  حيوانات 
اإىل النعام والطيور مثل الطاوو�س والبغبغاء وغريها من الطيور املاألوفة 
عند عموم النا�س. ونوه اإىل اأن احلديقة ت�شم اأكرث من 138 حيوانا من 
بعد  تفتح  احلديقة  اأب��واب  واأن  ن�شاأتها  مناطق  وح�شب  النوعيات  خمتلف 

الظهر وحتى العا�شرة م�شاء على مدار الأ�شبوع.
واأو�شح اأن امل�شاحة املخ�ش�شة للحديقة بلغت 10 اآلف مرت مربع و�شممت 
الطبيعه وت�شميم مكان خا�س  اإىل حماكاة  اإ�شافة  ب�شكل معماري جميل 
كلبان  بيئة كل كائن حي. من جانبه قال جا�شم بن  ينا�شب  لكل منها ما 
اإدارة امللتقى اعتمدت مقارنة تقوم على جعل  اإن  م�شوؤول حديقة احليوان 
احليوانات حرة طليقة وهي تتحرك و�شط جمالها الطبيعي املفتوح الذي 
الأقفا�س  وراء  مقيدة  باأنها  ت�شعر  ل  ال���زوار  على  عر�شها  اأث��ن��اء  يجعلها 
..متوقعا اأن حتقق احلديقة ارقاما قيا�شية يف اعداد مرتاديها خالل اليام 

املقبلة.
واأ�شاف اإنه مت تعليق لوحة اإر�شادية تعريفية باحليوانات والطيور املختلفة 
اأن  بالذكر  جدير   . وموطنها  نوعيتها  على  التعرف  ل��ل��زوار  يت�شنى  حتى 
احلديقة ا�شتقبلت خالل دورتها ال�شابقة من العام املا�شي اأكرث من مائة 
األف زائر وهو رقم قيا�شي يف عمر الفرتة الزمنية لإقامة فعاليات امللتقى.

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

بحث �شعادة مبارك علي ال�شام�شي رئي�س دائرة بلدية راأ�س اخليمة خالل 
املتحدة  القمر  جمهورية  �شفري  الأه��دل  �شفيان  اأحمد  زب��ري  �شعادة  لقائه 

لدى الدولة التعاون بني اجلانبني يف جمالت العمل البلدين.
وا�شتعر�س ال�شام�شي خالل اللقاء الذي جرى مبكتبه بدائرة بلدية راأ�س 
اخليمة ام�س منجزات دائرة البلدية وا�شتمع اإىل نبذة موجزة من �شعادة 
ال�شفري عن تطور العمل البلدي يف جمهورية القمر واملنجزات والتطلعات 

القادمة يف جمالت ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.
واأعرب رئي�س دائرة بلدية راأ�س اخليمة عن �شكره ل�شعادة ال�شفري على هذه 

الزيارة وقدم له درعا تذكارية بهذه املنا�شبة. 

ويل عهد عجمان  يبارك للعر�صان
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را�سد النعيمي ي�سيد بالدرو�ش والعرب يف فن القيادة خالل حديث حممد بن را�سد يف القمة احلكومية

انطالق فعاليات مبادرة عجمان زرقاء لريا�ش الأطفال حتت �سعار رحلة ماء 

جائزة راأ�ش اخليمة للقراآن الكرمي تنظم فن اإدارة احللقات

•• عجمان ـ الفجر 

اأ�شاد �شمو ال�شيخ را�شد بن حميد 
البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ا�شتقاه  مبا  بعجمان  والتخطيط 
من الدرو�س والعرب يف فن القيادة 
�شاحب  وحديث  ت�شريحات  من 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي خالل 
�شخ�شية   2500 ���ش��م��وه  ل��ق��اء 
حكومية واإعالمية ، وذلك خالل 
ال���ت���ي عقدت  ال��ق��م��ة احل��ك��وم��ي��ة 

اأم�س الول يف دبي.

النعيمي  را���ش��د  ال�����ش��ي��خ  واأع���ت���رب 
قائد  �شموه  ب���اأن  ال��دائ��رة  رئي�س 
ق��ل اأم��ث��ال��ه يف ه���ذا ال��زم��ن وهو 
ق����دوة وم��ث��ل اأع���ل���ى ن�����ش��ت��ق��ي من 
فكره وروؤيته الكثري الذي يحقق 
التميز  �شباق  يف  جناحنا  ق�ش�س 
واإ�شرارنا لنكون الرقم واحد فيه 
موؤكدا اأنه فار�س متميزا يف موقعه 
يخو�س ال�شباقات ويتخطى كافة 
التحديات  وي��ت��ج��اوز  ال�شعوبات 
ا�شتيعاب  ع��ل��ى  ق����ادر  رج���ل  ب��ف��ك��ر 
ال���ث���ق���اف���ات وت���ق���ب���ل الآخ�������ر بكل 
متناق�شاته، كي يفرز ما فيه من 
جمتمعنا  ت��خ��دم  ومنفعة  ف��ائ��دة 

واأكد �شموه باأن حديثه ي�شتوعب 
ويحفز،  الهمم  ي�شحذ  و  اجلميع 
املبادرة  ب��روح  للتحلي  ويدعوهم 
ويحث  الإب���داع  تعزيز  يف  وي�شهم 
الفريق  ب�����روح  ل��ل��ع��م��ل  اجل��م��ي��ع 
العامة  امل�����ش��ل��ح��ة  ي���خ���دم  ال�����ذي 
وامل�شالح الوطنية العليا للبالد ، 
ويوؤكد التالحم الفكري والثقايف 
بني القائد واأبناء �شعبه ، م�شرياً 
تقبل  يف  ال���الف���ت  ت��وا���ش��ع��ه  اإىل 
الإن�شات  ف��ن  اإت��ق��ان��ه  ويف  الآخ����ر 
واملتابعة واإعطاء كل ذي حق حقه 
بامل�شاركة يف الراأي والتعبري عما 

يجول بخاطره.

عادتنا  م���ع  ،وت��ت��م��ا���ش��ى  ووط��ن��ن��ا 
الإ�شالمي  ودي���ن���ن���ا  وت��ق��ال��ي��دن��ا 
العربية  وث���ق���اف���ت���ن���ا  احل���ن���ي���ف 
اجتماع  ب�����اأن  لف���ت���اً   ، الأ����ش���ي���ل���ة 
القادة يف مدر�شة القيادة هي بحد 
دائ��م��ة حتققها  ذات���ه ق�شة جن��اح 
الإمارات بف�شل الرعاية الدائمة 
يلقاه  ال��ذي  ال��الحم��دود  والدعم 
اجلميع من القائد الأول �شاحب 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�����ذي اأث���ب���ت ذل����ك يف ك��ث��ري من 
املواقف و اأيد ذلك �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

مبداأ  اع��ت��م��د  ال�����ذي  ح��دي��ث��ه  يف 
املنقطعة  وامل�����ش��ارح��ة  ال�شفافية 
القائد  ق��ام��و���س ه���ذا  ال��ن��ظ��ري يف 
اأ�شتحق  ال����ذي  وال��ق��ائ��د  امل��ت��م��ي��ز 
اللقب بجدارة بعلم وقدرة وكفاءة 
ع��ال��ي��ة ، ل��ه��ذا ف��اأن��ن��ا ن��ع��م��ل على 
مبداأ  تطبيق  يف  النهج  ه��ذا  تتبع 
الإج�����راءات  وتب�شيط  ال�شفافية 
وتطبيق اأف�شل املمار�شات خلدمة 
ك��ون��ن��ا ج��ه��ة خدمية  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ون�شعى  اجل���م���ه���ور  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل 
كاملة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
املقايي�س  وف�����ق  ع���ال���ي���ة  ب����ج����ودة 

العاملية .

•• عجمان ـ حممد بدير 

اأطلقت  م����اء  ع���ن���وان رح��ل��ة  حت���ت 
ال�شحي  لل�شرف  عجمان  �شركة 
لفئة  زرق���������اء  ع���ج���م���ان  م�����ب�����ادرة 
بالتعاون  وذل��ك  الط��ف��ال،  ريا�س 
التعليمية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م���ع 
املعاقني،  لتاأهيل  عجمان  ومركز 
الروؤية  �شمن  امل��ب��ادرة  تاأتي  حيث 
امل�شتدامة التي تتبناها  املجتمعية 
ال�����ش��رك��ة وال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ن�شر 
وتثقيف  الطبيعة  حماية  ثقافة 
الن�شئ باأهمية احلفاظ على الرثوة 
الفعاليات  ان��ط��الق  وك���ان  امل��ائ��ي��ة، 

املبادرة  وت��رك��ز  عليها  امل��ح��اف��ظ��ة 
اي�����ش��ا ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ال���دم���ج بني 
ا�شراك  خ��الل  م��ن  املجتمع  فئات 
يف  اخل���ا����ش���ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
امل����ب����ادرة . م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال بيرت 
عجمان  �شركة  مدير   ، لمربخت 
مبادرة  ان   ، ال�����ش��ح��ي  ل��ل�����ش��رف 
ا�شرتاتيجية  ه��ي  زرق����اء  ع��ج��م��ان 
�شاملة مت و�شعها من قبل �شركة 
خللق  ال�شحي  لل�شرف  عجمان 
وعي  م��ن  نابعة  جمتمعية  ثقافة 
بندرة  املتعلقة  البيئية  بامل�شاكل 
املياه و�شرورة ابتكار بدائل ت�شاهم 
مواردنا  على  ال�شغط  تخفيف  يف 

بعجمان  ال���ب���ه���ج���ة  رو�����ش����ة  م����ن 
لمربخت  ب��ي��رت  ال�شيد  بح�شور 
���ش��رك��ة ع��ج��م��ان لل�شرف  ، م��دي��ر 
�شلطان  يو�شف  و�شعادة   ، ال�شحي 
التنفيذي  امل���دي���ر   ، ال��ع��ج��م��اين 
ل�شركة عجمان لل�شرف ال�شحي، 
و�شعادة علي ح�شن حممد ، مدير 

منطقة عجمان التعليمية .
ال���ت���ي �شوف  امل����ب����ادرة  وت��ت�����ش��م��ن 
من  جمموعة  يف  فعالياتها  ت��ق��ام 
ور�س   ، بعجمان  الط��ف��ال  ري��ا���س 
عر�س افالم توعوية وور�س قراءة 
ت�شاهم يف خلق جيل  وور���س فنية 
و�شرورة  املياه  ن��درة  مل�شكلة  واع��ي 

ارتاأينا  ان���ه  واأ����ش���اف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
ل�شمان  بالأطفال  البدء  ���ش��رورة 
على  التعرف  ح��ب  على  تن�شئتهم 
امل���ح���ي���ط���ة بهم  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ب���ي���ئ���ة 
بطرق  ت��وع��ي��ت��ه��م  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
احل����ف����اظ ع���ل���ى م�������ش���ادر ال���دول���ة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وق�����د ا���ش��ت��ه��دف��ن��ا يف 
ريا�س  ع��دد خم�شة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 
اط���ف���ال ���ش��ن��ق��وم ب��ت��ع��ري��ف��ه��م على 
دور وخدمات ال�شرف ال�شحي يف 
المارة من خالل �شرح دورة املياه 
امل��دن��ي��ة ومن  ال��ط��ب��ي��ع��ة اىل  م���ن 
مياه  م��ع��اجل��ة  حم���ط���ات  اىل  ث���م 
كيفية  واخ���ريا  ال�شحي  ال�����ش��رف 

اإعادة ا�شتخدامها يف املدينة 
ه������ذا وت���ع���ت���رب رح����ل����ة امل�������اء ج���زء 
�شركة  م����ن  ع���ام���ة  م�����ب�����ادرة  م����ن 
ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��رف ال�����ش��ح��ي حتت 
ا�شتهدفت  زرق���اء  عجمان  ع��ن��وان 
بالتعاون   2012 دي�����ش��م��رب  يف 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  م���ع 
المارة  �شكان  م��ن  ج��زء  بعجمان 
املياه  ا�شتهال  لرت�شيد  م��ب��ادرة  يف 
عده  فئات  م�شتقبال  و�شت�شتهدف 
واملقيمني  وامل����راع����ني  ك��ال��ط��الب 
وبرامج  ب��ف��ع��ال��ي��ات  ك���ٌل  ب��ع��ج��م��ان 
توجهات  م���ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب  خم��ت��ل��ف��ة 

ال�شرتاتيجية. 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

الثالثة  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
ع�����ش��رة م���ن ج���ائ���زة راأ������س اخليمة 
تنظيم  ج�����رى  ال����ك����رمي  ل���ل���ق���راآن 
اإدارة  ف���ن  ح����ول  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
مب�شاركة  الأول،  اأم�����س  احل��ل��ق��ات، 
امل�شاجد  اأئمة  من  �شخ�س،   100
املحلي  واأفراد املجتمع  واملحفظني 

.
ح�شر افتتاح الدورة اأحمد �شبيعان، 
الأمني العام ونائب رئي�س اللجنة 
العليا املنظمة جلائزة راأ�س اخليمة 
اأع�شاء  الكرمي، وعدد من  للقراآن 

اللجنة العليا املنظمة.

دبي،  يف  الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ 
وا�شتمرت يوما واحدا. وا�شتعر�س 
املحا�شرة، خالل الدورة، عددا من 
يف  توافرها  يجب  التي  العنا�شر، 

احت�شنها  ال���ت���ى  ال����������دورة،  ق�����دم 
م�����ش��ج��د ال�������ش���ي���خ زاي�������د يف راأ������س 
اخل���ي���م���ة، غ�����ازي ����ش���امل ال���ب���دوي، 
م��دي��ر م��رك��ز حممد ���ش��امل بخيت 

الكرمي،  ال��ق��راآن  حتفيظ  حلقات 
بهدف حتقيق اأهدافها يف حتفيظ 
وتر�شيخ  ت�����ع�����اىل،  اهلل،  ك�����ت�����اب 
الن�سء  نفو�س  يف  القراآنية  القيم 

والأجيال.
اإدارة  اأ����ش�������س  اأن  ال����ب����دوي  واأك������د 
ت�شمل  ال�����ق�����راآن�����ي�����ة  احل�����ل�����ق�����ات 
والتقومي،  والتنظيم  التخطيط 
لفتا اإىل اأهمية اأداء املعلم و�شرورة 
الهتمام بتنفيذ خطة مدرو�شة يف 

حتفيظ الطلبة.
م�شوؤولية  اأن  ال���ب���دوي  واع���ت���رب   
القراآن  حت��ف��ي��ظ  م���راك���ز  اإدارات 
معايري  و���ش��ع  يف  تتمثل  ال��ك��رمي 
معلم  اختيار  ووا�شحة يف  حم��ددة 

التحفيظ، لتنعك�س على خمرجات 
ومنت�شبيها،  ال��ت��ح��ف��ي��ظ  ح��ل��ق��ات 
حفظة  م��ن  متمكن  جيل  واإن�����ش��اء 
الوطن  ه����ذا  ال���ك���رمي يف  ال����ق����راآن 
ي��ع��ك�����س دع����م قيادة  ال���ع���زي���ز، مب���ا 
القراآن  حت��ف��ي��ظ  جل��ه��ود  ال���دول���ة 
هذا  يف  للعاملني  ودعمها  الكرمي، 

احلقل املبارك.
دورة  ال�����ي�����وم  اجل������ائ������زة  وت���ن���ظ���م 
احللقات،  اإدارة  ف��ن  ع��ن  م���وازي���ة 
خم�ش�شة للعن�شر الن�شائي فقط، 
يف  احل��ل��ي��ان،  عبيد  م���وزة  تقدمها 
للتنمية  الإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م��ق��ر 
ال��ظ��ي��ت يف  الج��ت��م��اع��ي��ة مبنطقة 

راأ�س اخليمة.

اأبوظبي للتعليم يحث اأولياء الأمور على تطعيم اأبنائهم للحد من انت�سار الأمرا�ش
•• اأبوظبي-وام:

عقدت اإدارة الرتخي�س والعتماد التابعة لقطاع املدار�س اخلا�شة و�شمان 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  مع  بالتن�شيق  للتعليم  ابوظبي  اجل��ودة مبجل�س 
 128 يف  التمري�شية  الهيئات  م��ع  اجتماعا  اأب��وظ��ب��ي   - �شحة  ال�شحية 
مدر�شة خا�شة باأبوظبي واملنطقة الغربية لبحث اإجراءات عمليات التطعيم 
ومتطلباتها وذلك انطالقا من حر�س جمل�س اأبوظبي للتعليم على �شحة 
الدور  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  الجتماع  خالل  ومت  الطلبة.  و�شالمة 
الذي توؤديه ممر�شات املدر�شة خالل عمليات التطعيم ومناق�شة الو�شائل 
اأطفالهم. وبالرغم  اأولياء الأمور على تطعيم  املتبعة لت�شجيع  والأ�شاليب 
عمليات  ت��ويل  يف  ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  ممر�شات  دور  م��ن 
التطعيم باملدار�س اخلا�شة اإل اأن م�شوؤولية تطعيم طلبة املدار�س اخلا�شة 

لالإ�شابة  اأبنائهم  تعر�س  عنه  ينتج  اأبنائهم مما  تطعيم  على  املوافقة  عن 
باملدار�س  التمري�س  بفريق  الجتماع  ارتاأينا  ال�شبب  ولهذا   .. بالأمرا�س 
باملجل�س  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  م��ع  التن�شيق  كيفية  ع��ل��ى  لإط��الع��ه��م  اخل��ا���ش��ة 
وممر�شات هيئة ال�شحة للتاأكيد على �شرورة تعريف اأولياء الأمور والطلبة 
باأهمية التطعيم واأثره على �شحة اأبنائهم م�شريا اىل ان اللقاحات ت�شاعد 
على الوقاية من الأمرا�س وجتنب الإ�شابة باأنواع خمتلفة من الفريو�شات 

والبكترييا خا�شة الذين تعاين اأج�شامهم من �شعف املناعة.
ب�شركة  املدر�شية  ال�شحة  اإدارة  م��دي��رة  م�شطفى  جن��اح  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
اأبوظبي  اإن امل�شوؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف املعنية باإمارة  �شحة 
للحفاظ على �شحة الطلبة بو�شفهم قادة امل�شتقبل .. واأو�شحت اأن التعاون 
ل�شمان  ���ش��روري  اأم��ر  الأم���ور  واأول��ي��اء  التمري�شية  الهيئات  ب��ني  الوثيق 
الطلبة  �شحة  حماية  يف  اأث���ره  ل��ه  �شيكون  م��ا  التطعيم  ب��ج��داول  الل��ت��زام 

م�شرتكة بني فريق التطعيم التابع ال�شحة وممر�شات املدار�س اخلا�شة. 
و�شيتلقى طلبة جميع املراحل الدرا�شية بالإمارة من مرحلة ريا�س الأطفال 
اإىل ال�شف الثاين ع�شر اأنواعا خمتلفة من التطعيمات للم�شاعدة يف منع 
واخلام�س  الأول  ال�شفوف  طلبة  على  ويتعني  املعدية..  الأمرا�س  انت�شار 

والتا�شع ال�شتفادة من برنامج الك�شف الطبي الوقائي ال�شامل.
21 من الف�شل الثالث من القانون الحتادي  اأن املادة  اإىل  جتدر الإ�شارة 
على  تن�س  املعدية  الأم��را���س  من  الوقاية  ب�شاأن   1981 ل�شنة   27 رق��م 
اأبوظبي  �شركة  تقوم  حيث  املعدية  الأم��را���س  �شد  الطلبة  تطعيم  وج��وب 
جداول  بتحديد  للتح�شني  العليا  الوطنية  واللجنة  ال�شحية  للخدمات 

تطعيم اللقاحات ملحاربة الأمرا�س املعدية.
وقال املهند�س حمد الظاهري الرئي�س التنفيذي لقطاع املدار�س اخلا�شة 
ميتنعون  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  م��ن  العديد  اإن  باملجل�س  اجل���ودة  و�شمان 

للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س  �شحة  اأن  واأ�شافت  �شالمتهم.  على  واحل��ف��اظ 
بهدف  للتعاون  دائما  ي�شعون  باملدار�س  التمري�س  هيئات  مع  وبالتعاون 
تعزيز ال�شرتاتيجيات الهادفة لت�شجيع التطعيم بني الطلبة. من جانبهن 
اأو�شحت ممر�شات املدار�س اأن امل�شوؤوليات امللقاة على عاتقهن فيما يخ�س 

عملية التطعيم ت�شكل حتديا كبريا.
ك��ث��ريا من  اأن  النخبة اخل��ا���ش��ة  املمر�شة مب��در���ش��ة  غ���ازي  وق��ال��ت وج��ي��دة 
اأولياء الأمور يرف�شون التوقيع على ر�شالة املوافقة على تطعيم اأبنائهم. 
واأو�شحت اآمال نعمة اهلل املمر�شة مبدر�شة املنهل اخلا�شة اإن طلبة املراحل 
الدرا�شية املبكرة مثل طلبة ال�شف الأول ميثلون حتديا كبريا يف مدر�شتنا 
اأولياء  اإىل  الأوراق  ت�شليم  ين�شون  اإم��ا  فاإنهم  وبالتايل  �شنهم  ل�شغر  نظرا 
من  خلوفهم  نظرا  عمد  ع��ن  الأم���ر  ه��ذا  يتجاهل  بع�شهم  اأن  اأو  اأم��وره��م 

عملية التطعيم. 

النعيمي ي�ستقبل �سباطا بريطانيني عملوا يف قوة ال�ساحل خالل فرتة الإمارات املت�ساحلة
•• عجمان -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
ام�س.. عددا  بعجمان �شباح  الأم��ريي  ال��دي��وان  حاكم عجمان يف مكتبه يف 
قوة  يف  �شابقا  يعملون  كانوا  الذين  الربيطانيني  واملوظفني  ال�شباط  من 

الإقامة والطالع على معامل النه�شة احل�شارية والعمرانية والقت�شادية 
التي ت�شهدها البالد يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ال�شمو حاكم  �شاحب  وق��دم   . اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
و�شعبها يف  لالإمارات  ما قدموه من خدمات  على  لل�شباط  ال�شكر  عجمان 
�شموه  الكربى متناول  و�شبقت نه�شتها  الدولة  قيام  �شبقت  تاريخية  فرتة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب  املت�شاحلة.  الإم����ارات  ف��رتة  خ��الل  ال�شاحل 
حميد بن را�شد النعيمي بال�شيوف الذين جاوؤوا لزيارة الإمارات البلد الذي 
اأم�شوا فرتة طويلة من حياتهم فيه م�شريا �شموه اإىل اأن دولة الإمارات ويف 
مراحلها التاريخية كافة كانت بلد ح�شارات وواحة لالأمن والأمان رحبت 
وما زالت ترحب بكل زائر ومن اأي بلد على اأر�شها املباركة..متمنيا لهم طيب 

حديث الذكريات اجلميلة التي رافقت عمل الوفد الزائر يف فرتة عملهم يف 
الدولة خالل فرتة اخلم�شينيات وال�شتينيات من القرن املا�شي . ويف نهاية 
اللقاء كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي الوفد الزائر الذي 
النعيمي  حمد  �شعادة  اللقاء  ح�شر  ل�شموه.  تذكارية  هدايا  جهته  من  قدم 

مدير ديوان حاكم عجمان وعدد من امل�شوؤولني وال�شيوف.

توقيع مذكرة تفاهم بني خريية النعيمي وموؤ�ص�صة النعيمي لل�صيارات

عزة النعيمي توؤكد على اهمية الدور احليوي للقطاع اخلا�ش بدعم املوؤ�س�سات اخلريية
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•• عجمان ـ حممد بدير 

اخلريية  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  وق��ع��ت 
ب�شاأن  تفاهم  م��ذك��رة  لل�شيارات  النعيمي  وموؤ�ش�شة 
�شباح  وذل��ك  بينهما،  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تعزيز 
ب���ن را����ش���د النعيمي  ام�������س مب��ق��ر م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د 

اخلريية، 
النعيمي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��دع��م  ان  ع��ل��ى  امل���ذك���رة  ون�����ش��ت 
مادي  كدعم  �شنويا  دره��م  األ��ف  مائة  مبلغ  لل�شيارات 
اىل  هذا  اخلريية،  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ملوؤ�ش�شة 
%10 م��ن ���ش��ايف رب��ح ك��ل �شيارة  ج��ان��ب دف��ع ن�شبة 

مباعة مبقر موؤ�ش�شة النعيمي لل�شيارات بعجمان.
وق���ع امل���ذك���رة م��ن ج��ان��ب م��وؤ���ش�����ش��ة حميد ب��ن را�شد 
النعيمي اخلريية، ال�شيخه عزة بنت عبداهلل النعيمي 
النعيمي  موؤ�ش�شة  جانب  وم��ن  املوؤ�ش�شة،  ع��ام  مدير 
النعيمي،  ط��وي��ل  ب��و  �شعيد  ع��ل��ى  ���ش��ع��ادة  ل��ل�����ش��ي��ارات، 
�شعادة  بح�شور  وذلك  للموؤ�ش�شة،  التنفيذي  الرئي�س 

حمد �شعيد النعيمي.
وقد ا�شادت ال�شيخه عزة بنت عبداهلل النعيمي مدير 
عام موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية، بهذه 
املبادرة والتي توؤكد على اهمية الدور احليوي للقطاع 
اخلا�س ب�شاأن دعم العمال واملوؤ�ش�شات اخلريية، كما 
املوؤ�ش�شتني  بني  امل�شتقبلي  التعاون  وجود  اىل  اأ�شارت 
ب�شاأن دعم امل�شاريع املو�شمية والأن�شطة املتنوعة التي 

تنظمها خريية النعيمي.

واأ�شافت مدير عام موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي 
اخلريية، ان الدعم املقدم من قبل موؤ�ش�شة النعيمي 
املحدود  ال��دخ��ل  ذوي  لفئة  ي��وج��ه  ���ش��وف  ل��ل�����ش��ي��ارات 
وامل�����ش��ت��ح��ق��ني م��ن امل��دي��ن��ني وف��ئ��ة ال��ع��ج��ز ال�����ش��ح��ي ، 
من  ي��ق��ارب  م��ا  بتقدمي  تقوم  املوؤ�ش�شة  ان  واأو���ش��ح��ت 
�شهرية  م�شاعدة   20 تت�شمن  �شهرية  م�شاعدة   50
ال�شهرية  ال��ك��ف��الت  ج��ان��ب  اىل  ه���ذا  امل��دي��ن��ني  لفئة 
اأن  حيث  مل�شتحقيها،  اخلريية  تقدمها  التي  الثابتة 
الف   500 اىل  ت�شل  ال�شهرية  امل�شاعدات  اإج��م��ايل 

درهم للم�شاعدات ال�شهرية بكافة ا�شكاله.
ومتنت ال�شيخة عزة النعيمي كافة املوؤ�ش�شات اخلا�شة 
ب����اأن حت���ذو وت���ب���ادر ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب��الع��م��ال اخلريية 
اخلريية  اجلهات  مع  ال�شراكات  عمل  على  وحتر�س 

ودعم هذه الن�شطة.
من جانبه وجه �شعادة على �شعيد بوطويل النعيمي، 
اخلريية،  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ملوؤ�ش�شة  ال�شكر 
معتربا ان م�شاركة موؤ�ش�شة النعيمي لل�شيارات واجب 
توؤكده القيادة الر�شيدة دوما ، والتي تاأتي بتوجيهات 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
م�شرية  قائد  عجمان،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
اخلري بعجمان، و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 

ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي.
امل�شاركة بكافة الفعاليات  واأكد خالل ت�شريحه على 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  م��ع  والأن�����ش��ط��ة 

اخلريية، وتقدمي الدعم الالزم لها.   

•• ال�صارقة-وام:

اخلا�شة  امل��دار���س  التعليمية  ال�شارقة  منطقة  كرمت 
للدور  تقديرا   41 ال�  الوطني  اليوم  مب�شابقة  الفائزة 
التي  واجلهود  التعليمية  املوؤ�ش�شات  به  ت�شطلع  ال��ذي 
قامت بها املدار�س امل�شاركة يف هذه املنا�شبة العزيزة على 

قلوب املواطنني واملقيمني بالدولة.
�شارك يف حفل التكرمي الذي اأقيم يف مقر املنطقة ح�شة 
اخلاجة رئي�س ق�شم التعليم اخلا�س والنوعي وحممد 
واملعاهد  امل��دار���س  تراخي�س  وح���دة  رئي�س  ال��زرع��وين 
 . واملكرمون  التعليم اخلا�س  وك��رم �شفر من  اخلا�شة 
وقالت ح�شة اخلاجة اإن املدار�س اخلا�شة ان�شمت هذا 
الوطني  باليوم  الحتفال  للم�شاركة يف م�شابقات  العام 
لأول مرة والتي كانت تقام على نطاق املدار�س احلكومية 
التي  النوعية  امل�شاركات  �شعادتها بحجم  واأعربت عن   .

قدمتها املدار�س اخلا�شة العربية والجنبية ..مو�شحة 
منطلقات  من  ياأتي  اخلا�س  القطاع  طلبة  ا���ش��راك  اأن 

وطنية هامة.
وقامت ح�شة اخلاجة وكرم �شفر خالل احلفل بتكرمي 
م�شابقة  فئة  ..الوىل  فئات  ث��الث  يف  الفائزة  امل��دار���س 
املركز الول فيها مدر�شة  الوطني وح�شل على  الركن 
ال�شارقة الربيطانية اخلا�شة ..وجاءت يف املركز الثاين 
مدر�شة النجمة ..ويف املركز الثالث املدر�شة الوردية فرع 
املبخرة  الأول بفئة م�شابقة  املركز  . كما فاز يف  مويلح 
المريكية  �شما  مدر�شة  الم��ور  اولياء  ا�شتهدفت  التي 
..ويف املركز الثاين مدر�شتنا الجنليزية الثانوية ..ويف 
 . مويلح  ف��رع  ال��وردي��ة  ال�شارقة  مدر�شة  الثالث  املركز 
املدر�شة  اللوحة  الأول يف م�شابقة  املركز  وح�شلت على 
اله��ل��ي��ة اخل��ا���ش��ة وح��ل��ت م��در���ش��ة ن��ربا���س المي����ان يف 

املركز الثاين ومدر�شة الن�شار يف املركز الثالث.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كونك�شن لتخلي�س 
املعامالت رخ�شة رقم:CN 1402612 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شرور م�شبح حممد م�شبح الظاهري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف احمد طار�س عبيد را�شد القبي�شي

فعلى كل من له حق العرتا�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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عبري البنف�شج 

CN 1176456:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاهدا حممد ا�شحاق )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف عبداهلل علي عبداهلل احمد الكثريي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الفا  ال�ش�����ادة/مطبعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1028777 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عادل ح�شن حممد علي النوي�س )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/توريد لالن�شاءات ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1192010 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيكار �شينها راجيندرا موهان �شينها )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 ا�شافة نبيل علي �شالح عبداحلي اليافعي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خلفان علي بطي الداب الظاهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد فوزي من�شي العمري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
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/روافد للتكنولوجيا 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1008746 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مناف عبدالر�شا الفائز )%12(
تعديل ن�شب ال�شركاء

 عبدالر�شا علي جا�شم الفائز من 49% اىل %37
فعلى كل من له حق العرتا�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(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ابو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شمية لل�شاعات والهواتف املتحركة
 رخ�شة رقم:CN 1069909 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

ا�شكاي ماك�س للحدادة واللحام
 رخ�شة رقم:CN 1141160 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

الذهبية للمقاولت وال�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1168501 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

بينونة البيطري - فرع ابوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1031302 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1359624 بال�شم التجاري اجناز ل�شت�شارات 
المن وال�شالمة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

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

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1051574 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

مقيته مرزوق فالج جابر الحبابي من 79% اىل %89
تعديل جن�شية ال�شركاء

من المارات العربية املتحدة اىل المارات العربية املتحدة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�شاهني  ابراهيم  ال�ش�����ادة/حمطة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
خلدمة ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1105422 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي حممد خمي�س علي ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد عناية غالم حممد
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حمطة ابراهيم �شاهني خلدمة ال�شيارات
AUTOMOBILE SERVICES STATION

اىل/ جلوبال وو�س خلدمة ال�شيارات
GLOBAL WASH CARS SERVICES

فعلى كل من له حق العرتا�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 10715 بتاريخ 2013/2/13   

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

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1007563 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد خالد حيدر قا�شم النعيمي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد خالد حيدر قا�شم النعيمي من 49% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالواحد علي حممد احل�شام
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 5*55 اىل 1*1

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

اىل/ موؤ�ش�شة فيال للمقاولت العامة
VILLA GENERAL CONTRACTING EST

فعلى كل من له حق العرتا�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 10715 بتاريخ 2013/2/13   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كوزم�شريج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
وفروعها  ذ.م.م  الواحد  اليوم  جلراحة  المارات  وم�شت�شفى 

رخ�شة رقم:CN 1045650 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

challenge investment ا�شافة جالينج لال�شتثمار
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف ال�شيخ هزاع بن طحنون بن حممد اآل نهيان 
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10715 بتاريخ 2013/2/13   

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

CN 1363801:ال�شاحره للحناء والتجميل رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة منجده مامون ح�شني ر�شتم )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�شاره حممد فايز احلالف الحبابي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
 �شاره حممد فايز احلالف الحبابي من 100% اىل %0

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

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

العدد 10715 بتاريخ 2013/2/13   

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

CN 1008863:للمقاولت وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1.2 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة قلعة �شجيا للمقاولت وال�شيانة العامة

اىل/ ار�س ال�شعاده للعقارات
HAPPY LAND PROPERTY MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شراء وبيع الرا�شي والعقارات )6810001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
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 10715 بتاريخ 2013/2/13   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فنتا�شي لالعمال 

ال�شحية رخ�شة رقم:CN 1174929 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي عبداهلل حديد �شرور )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف كوتوب الدين اكتاب بزل احمد 
فعلى كل من له حق العرتا�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 10715 بتاريخ 2013/2/13   

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

العامة رخ�شة رقم:CN 1156893 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خلفان احمد علي �شيف املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد علي �شيف �شابر املزروعي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3.2*1.2 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/جنوم ال�شحراء للمقاولت وال�شيانة العامة
NOJOUM AL SAHRA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

اىل/ جنوم ال�شحراء للت�شجري وال�شيانة العامة
NOJOUM AL SAHRA LANDSCAPING & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�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

العدد 10715 بتاريخ 2013/2/13   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/درد�شه كويف �شوب

 رخ�شة رقم:CN 1200551 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 21*1 اىل 60*40

تعديل ا�شم جتاري:من/درد�شه كويف �شوب
DARDASHA COFFEE SHOP

اىل/ درد�شه للو�شاطة التجارية
DARDASHA COMMERCIAL BROKERAGE

تعديل عنوان/من ابوظبي مدينة حممد بن زايد �س 12 ق 221 املالك را�شد 
خالد املن�شوري اىل املنطقة الغربية ليوا مي�شم ار�س رقم 41 حمل رقم 16

تعديل ن�شاط/ ا�شافة و�شيط جتاري )6499014(
تعديل ن�شاط/حذف م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10715 بتاريخ 2013/2/13   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زهرة املرجان لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1140080 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد النخريه حمد را�شد العامري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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•• دبي-الفجر:

الب�شرية  امل�����������وارد  اإدارة  ن���ظ���م���ت 
بالتعاون  الإم������������ارات  مب����وا�����ش����الت 
ل���ل���ج���ودة ور�شة  دب����ي  م���ع جم��م��وع��ة 
موظفي  ل��ت��ع��ري��ف  متخ�ش�شة  ع��م��ل 
اأفكار  بجائزتي  املوؤ�ش�شة  وم��وظ��ف��ات 
والوقوف   ، الإم����ارات  اأف��ك��ار  و  عربية 
على اأهدافهما لدعم الإبداع احلكومي 
وع���رب���ي���اً، وم��ن��اق�����ش��ة فر�س  حم��ل��ي��اً 
الإمارات  موا�شالت  م�شاركة  واآليات 

يف الدورة القادمة للجائزتني.
 واأعربت الأ�شتاذة حنان حممد �شقر 
ل���دائ���رة اخلدمات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
امل�����ش��ان��دة مب��وا���ش��الت الإم������ارات عن 
املجموعة  ف���ري���ق  ل����زي����ارة  ت��ث��م��ي��ن��ه��ا 
مديرة  ال��ت��م��ي��م��ي  ب����دري����ة  ب���رئ���ا����ش���ة 
املجموعة، وت�شمنت كاًل من املهند�شة 
نارميان معت�شم احلكيم ع�شو تقييم 
العمادي  وهند   ، عربية  اأف��ك��ار  جائزة 
واأ�شادت  الفرعية،  املجموعات  من�شقة 
املبذولة  وج��ه��وده��ا  امل��ج��م��وع��ة  ب���دور 
واملمار�شات  التجارب  تعزيز  �شبيل  يف 
ال�شعيدين  على  الناجحة  الإبداعية 
ال�����دول�����ة،  احل����ك����وم����ي واخل�����ا������س يف 
وطرحها جلائزتي اأفكار عربية واأفكار 
الإم��ارات.  واأكدت حنان �شقر حر�س 
توثيق  ع��ل��ى  الإم���������ارات  م���وا����ش���الت 
للجودة،  دب��ي  جمموعة  مع  �شراكتها 
اجلائزتني،  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  وامل�����ش��ارك��ة 

وا�شتثمار ذلك ملوا�شلة جهود املوؤ�ش�شة 
وتر�شيخ  التميز  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و 
م��ف��اه��ي��م الإب����������داع، وط������رح الأف����ك����ار 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  وامل��ب��ت��ك��رة  ال��ن��وع��ي��ة 
اإدارات  جميع  يف  واجلماعي  ال��ف��ردي 

ومراكز وفروع موا�شالت الإمارات.
خطة  و�شعت  املوؤ�ش�شة  اإن  واأ���ش��اف��ت   
يف  الإب��داع  لتطوير منهجية  وا�شحة 
الإداري��ة واخلدمية، ومن  ممار�شاتها 
برنامج  وحت�����ش��ني  حت���دي���ث  ���ش��م��ن��ه��ا 
املوؤ�ش�شة  ا���ش��ت��ع��داد  م���وؤك���دة   ، اأف���ك���ار 
والت�شويق  ل��ل��رتوي��ج  حملة  لإط����الق 
جل���ائ���زت���ي اأف�����ك�����ار ع���رب���ي���ة و اأف����ك����ار 
الإم��ارات فيما بني موظفي املوؤ�ش�شة، 
فيهما  للم�شاركة  �شيوؤهلها  م��ا  وه��ذا 
ب�شكل فاعل وموؤثر.  وبدورها، قالت 
دبي  جمموعة  مدير  التميمي  بدرية 
التعريفية  الور�شة  ه��ذه  اإن  للجودة: 
ت��اأت��ي ت��ق��دي��راً م��ن امل��ج��م��وع��ة لأدوار 

موا�شالت الإم��ارات، يف جمال رعاية 
وتوجهات  اجل����ودة  مم��ار���ش��ات  ودع����م 
الإب�������داع، والتي  ال��ت��م��ي��ز وت��ط��ب��ي��ق��ات 
توجت بفوز املوؤ�ش�شة ب�شدارة اجلهات 
الحتادية املتميزة يف الدورتني الأوىل 
وال��ث��ان��ي��ة جل���ائ���زة الإم�������ارات ل����الأداء 
احلكومي املتميز، موؤكداً ثقتها بقدرة 
مماثلة  نتيجة  حتقيق  على  املوؤ�ش�شة 
وا�شتهلت  املقبلة.  الثالثة  ال���دورة  يف 
التي  العمل  ور���ش��ة  احلكيم  ن��ارمي��ان 
املوظفني  م���ن  جم��م��وع��ة  ح�����ش��ره��ا 
الوظيفية  امل�����ش��ت��وي��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
القرتاحات،  ت��ق��دمي  يف  وامل��ت��م��ي��زي��ن 
بالتاأكيد على �شرورة خلق بيئة عمل 
كل  يف  وامل��وظ��ف��ات  امل��وظ��ف��ني  ت�شجع 
موؤ�ش�شة على طرح الأفكار واملقرتحات، 
والتي  واملكافاأة  التحفيز  نظم  وو�شع 
هذا  يف  ال�شتمرار  �شمان  �شاأنها  من 
واأبدت  الإب��داع��ي.   املوؤ�ش�شي  التوجه 

واإعجابها  ت���ق���دي���ره���ا  ع����ن  احل���ك���ي���م 
بربنامج اأفكار يف موا�شالت الإمارات، 
تقريباً،  15 عاماً  انطلق منذ  والذي 
املوظفني  م��ن  جيل  �شنع  يف  و���ش��اه��م 
املوؤ�ش�شة،  يف  وامل��ت��م��ي��زي��ن  امل��ب��دع��ني 
والتميز  الب��ت��ك��ار  مفاهيم  وت��ر���ش��ي��خ 
الرائدة،  احلكومية  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  يف 
م��ع��رب��ة ع��ن ا���ش��ت��ع��داد جم��م��وع��ة دبي 
اأوج�����ه  ج���م���ي���ع  ت����ق����دم  لأن  ل���ل���ج���ودة 
هذا  على  للقائمني  وامل�شاندة  الدعم 
وحت�شينه  تطويره  بهدف  الربنامج، 
م�شتجدات  اآخ�����ر  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب���ا 
الربامج والنظم املوؤ�ش�شية احلديثة يف 
جمال الأفكار والقرتاحات. و�شددت 
ن���ارمي���ان احل��ك��ي��م ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تبني 
القيادة العليا يف املوؤ�ش�شات احلكومية 
ل��الأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة وت��ق��دمي الدعم 
ذوي  من  للموظفني  وامل���ادي  املعنوي 
الإب��داع والبتكار، وذلك مبا يتما�شى 
م���ع ت���وج���ه���ات روؤي������ة الإم���������ارات لأن 
بحلول  العامل  دول  اأف�شل  من  نكون 
اأن  يقت�شي  ه��ذا  اإن  وق��ال��ت   .2021
اإ�شهاماً  اإم��ارات��ي  م��واط��ن  ك��ل  ي�شاهم 
بناء  ع��ن طريق  اإمن���اء وطنه  يف  قيماً 
وا�شتثمار مواهبه يف البتكار  معارفه 
واأ�شادت  واملعرفة.  والإب���داع  وال��ري��ادة 
ب����امل����ب����ادرات احل���ك���وم���ي���ة الحت����ادي����ة 
واملحلية التي مت اإطالقها دعماً لهذا 
برنامج  ذل����ك  وم����ن  امل���ه���م،  اجل���ان���ب 
احلكومي،  ل��ل��ت��م��ي��ز  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 

احلكومي  ل���������الأداء  دب�����ي  وب����رن����ام����ج 
ب�شورة  ���ش��اه��م��ا  وال���ل���ذي���ن  امل��ت��م��ي��ز، 
وا�شحة يف دعم توجهات الدولة نحو 
تطوير اخلدمات احلكومية وحتقيق 
م�شتويات جودة عالية تفوق مثيالتها 

يف دول العامل املتقدم.
للح�شور  احل��ك��ي��م  ن��ارمي��ان  وق��دم��ت 
تعريفاً موجزاً عن جائزة اأفكار عربية 
فيها،  امل�������ش���ارك���ة  واآل����ي����ات  وجم������الت 
وم���ا ي��ت��ط��ل��ب��ه ذل���ك م���ن وج����ود نظام 
مقرتحات فاعل يف املوؤ�ش�شة، وتطبيق 
وحتقيقها  امل��ق��ب��ول��ة،  ل��الأف��ك��ار  عملي 

لنتائج اإدارية ومالية ملمو�شة.
وت�شمنت الور�شة ا�شتعرا�س عدد من 
اجلهات الحتادية واملحلية التي فازت 

بالدورات املا�شية يف اجلائزة.
وت����ول����ت ب����دري����ة ال���ت���م���ي���م���ي م���دي���رة 
التعريف  ج��ان��ب  ل��ل��ج��ودة،  جم��م��وع��ة 
بجائزة اأفكار الإمارات، والتي انبثقت 
اأفكار عربية وتندرج حتت  من جائزة 
اجلائزة  اأن  اإىل  م�����ش��رية  م��ظ��ل��ت��ه��ا، 
املا�شي  ال��ع��ام  م���رة  لأول  ط��رح��ه��ا  مت 
اإبراز النماذج  2012م، وذلك بهدف 
الإم�����ارات�����ي�����ة ال���ن���اج���ح���ة وامل�����واه�����ب 
خدمة  جم��الت  يف  املتميزة،  الوطنية 
الهوية  ع���ل���ى  واحل����ف����اظ  امل���ج���ت���م���ع، 
العربية،  ال��ل��غ��ة  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة، 
ب�شكل  الإم��������ارات  وت�����ش��وي��ق ومت��ث��ي��ل 
مبمار�شات  والقيام  خارجياً،  اإيجابي 

العمل التطوعي الوطني.

ب���اإدارة  العمالية  الق�شايا  ق�شم  ق��ام 
ب��ت��ح�����ش��ي��ل مبلغ  امل���دن���ي���ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
مليون درهم حت�شياًل مبا�شراً وذلك 
لعام  عمايل  ملف  و598  األ��ف  لعدد 
ملفات  ف���ت���ح  دون  وذل�������ك   2012
التنفيذ بالر�شوم، فاملبادرة �شاهمت يف 
 60 من  التح�شيل  خطوات  تقلي�س 
خطوة اىل 3 خطوات، وتقلي�س زمن 

التح�شيل من 19 يوم اىل 1 يوم.
واأ����ش���ار ح��م��د ع��ب��د اهلل رئ��ي�����س ق�شم 
م����ب����ادرة  اأن  ال���ع���م���ال���ي���ة  ال���ق�������ش���اي���ا 
يف  تكون  للر�شوم  ال��ف��وري  التح�شيل 
ق�شايا ال�شلح   و الق�شايا املف�شولة 
ال�شرتاتيجية  الغاية  �شمن  وتاأتي   ،
املتعاملني  ثقة  تعزيز  وه��ي  ل��ل��دائ��رة 
واملعنيني بالنظام الق�شائي، وحتقيقا 
للهدف ال�شرتاتيجي لإدارة الق�شايا 
م���ع���دل �شرعة  زي������ادة  امل���دن���ي���ة وه����ي 
بالهدف  امل��رت��ب��ط  ال����ق����رارات  ت��ن��ف��ي��ذ 
�شرعة  وه��ي  ل��ل��دائ��رة  ال�شرتاتيجي 

تنفيذ الأحكام والقرارات. 
الفوري  التح�شيل  مبادرة  اأن  واأكمل 
ان  اأب��رزه��ا  ايجابية  اآث���ار  عليه  ترتب 
املبلغ يتم حت�شيله مبا�شرة دون حاجة 
بالر�شوم  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م��ل��ف��ات  ف��ت��ح  اإىل 
اأدى  وب��ال��ت��ايل  للتح�شيل،  ال��ع��م��ايل 
اإىل اخت�شار خطوات التح�شيل   ذلك 
من 60 خطوة اىل 3 خطوات  وهذا 
ينتج عنه قلة التكلفة املادية للتح�شيل 
وت���وف���ري ج��ه��ود امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف 

املركزية  واخل��دم��ات  العمايل  الق�شم 
والبيوع  واحل����ج����وزات  وامل��ح�����ش��ري��ن 
لإع�����داد  الأخ�������رى  الإدارات  وح���ت���ى 
والتبليغ  ب��ال��ر���ش��وم  التنفيذ  م��ل��ف��ات 

والتح�شيل.
العمالية  الق�شايا  ق�شم  رئي�س  واأك��د 
امللفات  تراكم  ع��دم  اإىل  اأدى  ذل��ك  اإن 
الإعالن  ل�شعوبة  بالر�شوم  التنفيذ 
وبذلك  امل��ب��ال��غ،  لتح�شيل  الن�شر  اأو 
الدعوة  ملف  اإن��ه��اء  �شرعة  م��ن  يزيد 
ر�شوم  ���ش��داد  مت  اذا  ح��ي��ث  ال��ع��م��ال��ي��ة 
العامل  م�شتحقات  و����ش���داد  امل��ح��اك��م 
ميكن الإلغاء ومغادرة العامل البالد 
ورف��ع املالحظة  ال�شداد  ي��وم  نف�س  يف 
املوجودة يف الوزارة عن املن�شاأة، حيث 
العمل  وزارة  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات  ع��ق��د  مت 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  والدارة 
الج���ان���ب، ب��ع��دم غ��ل��ق امل��ل��ف لديهما 

ل��ل��م��دع��ى ع��ل��ي��ه ال ب��ع��د ال��ت��اأك��د من 
توقيع  مت  كما  املحاكم،   ر�شوم  �شداد 
ات��ف��اق��ي��ة م���ع امل��ن��ط��ق��ة احل����رة بجبل 
املطلوب  ال�شركات  مع  للتوا�شل  علي 
املنطقة  يف  وامل��وج��ودة  منها  ال��ر���ش��وم 
بالتنبيه  الق�شاة  مع  واملتابعة  احل��رة 
ع��ل��ى م��وق��ع ات��ف��اق��ي��ة ال�����ش��ل��ح ب�شداد 
ت��وق��ي��ع اتفاقية  ف���ور  امل��ح��اك��م  ر���ش��وم 

ال�شلح.
اأحمد  الدكتور  قام  ال�شياق  نف�س  ويف 
ع���ام حماكم  م��دي��ر  ه���زمي  ب��ن  �شعيد 
اأع�����ش��اء ف��ري��ق مبادرة  ب��ت��ك��رمي  دب���ي 
ال��ت��ح�����ش��ي��ل ال���ف���وري ل��ل��ر���ش��وم، وقد 
ح�����ش��ر ال���ت���ك���رمي ك����ال م����ن دروي�������س 
املدنية،  الق�شايا  اإدارة  مدير  م�شبح 
وحم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن رئ��ي�����س ق�شم 
الق�شايا  ق�����ش��م  وم��وظ��ف��ي  ال��ط��ع��ون، 

العمالية.

•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي وزير املالية فى ق�شر �شموه بزعبيل الليلة قبل املا�شية 
ال��داع��ي��ة ال���ش��الم��ي ال��دك��ت��ور ب��ه��اء ال��دي��ن حممد جمال 
الدين الندوي. وتبادل �شموه وف�شيلة الداعية ال�شالمي 
الهندي احلديث حول عدد من الق�شايا ال�شالمية و�شبل 
تعزيز وحدة امل�شلمني مبا يحفظ لال�شالم �شمعته الطيبة 

فى  والجتماعية  والدينية  الن�شانية  ومكانته  وت�شاحمه 
ف�شيلة  واأ���ش��اد  وغ��ريه��ا.  ال�شالمية  املجتمعات  اأو���ش��اط 
را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  مببادرات  الندوي  الدكتور 
اآل مكتوم جتاه الإ�شالم ور�شالته وم�شاعدة املحتاجني فى 
ال�شياق  ه��ذا  فى  منوها  الفقرية..  ال�شالمية  املجتمعات 
التى  وامل�شاجد  وامل��دار���س  التعليمية  ال�شالمية  باملراكز 
�شموه  دعم  ناهيك عن  املجتمعات  فى هذه  �شموه  يقيمها 

للعلم والعلماء فى كل احلقول والخت�شا�شات. 
•• اأبوظبي-الفجر:

�شهد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي، ومعايل 
ال�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خ��ال��د ال��ق��ا���ش��م��ي وزي���رة 
اأم�����س فعاليات حفل  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ي��وم 
ختام م�شرية فر�شان القافلة الوردية – احدى 
ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  م��ب��ادرات 
اخلريية- يف جامعة زايد بالعا�شمة اأبوظبي، 
كما ح�شر احلفل �شعادة مايكل كوربني �شفري 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة يف الإم��������ارات، وع����دد من 
القافلة  ال�شخ�شيات و�شفراء  امل�شوؤولني وكبار 

الوردية وممثلي و�شائل الإعالم.
وجاء اختتام فعاليات امل�شرية ال�شنوية الثالثة 
ر�شمياً  دع��م��اً  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي  ال���وردي���ة  للقافلة 
ب��ع��د م�����ش��ي 11 ي���وم���اً على  و���ش��ع��ب��ي��اً لف���ت���اً 
حيث  احل����ايل،  ف��رباي��ر  م��ن   2 يف  انطالقتها 
 323 150 من الفر�شان خاللها نحو  قطع 
بتقدمي  وتكللت  كافة،  الإم���ارات  انحاء  يف  كم 
ف��ح��و���س ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع��ن م��ر���س �شرطان 
الثدي لأكرث من 5 اآلف �شخ�س، اإ�شافة اىل 
الدعم التوعوي املتمثل بتقدمي جمموعة من 
املر�س  ع��ن  والتدريبية  التوعية  املحا�شرات 
متخ�ش�شني  ب��اإ���ش��راف  عنه  ال��ذات��ي  والك�شف 
يف خ��ط��وة ه��ي الأك���رب يف اجل��ان��ب��ني التوعوي 
ال���دول���ة، وامل��ح��ي��ط��ني اخلليجي  وال�����ش��ح��ي يف 

والإقليمي.
ويف بداية احلفل توجه ال�شيخ نهيان بن مبارك 
القا�شمي،وال�شفري  لبنى  وال�شيخة  نهيان،  اآل 
الأمريكي يف الإمارات بتقدمي التحية للفر�شان 
والطاقم الطبي والدارة على املجهود والنتائج 
الكبرية التي حققوها خالل م�شرية هذا العام، 
ومن بعدها قاموا بزيارة مقر العيادة املتنقلة 
ترافقهم  اجلامعة  موقع  يف  ال��وردي��ة  للقافلة 
الأمناء  جمل�س  رئي�س  ك��رم  ب��ن  اأم���رية  �شعادة 
مر�شى  ا���ش��دق��اء  جلمعية  وال��ع�����ش��وامل��وؤ���ش�����س 
معر�س  مقتنيات  ع��ل��ى  واط��ل��ع��وا  ال�����ش��رط��ان، 
الأيادي الذهبية للقافلة الوردية، وهي ت�شمية 
ب�شمات  ي�شم  ال��ذي  املعر�س  ملقتنيات  رمزية 
وامل�شوؤولني  ال�����ش��ي��وخ  م���ن  جم��م��وع��ة  اي�����ادي 
�شكلوا  الذين  والفنانني  العامة  وال�شخ�شيات 

احد ابرز روافد الدعم ل�شري فعاليات القافلة 
الوردية، وحتقيق جناحاتها املختلفة.

ح�شرت  ع���دة  و�شخ�شيات  م�����ش��وؤول��ون  وث��م��ن 
الوردية  القافلة  فعاليات  اختتام  حفل  وقائع 
دور �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  وح��رم��ه  ال�شارقة 
حممد القا�شمي رئي�س املجل�س الأعلى ل�شوؤون 
اأ�شدقاء  جلمعية  املوؤ�ش�س  والرئي�س  الأ���ش��رة، 
اطالق  وراء  كانا  اللذين  ال�شرطان،  مر�شى 
3 ���ش��ن��وات، والتي  ه��ذه امل��ب��ادرة ال��ك��ب��رية قبل 
القادة لأبنائهم، وانعك�شت يف  ك�شفت عن حب 
واملقيمني  الوطن  لأب��ن��اء  الالفتة  الإ�شتجابة 
على ار�شه مع م�شامني احلملة حتى �شجلت 
ارقاماً ا�شبحت مثار اإعجاب وتقدير، وو�شلت 
ا�شداوؤها خ��ارج ح��دود الدولة، وب��رزت دعوات 
الثمار  بعد  التجربة  مبوا�شلت  تطالب  ع��دة 
ال��ت��ي ح�����ش��دت��ه��ا يف جم���ال مكافحة  ال��ك��ث��رية 

املر�س وتطويق اآثاره.
ويف هذه املنا�شبة تقدم معايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  بال�شكر  العلمي 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
رعايته  على  ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
وقال  الرائعة  امل��ب��ادرة  لهذه  املتوا�شل  ودعمه 
دعم  بف�شل  ال��وردي��ة  القافلة  ا�شبحت  لقد   :
حاكم ال�شارقة وحرمه وجهود القائمني عليها 
تظاهرة وطنية كبرية ت�شتحق ان حت�شل على 
كل هذا الدعم الكبري من الإهتمام والتاأييد يف 
�شوء النتائج التي حققتها على ار�س الواقع، 
التفاعل مع فر�شانها  مل�س اجلميع حجم  وقد 
اليه  ماتو�شلت  وي�شعدنا  ال��ط��ب��ي،  وطاقمها 
من نتائج يف حتقيق اهدافها، ونبارك لها هذا 
الإجن����از ال��ك��ب��ري، ون��وؤك��د ان الإم�����ارات بقيادة 
حكام  واخ��وان��ه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
الإمارات �شتبقى �شباقة دائما يف خدمة ابنائها 
دورهم  ل��ي��وؤدوا  املختلفة  احتياجاتهم  وتلبية 

املن�شود يف احل�شارة والبناء .
بنت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
اخلارجية:  ال��ت��ج��ارة  وزي����رة  القا�شمي  خ��ال��د 
جابت  التي  القافلة  بهذه  جميعاً  �شعدنا  لقد 

ار�س الدولة لتن�شر يف ربوعها الوعي والأمل 
ال��ث��دي، وت��ث��م��ر من  ���ش��رط��ان  ملكافحة م��ر���س 
ه���ذه ال���ب���ذور ث��م��ار امل��ح��ب��ة وال��ع��م��ل املخل�س 
ال��دوؤوب خلدمة بالدنا، ونهنئ جميع اجلهود 
التي وقفت وراءها، والتي يحق لها ان تفتخر 
القليلة حتى  ال��ف��رتة  مب��ا حققته خ��الل ه��ذه 
التما�شك  تعزيز  يف  يحتذى  مثاًل  منها  جعل 
يف  ال�شحي  القطاع  مكانة  ورف��ع  النا�س،  ب��ني 
الالحمدود  الدعم  مع  ين�شجم  ب�شكل  الدولة 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  لدن  من  القافلة  لقته 
القا�شمي حرم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، 

فلهم منا كل ال�شكر والإحرتام .
على �شعيد مت�شل قال �شعادة مايكل كوربني 
�شفري الوليات املتحدة يف الإمارات: ي�شعدين 
وي�شرفني، ك�شفري للوليات املتحدة الأمريكية 
اأرى م�شرية  اأن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  يف 
كربى  باأهمية  تتمتع  والتي  الوردية،  القافلة 
اأف�����راد املجتمع  يف رف���ع م�����ش��ت��وى ال��وع��ي ب��ني 
فيما يتعلق مبر�س �شرطان الثدي والنواحي 
ت��ف��خ��ر الوليات  ب�����ش��ك��ل ع����ام. ك��م��ا  ال�����ش��ح��ي��ة 
امل��ت��ح��دة ب��ك��ون��ه��ا ال���رائ���دة يف ت�����ش��دي��ر ودعم 
والتكنولوجيا،  واخلدمات،  ال�شحية،  الرعاية 
وال��ع��ن��اي��ة ب��امل��ر���ش��ى، وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق كان 
القافلة  م�����ش��رية  اإن��ط��الق��ة  ح�����ش��وري حل��ف��ل 
الوردية يف ال�شارقة، واأنا اليوم هنا، وي�شرفني 
م�شرية  اخ��ت��ت��ام  حفل  حل�شور  ه��ن��ا،  اأك���ون  اأن 

القافلة الوردية يف جامعة زايد يف اأبوظبي .
القافلة  ع��م��ل  ف��ري��ق  ح�شد  ذات����ه،  الإط�����ار  يف 
الوردية على تقدير واإعجاب جميع الفعاليات 
العام  ال�شعبي  وامل�شتوى  واخلا�شة  احلكومية 
ال��ذي��ن ث��م��ن��وا ب��دوره��م م��اق��دم��وه م��ن جهود 
ا�شتيعاب  �شبيل  املا�شية يف  اليام  لفتة خالل 
امل��ت��ق��دم��ني لطلب  ���ش��ري��ح��ة ممكنة م��ن  اك���رب 
الثدي،  ���ش��رط��ان  ملر�شى  ال�����ش��ري��ري  الفح�س 
واملالك  الفر�شان  م��ن  العمل  طاقم  وح��ر���س 
درجات  ب��اأع��ل��ى  اجن���از مهماتهم  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي 
ال�����ش��رب وال���ك���ف���اءة واحل��رف��ي��ة ب��ال��ت��ع��ام��ل مع 
ك�شر  يف  ا���ش��ه��م  وب�شكل  للفح�س،  امل��ت��ق��دم��ني 
خمتلف احلواجز ال�شائدة حول املر�س، وفتح 
بفاعلية  املبكر  الفح�س  على  الإق��ب��ال  اب���واب 

وي�شر.

من جانبها قالت �شعادة اأمرية بن كرم رئي�س 
جم��ل�����س الأم���ن���اء وال��ع�����ش��و امل��وؤ���ش�����س جلمعية 
الفرحة  تغمرنا  ال�شرطان:  مر�شى  ا�شدقاء 
امل�شرية  ف���ع���ال���ي���ات  ن��خ��ت��ت��م  ون���ح���ن  ال���ك���ب���رية 
مرت  التي  ال��وردي��ة  للقافلة  الثالثة  ال�شنوية 
اي��ام��ه��ا ���ش��ري��ع��اً، وم��اح��ازت��ه م��ن ن��ت��ائ��ج لفتة 
ف��ي��ه��ا، ول��ع��ل اب���رز ت��ل��ك ال��ن��ج��اح��ات املتحققة 
الذي  والإع��الم��ي  وال�شعبي  الر�شمي  ال��دع��م 
ا�شهم ب�شكل فاعل يف حتقيق النتائج اليجابية 
دور  تثمني  واجبنا  م��ن  ان  ون��رى  ال��ع��ام،  لهذا 
املتميز  امل�شتوى  ه��ذا  على  و�شكرهم  اجلميع، 
من  كل  اإىل  بال�شكر  هنا  ونتوجه  ال��دع��م،  من 
دعمنا للو�شول اإىل هنا ويف مقدمتهم �شاحب 
ال�شيخة  �شمو  وحرمه  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 
جواهر القا�شمي وال�شكر مو�شول اإىل م�شرف 
ال�شارقة الإ�شالمي ال�شريك والراعي الر�شمي 
والذي لول دعمه املتوا�شل ملا ا�شتطعنا حتقيق 

تلك النتائج 
وا�شافت بن كرم: ركزنا خالل احلملة الأخرية 
على اهمية العمل اجلاد واملثمر على ت�شحيح 
املحلي  املجتمع  اأف��راد  ال�شلبية لدى  املعتقدات 
املتعلقة مبر�س �شرطان الثدي، ورفع ما ميكن 
لدى  الفحو�شات  ب��اج��راء  املتعلق  احل��رج  م��ن 
اأفراد املجتمع، ونعتقد اننا يف القافلة الوردية 
قد قطعنا �شوطاً مهماً يف هذا امل�شمار، وحققنا 
جملة من اأهدافها التي متثلت بالإقبال الكبري 
الن�شاء،  م���ن  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ال��ف��ح��و���ش��ات  ع��ل��ى 
وامن���ا م��ن قبل ال��رج��ال اأي�����ش��اً، وه���ذه عالمة 
يف  الكبري  التقدم  على  ال�شوء  ت�شلط  �شحة 
حتى  �شنوياً  يتال�شى  ال��ذي  املهم  اجلانب  هذا 

حتقيق كامل اهدافنا ان �شاء اهلل .
 15 مبلغ  جمع  اإىل  ال��وردي��ة  القافلة  وت�شعى 
مليون ل�شراء العيادة املتنقلة واأجهزة الفح�س 
لتتمكن من تقدمي خدمات الك�شف عن �شرطان 
الثدي على مدار العام، وفح�س اكرب ن�شبة من 
املتقدمني من الرجال والن�شاء، وتغطية او�شع 
باأحدث  ال��دول��ة  ار����س  داخ���ل  ممكنة  م�شاحة 
يف  ي�شهم  ب�شكل  امل��ت��واف��رة  احلديثة  التقنيات 
الإ�شراع بتحقيق كامل اهدافهاالإ�شرتاتيجية 
يف م��ك��اف��ح��ة م��ر���س ���ش��رط��ان ال��ث��دي يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

ق�سم الق�سايا العمالية يف حماكم دبي يح�سل مبلغ مليون 
درهم من خالل مبادرة التح�سيل الفوري الر�سوم 

بح�صور نهيان بن مبارك ولبنى القا�صمي و�صفري الوليات املتحدةحمدان بن را�سد ي�ستقبل داعية ا�سالميا هنديا

القافلة الوردية تختتم م�سريتها يف جامعة زايد باأبوظبي
قطعت 323 كم حول الإمارات وفح�صت اأكرث من 5000 �صخ�س

يف اإط�����ار ب���رام���ج ال��ت��ح��ف��ي��ظ والإج�������ازة وامل���راج���ع���ة التي 
الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  ال��رب  م�����ش��روع  اإدارة  تنتهجها 
)اإناث( التابع جلمعية دار الرب لطالبات امل�شروع وت�شارك 
 7 الدولة، متت م�شاركة  داخ��ل  بها يف م�شابقات احلفظ 
التي  الت�شفيات  يف  الرب  مب�شروع  املتفوقات  من  طالبات 
متت مب�شابقة ال�شيخة هند بنت مكتوم لتحفيظ القراآن 
جائزة  نظمتها  وال��ت��ي  ع�شرة  الثالثة  ال���دورة  يف  ال��ك��رمي 
ن�شيب  م��وزة  اأف��ادت  الكرمي، حيث  للقراآن  الدولية  دب��ي 
امل�شرف العام على م�شروع الرب لتحفيظ القراآن )اإناث( 
ت�شفية لختيار  بعد  ج��اءت  امل�شروع  م�شاركة طالبات  اأن 

اأف�شل الطالبات من 30 طالبة مع اإجراء تقييم م�شابه 
امل�شاركة  اأن  كما  امل�شابقة،  اأج��واء  على  الطالبات  لتتعود 
يف  طالبتني  اإىل  اإ�شافة  احلفظ  م�شتويات  بجميع  متت 
والقراءات وهن: زهور ح�شني عبدالرزاق  القراآن كاماًل 
 20 اأبوبكر احلمادي يف  اأ�شماء حممد  يف القراآن كاماًل، 
جزًء، مي احلفناوي عبداحلافظ 20 جزًء، نعمة حم�شن 
علي ال�شويدي 10 اأج��زاء، �شفاء حممد دحمان العفري 
5 اأجزاء، نعمة ح�شن حممد يف القراآن برواية ور�س عن 

نافع.
واأ�شارت موزة ن�شيب اإىل اأن اإدارة امل�شروع ت�شعى دائماً اإىل 

تنظيم الرحالت للطالبات وتنويع اأجواء الدرا�شة والتعلم 
التعاون ورفع  روح  التحفيزية وتعزيز  الأن�شطة  اإط��ار  يف 
والتعارف  والألفة  اجتهادهن  لزيادة  الطالبات  معنويات 
اإدارة امل�شروع رحالت  بينهن وبني املعلمات، حيث نظمت 
جماعية عديدة لطالبات امل�شروع مبا فيها طالبات مركز 
مركز  وطالبات  �شقيم،  اأم  حديقة  اإىل  منارة  اأب��و  م�شجد 
املمزر اإىل حديقة بحرية النهدة، وكذلك املراكز الأخرى، 
واملعلمات  امل�شرفات  م��ن  ع��دد  مبرافقة  ال��رح��الت  وت��ت��م 
بامل�شروع وتت�شمن برامج الرحالت م�شابقات قراآنية يف 
احلفظ واملت�شابهات وم�شابقات ريا�شية واأن�شطة ترفيهية 

امل�شوؤولية  ال��ن��ف�����س وحت��م��ل  ع��ل��ى  ل��الع��ت��م��اد  وحت��ف��ي��زي��ة 
وال�شرب واإتاحة الفر�شة للمعلمة للتعرف اإىل �شلوكيات 
الطالبات مما ي�شاعدها على تقوميها واكت�شاف املواهب 
وتنميتها. واأكدت موزة ن�شيب اأن اإدارة م�شروع الرب ت�شعى 
الدعوية  براجمها  وت��ق��دمي  والتميز  النجاح  اإىل  دائ��م��اً 
ودوراتها العلمية جماناً على مدار العام بالتن�شيق ودعم 
دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي وجمعية 
رئي�س  امل��زروع��ي  خليفة  خلفان  �شعادة  وتوجيه  ال��رب  دار 
جمل�س اإدارة اجلمعية، وم�شرية اإىل اأن امل�شروع اأجنز 16 
دورة تدريبية خالل عام 2012 اأهمها الدورات ال�شتوية 

وال�شيفية و�شيف الكنوز ودورات اإجازة ال�شند ودورة منت 
اجلزرية والدورات املكثفة ملراجعة القراآن الكرمي والدورة 
التاأ�شي�شية يف حفظ جزء عم بالرب�شا ودورات حفظ املتون 
تبني  كيف  ودورة  الأولية  الإ�شعافات  يف  ودورات  العلمية 
مكتبة خا�شة ودورات الأعمال اليدوية والتدبري املنزيل 
ودورات تدري�س كتاب هداية ال�شبيان ودورات للم�شلمات 
اخلامتات  اأن  واأو�شحت  الربانية،  املعلمة  ودورات  اجلدد 
للقراآن بامل�شروع بلغن 21 طالبة، واملجازات يف القراءات 
عام  بامل�شروع  م�شجلة  طالبة   1000 �شمن  طالبات   8
2012 بكافة م�شتويات احلفظ لأجزاء القراآن الكرمي.

اإجن����ازات متمي����زة مل�س�����روع الب����ر لتحفي����ظ الق�������راآن ع�������ام 2012 

اأخبار ال�ساعة: املجل�ش الوطني الحتادي يحتفل مب�سرية برملانية متميزةور�سة عمل مبوا�سالت الإمارات للتعريف بجائزتي اأفكار عربية و اأفكار الإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

الحتادي  الوطني  املجل�س  اإن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  قالت 
لتاأ�شي�شه  والأرب���ع���ني  احل���ادي���ة  ب��ال��ذك��رى  ال��ي��وم  يحتفل 
ب��و���ش��ف��ه اإح����دى ال�����ش��ل��ط��ات ال��د���ش��ت��وري��ة الحت���ادي���ة التي 
لعبت دورا متميزا يف تكري�س التجربة الوحدوية وتدعيم 
م�شرية العمل الوطني يف دولة الإمارات ورفدها بالأفكار 
واملقرتحات التي �شاعدت يف دفعها اإىل الأمام وجناحها يف 
الو�شول اإىل ما و�شلت اإليه من تقدم وتنمية يف املجالت 
اأنه  اأ�شافت  متميزة  برملانية  م�شرية  عنوان  وحت��ت  كافة. 
دولة  يف  ال��ر���ش��ي��دة  وال��ق��ي��ادة   1972 ع���ام  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ 
الإمارات تنظر بتقدير كبري اإىل املجل�س الوطني الحتادي 
وللدور الذي يقوم به يف خدمة الق�شايا الوطنية الداخلية 
واخلارجية وقد عرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بو�شوح عن هذه الروؤية 
يف كلمته التي األقاها نيابة عن �شموه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف افتتاح دور النعقاد الثاين 
الوطني  للمجل�س  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من 
الإحت�����ادي يف ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب امل��ا���ش��ي ب��ق��ول��ه اإن��ن��ا من�شي 
اإىل  الإماراتية  ال�شيا�شية  بالتجربة  الو�شول  نحو  بثبات 
مقا�شدها وحتقيق التنمية املن�شودة وتو�شيع نطاق امل�شاركة 
املوقر  مبجل�شكم  امل��ن��وط  امل��ح��وري  ال���دور  اإىل  ومتطلعني 
ك�شلطة م�شاندة ومر�شدة وحري�شني على تفعيل م�شاركته 
املبدعة  والأف��ك��ار  ب��ال��روؤى  و�شيا�شاتها  احل��ك��وم��ة  دع��م  يف 
واملبتكرة على ال�شعد كافة. ونوهت الن�شرة التي ي�شدرها 
م��رك��ز الم�����ارات ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة..
املجل�س  متكني  على  العمل  و�شعت  الر�شيدة  القيادة  ب��اأن 
الوطني الحتادي �شمن اأولوياتها الرئي�شية ليقوم بدوره 
يف التعبري عن هموم املواطنني والدفاع عن م�شالح الدولة 

يت�شح  اأن هذا  ..مبينة  الدولية  الربملانية  الفعاليات  اأمام 
خالل  ات��خ��اذه��ا  مت  ال��ت��ي  العملية  اخل��ط��وات  �شل�شلة  م��ن 
الظروف  وتوفري  املجل�س  تدعيم  بهدف  املا�شية  ال�شنوات 
املنا�شبة لأدائه ملهامه الرقابية والت�شريعية على اأكمل وجه 
النتخاب  طريق  عن  اأع�شائه  ن�شف  اختيار  اأبرزها  ولعل 
يف عام 2006 ثم التعديالت الد�شتورية التي و�شعت من 
واأخريا  والرقابية  الت�شريعية  املجل�س ومهامه  �شالحيات 
و�شكلت   2011 ع��ام  ج��رت  التي  الت�شريعية  النتخابات 
اأ�شبح  اأن  بعد  ال�شعبية  امل�شاركة  �شعيد  على  نوعية  نقلة 
�شعف  ثالثمئة  ميثل  النتخابية  الهيئات  اأع�����ش��اء  ع��دد 
اأن  بعد  اأدن���ى  كحد  الوطني  املجل�س  يف  اإم���ارة  ك��ل  ممثلي 
كان مئة �شعف فقط يف انتخابات عام 2006. واأو�شحت 
ال�شنوات  ط��وال  تفاعل  قد  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأن 
يف  وح��ر���س  واهتماماتهم  امل��واط��ن��ني  ق�شايا  م��ع  املا�شية 
احتياجاتهم  ع��ن  التعبري  ع��ل��ى  وم��ق��رتح��ات��ه  مناق�شاته 
وتلم�س اأحوالهم ف�شال عن دوره يف ك�شب الدعم الربملاين 
الدويل لق�شية اجلزر الإماراتية املحتلة اأبومو�شى وطنب 
الفاعلة  م�شاركته  خ��الل  م��ن  ال�شغرى  وط��ن��ب  ال��ك��ربى 
والن�شيطة يف الفعاليات الربملانية الإقليمية والعاملية وهذا 
املواطنني  املجل�س من جانب  اأداء  الر�شا عن  يف�شر حالة 
الدور  لهذا  الفاعلية  من  مزيد  اإىل  املتزايدة  وتطلعاتهم 
ال�شاعة يف ختام مقالها  اأخبار  واأك��دت   . املقبلة  املرحلة  يف 
الحتادي  الوطني  للمجل�س  املتميز  الأداء  الإفتتاحي..اأن 
ل �شك يف اأنه يوؤكد ح�شول املزيد من الن�شج والرتاكم يف 
التجربة الربملانية الإماراتية وهو تطور يح�شب لقيادتنا 
الر�شيدة التي توؤمن باأن وجود برملان فاعل له دوره الوطني 
البناء وامل�شوؤول هو خري داعم للحكومة يف القيام مبهامها 
على الوجه الأكمل كما ترى يف دور املجل�س الوطني ركيزة 
امل�شتويات  على  التمكني  مرحلة  اأه��داف  لتحقيق  اأ�شا�شية 

كافة خالل الفرتة املقبلة.
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اإعــــــــــالن
كوخ  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
غياثي رخ�شة رقم:CN 1091044 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد مبارك �شعيد حمد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف را�شد حممد را�شد حفيظ املزروعي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املناخ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لقطع غيار ال�شيارات اجلديدة
رخ�شة رقم:CN 1095939 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�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 م غ
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة دان اند براد�شرتيت 
كيمان اجلن�شية( قد  ليمتد )جزر  اي�شت  اي�شيا ميدل  �شاوث 
ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت 
واملقيدة حتت رقم )2081( يف �شجل ال�شركات الجنبية بالوزارة 
. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان 
�شهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا 
اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من 

الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ :2007/7/8م املودعة حتت رقم : 97158 
بتاريخ: 2008/5/6م امل�شجلة حتت رقم: 88406 

با�شم:فالف �شبي�شل�شت تريدجن �س.م.ح    
وعنوان:دبي ، جبل علي ، المارات العربية املتحدة ، �س.ب: 125870 دبي .  

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )79( - )2008/3/16م( 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

اجهزة التدفئة وتوليد البخار والتربيد والتجفيف وتوزيع املياه والرتكيبات ال�شحية واحلنفيات واخلالطات 
للحنفيات ملياه املوا�شري تكييف الهواء وال�شمامات الواقعه يف الفئة رقم 11 .

الواقعة بالفئة :11
التعديل على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

تنازل رقم :
ا�شم مالك العالمة :فالف �شبي�شل�شت تريدجن �س.م.ح.

ا�شم املتنازل له �شيد ه�شام �شيد علي كا�شاين
مهنته: �شريك ومدير عام

جن�شيتة: ايران
عنوانه وحمل اقامته: المارات العربية املتحدة ، �س.ب: 125870 دبي.

تاريخ انتقال امللكية : / / 200
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل التجاري: / / 200

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  13  فرباير 2013 العدد 10715

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

بتاريخ :2012/5/6م املودعة حتت رقم : 173086 
با�شم:�شركة خالد احمد فودة للتجارة العامة ذ.م.م    

وعنوان:دبي ، ديرة ، راأ�س اخلور �س.ب: 5173 ، ت: 043202019 ، فاك�س: 043200363   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

خ�شار وفواكه طازجة .
الواقعة بالفئة :31

و�شف العالمه:جمموعة دوائر يف �شكل ي�شبه ثمرة فاكهة ويعلوها �شاق نبات به ما ي�شبه �شفق �شجرة باللون 
البي�س وال�شود ومكتوب ا�شفلها باللغة الجنليزية حروف KAF باللون ال�شود وار�شية بي�شاء.

ال�شرتاطات: .
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  13  فرباير 2013 العدد 10715

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

بتاريخ :2013/1/8م املودعة حتت رقم : 184842 
با�شم:او�شمك ملقاولت البناء والهند�شة ذ.م.م    

وعنوان:ابوظبي ، م�شفح التجارية ، �س.ب: 35693 ، هاتف: 0507703288   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

املقاولت  امليكانيكية  امل��ق��اولت  ب��ان��واع��ه��ا  امل��ب��اين  م�شاريع  م��ق��اولت  اخلر�شانية  الب��ن��ي��ة  تركيب  م��ق��اولت 
الكهربائية .

الواقعة بالفئة :37
و�شف العالمه:العالمة عبارة عن �شكل دائرة حمدده باللون الخ�شر وداخل ال�شكل فرع من زهرة باللون 

ال�شفر  الفاحت ويحتوي بداخلها �شكل زهره باللون الخ�شر وحتت ال�شكل osmak باللون ال�شفر.
ال�شرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  13  فرباير 2013 العدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/   
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :10
با�ش��م: �شامل ابراهيم ال�شامان 

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع حمدان بناية �شامل ال�شامان �س.ب: 271 
بتاريخ:1993/12/27   وامل�شجلة حتت رقم:1 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2/10/ 2013  وحتى تاريخ:2023/2/10

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  13  فرباير 2013 العدد 10715

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1644  جتاري  كلي                     
�����س.ذ.م.م    وال��ت��ج��ارة  للبرتوكيماويات  اخلليج  خ��دم��ات  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /نوبل ديزاين �شوليو�شن �س.ذ.م.م    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 827.636.21 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شة  .  وح��ددت  وامل�شاريف والتعاب  والر�شوم  دره��م 
2013/3/4 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  ،و يف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/5014  عمايل جزئي                        
اىل املدعى عليه/1-  خمبز بان دوري ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد عبدالرياز حممد قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )14562 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام . رقم ال�شكوى )2012/131439( . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2013/2/28 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
اي��ام على الق��ل  ،و يف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شيني  اعمال  رج��ل  على  جديدة  عقوبات  املتحدة  ال��ولي��ات  اعلنت 
اي��ران حمظورة مبقت�شى  ايل  م��واد  لبيعهم  �شركات �شينية  وب�شع 

القوانني المريكية التي تهدف ايل كبح برنامج طهران النووي.
ال��ذي ن�شر يف املوقع الل��ك��رتوين لل�شجل الحت���ادي هو  والخ��ط��ار 
املرة الثالثة على القل منذ 2006 التي يواجه فيها رجل العمال 
امريكية عن  ك��ارل يل- عقوبات  با�شم  اي�شا  -املعروف  يل فاجنوي 

تقدمي مواد ودعم لربنامج ايران لتطوير ال�شواريخ.
وقال الخطار ان يل و�شركة داليان �شني اند�شرتيز �شاركا يف ان�شطة 
مبقت�شى  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  ت�شتدعي  ال�����ش��واري��خ  تكنولوجيا  لن�شر 
على  عقوبات  فر�س  ايل  منف�شل  اخ��ط��ار  وا���ش��ار  امريكية.  ق��وان��ني 
بينها بويل  اخ��رى -م��ن  �شركات �شينية  وث��الث  ودال��ي��ان �شني  يل 
تكنولوجيز انكوربريتد- عن انتهاكات لقانون حظر النت�شار اخلا�س 
الخريان  ال�شركتان  وادرج���ت  و���ش��وري��ا.  ال�شمالية  وك��وري��ا  ب��اي��ران 
-وهما بي.ا�س.تي. تكنولوجي اند تريد كومباين وت�شاينا بري�ش�شن 
اي�شا  اك�شبورت كوربري�شن- يف قائمة ت�شم  اند  امبورت  ما�شيرني 

�شركات من رو�شيا البي�شاء وايران وال�شودان و�شوريا وفنزويال.
دي�شمرب   20 يف  اتخذ  العقوبات  فر�س  ق��رار  ان  الخ��ط��اران  وق��ال 

كانون الول وبداأ �شريانه يف اخلام�س من فرباير �شباط.

رئ��ي�����س جهاز  ع��ل��ى  ���ش��ن��وات   10 بال�شجن  اإي��ط��ال��ي��ة  ق�����ش��ت حم��ك��م��ة 
لنائبه،  �شنوات  و9  ب���ولري،  نيكولو  ال�شابق،  الإيطالية  امل��خ��اب��رات 
اأبو  ال�شابق  ميالنو  م�شجد  اإم��ام  اختطاف  بق�شية  مان�شيني،  ماركو 

عمر امل�شري، وت�شليمه مل�شر حيث يقول اإنه تعّر�س للتعذيب.
وذكرت و�شائل اإعالم اإيطالية، ام�س، اأن حمكمة ال�شتئناف يف ميالنو 
ق�شت بال�شجن 10 �شنوات على بولري، و9 �شنوات ملان�شيني، وعاقبت 
3 اآخرين من اجلهاز باحلب�س ملدة 6 �شنوات لكل منهم يف الق�شية. 
واأو�شحت اأن جل�شة املحاكمة عقدت، و�شط توقعات باإ�شدار احلكم اأو 
اإيقاف الق�شية برمتها بعد النزاع الق�شائي الذي اأثري بالأيام الأخرية 
من جانب احلكومة ب�شاأن و�شع مبداأ �شر الدولة  على اأوراق الق�شية. 
وكانت نيابة ميالنو طالبت يف 4 �شباط فرباير اجلاري، خالل جل�شة 
ل��الأول و10  12 عاماً  ب��ولري، ومان�شيني، بال�شجن  اإع��ادة حماكمة 
اأن بولري نفى  اآكي  الإيطالية  للثاين بهذه الق�شية. وذكرت وكالة 
تثبته  ال��ذي  بالق�شية  املخابرات  ارتباط  اأو  ارتباطه  اجلل�شة  خ��الل 
اإف�شاء  اللتزام بعدم  اأن عليه  ، مذكراً  الدولة  ب�شر  املختومة  الأوراق 
الوقائع املوجودة يف الأوراق التي حتمل �شر الدولة، والتي اأكدت عليها 
وماريو  برل�شكوين  و�شيلفيو  ب���رودي  لرومانو  الثالثة   احلكومات 
الدولة   �شر  اأّي��دت مبداأ   3 ال�  الإيطالية  اأن احلكومات  يذكر  مونتي. 
ال�شابقة  اجلل�شة  وخ��الل  امل�شري،  عمر  اأب��و  اختطاف  ق�شية  ب�شاأن 
رئا�شة  ر�شالة من  الدفاع  ب��ولري ومان�شيني يف ميالنو، قّدم  لإع��ادة 

جمل�س الوزراء توؤكد بقاء مبداأ �شر الدولة  على اأوراق الق�شية.
 

ال�شجني  اأن  ام�س،  الأ�شرتالية،  الإخبارية  �شي  بي  اأي  �شبكة  ك�شفت 
الإ�شرائيلي،  اأيالون  �شجن  يف  انفرادية  زنزانة  واأودع  اأك�س  ب�  امللّقب 
ه��و م��واط��ن اأ����ش���رتايل ي��ه��ودي م��ن م��ل��ب��ورن، ي��دع��ى، ب��ن زيغيري، 
املو�شاد  قبل  من  جمنداً  وك��ان  اإ�شرائيل،  يف  اآل��ون  بن  ا�شم  ا�شتخدم 
ووجد م�شنوقاً يف زنزانته عام 2010. وقالت ال�شبكة �شمن برنامج 
مرا�شل اأجنبي ، اإن ال�شجني اأك�س  الذي بقي لفرتة طويلة جمهول 
الهوية، هو بن زيغيري من مدينة ملبورن الأ�شرتالية، وكان عمره 
34عاماً حني وجد م�شنوقاً يف زنزانته ب�شجن اأيالون يف كانون الأول 
دي�شمرب 2010، والتي كانت م�شممة لقاتل رئي�س الوزراء اإ�شحاق 
رابني، يغئال عمري. وعلمت ال�شبكة، اأن زيغيري، انتقل اإىل اإ�شرائيل 
بالعام 2000 واعتمد ا�شم بن اأيالون، وتزوج من امراأة اإ�شرائيلية 
ولديه ولدان. وقالت اإن اعتقاله و�شجنه يف اإ�شرائيل يبقى لغزاً، اإّل 
اأنها علمت اأنه كان جمنداً لدى املو�شاد الإ�شرائيلي. واأ�شارت اإىل اأنه 
ُفهم اأنه اختفى مبطلع عام 2010 واأم�شى اأ�شهراً يف �شجن اأيالون 

يف منطقة الرملة.

عوا�صم

وا�سنطن

كانبريا

رومــــــــا

جي�ش الحت���الل يرف��ع حال���ة التاأهب 
ا�ستعدادا لت�سعيد حال موت ال�سري العي�ساوي

•• غزة -وام:

حدوث  احتمالت  ظ��ل  يف  ال�شتعداد  حالة  اجلنوبية  املنطقة  ق��ي��ادة  رفعت 
ت�شعيد حال وفاة الأ�شري الفل�شطيني �شامر العي�شاوي. وقالت اإذاعة جي�س 
ع�شرات  حتلق  فيما  اجلنوب  منطقة  ي�شود  توترا  اأن  الإ�شرائيلي  الإحتالل 
حتمل  اأبيب  تل  اأن  اإىل  م�شرية  غ��زة..  قطاع  �شماء  يف  ال�شتطالع  ط��ائ��رات 
الف�شائل الفل�شطينية وعلى راأ�شها حما�س م�شوؤولية اأي ت�شعيد يف الأو�شاع. 
واأعربت م�شادر اأمنية عن خ�شيتها من ا�شتغالل عنا�شر من اجلهاد ال�شالمي 
اإ�شراب الأ�شرى لإعادة التوتر للمنطقة وخرق التهدئة التي مت الت�شول اإليها 
يف نوفمرب 2012 بو�شاطة م�شرية. واأو�شحت امل�شادر اأن الأو�شاط الأمنية 
تر�شد التحركات التي جتري للمنظمات الفل�شطينية حت�شبا لأي تطور .. 
قالت  الدولة. من جهتها  �شكان جنوب  اأمن  بتهديد  ت�شمح  لن  اأنها  موؤكدة 
املحامية �شريين �شقيقة الأ�شري �شامر العي�شاوي اأن ال�شليب الأحمر اأبلغهم 
خالل ات�شال هاتفي بخطورة وتردي الو�شع ال�شحي لأخيها.. م�شرية اإىل 
اأن الكلى لدى �شامر توقفت عن العمل ب�شكل كامل اإ�شافة اإىل اإ�شطرابات 
يف اأجهزة ج�شم �شقيقها وفقدناه الكثري من وزنه. وحذرت من اأن �شقيقها 
قد يتعر�س نتيجة الإ�شراب املتوا�شل واإهمال اإدارة ال�شجون ح�شب تقارير 
�شحية جللطة دماغية اأو توقف قلبه عن العمل بال�شكل الطبيعي وهو ما 
واأ�شحاب  العربية  م�شر  جمهورية  العي�شاوي  وطالبت  لوفاته.  ي��وؤدي  قد 
ال�شغط  ب�شرورة  احلقوقية  واملوؤ�ش�شات  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  ال��ق��رار 
 .. الطعام  عن  امل�شربني  الأ�شرى  جتاه  م�شوؤولياتهم  عند  والوقوف  اجل��اد 
داعية اجلماهري الفل�شطينية لزيادة التفاعل والت�شامن ال�شعبي مع ق�شية 

الأ�شرى امل�شربني عن الطعام يف ال�شجون ال�شرائيلية. 

ال�صلطة تربط املفاو�صات بالإفراج عنهم 

اأ�سرى فل�سطينيون م�سربون يف حكم ال�سهداء 

موؤمتر يف باري�س لدعم الأمن الليبي

ليبيا تغلق حدودها وتقيد الطريان بذكرى الثورة
•• طرابل�ص-باري�ص-وكاالت:

علي  الليبي  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن 
حدودها  �شتغلق  ب��الده  اأن  زي��دان 
تون�س وم�شر وتوقف  الربية مع 
مطارات  بجميع  اجلوية  احلركة 
البالد با�شتثناء مطاري طرابل�س 
وب���ن���غ���ازي، وذل����ك يف ال���ق���رتة من 
14 حتى 18 من ال�شهر اجلاري 
الثانية  ب��ال��ذك��رى  الح��ت��ف��ال  م��ع 
اأطاحت بنظام معمر  التي  للثورة 
موؤمتر  يف  واأو������ش�����ح  ال�����ق�����ذايف.  
تاأتي  الإج���راءات  اأن هذه  �شحفي 
يف اإط������ار خ��ط��ة اأم���ن���ي���ة ك���اإج���راء 
اأي �شيء ميكن  اح��رتازي لتفادي 
اأن يعكر �شفو الحتفالت، وذلك 
ب��ع��د خم�����اوف م���ن اأع����م����ال عنف 
مع  بالتزامن  ملي�شيات  بها  تقوم 

هذه املنا�شبة.
التحوطات  ف�����اإن  زي������دان  ووف�����ق 
هدفها ا�شتباق اأي اأمر قد يحدث، 
يحدث  لن  باأنه  واثقون  اأننا  رغم 
اأن اجلبهة  اإىل  ، م�شريا  �شيء  اأي 
الداخلية يف البالد متما�شكة جدا 

باإرادة وعزمية ثوار ليبيا.
ودعا رئي�س الوزراء الليبي اإىل اأن 
ول  من�شبطة  الح��ت��ف��الت  تكون 
يتخللها اأي عنف، وقال لقد تركنا 
التلقائية يف  النا�س  الأمر حلركة 
ك��ل امل���دن، غ��ري اأن���ه ���ش��دد على اأن 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

اأكدت الوليات املتحدة حر�شها على 
امل�شري،  ال�شارع  اإىل  ال�شالم  ع��ودة 
داع����ي����ة لإج��������راء ح������وار وا�����ش����ع بني 

دولية  ومنظمة  بلدا   15 ممثلي 
الليبية،  ال�����ش��ل��ط��ات  م���ن  ب��ط��ل��ب 
والعدالة  الأم�����ن  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
ليبيا،  يف  ال�����ق�����ان�����ون  و������ش�����ي�����ادة 
�شديدة  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ظ����روف  و���ش��ط 

ال�شطراب.
الليبية  الأن����ب����اء  ل��وك��ال��ة  ووف���ق���ا 
اإىل اعتماد  )وال(، يهدف املوؤمتر 
خطة واآلية عمل مل�شاريع تنفيدية 
لرتجمة  زم����ن����ي،  ج�������دول  وف������ق 
اأول���وي���������������ات ل��ي��ب��ي��������������ا يف جم���الت 
القانون  و�ش���يادة  والعدالة  الأمن 
احل�شول  ملمو�س عرب  واق��ع  اإىل 
وامل�شورة  الدع��م  من  مزي���د  على 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  جم���الت  يف  
وبن�����اء الق����درات واملوؤ�ش����شات ونقل 

التقنية املتطورة ذات العالقة.
وتراأ�س وزي�����ر اخلارجية الفرن�شي 
التعاون  ووزي����ر  ف��اب��ي��و���س  ل����وران 
الدويل الليبي حمم�د عبد العزيز 
ت��ل��ي��ه اليوم  ال�����ذي  امل����وؤمت����ر  ه����ذا 
الوزراء  لرئي�س  زي����ارة  الأربع�����اء 
باري�س  اإىل  زي���دان  علي  الليب�����ي 
فرن�شوا  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ل��ي��ت��ب��اح��ث 
هولند ب�ش��������اأن الأم���ن الإقليمي، 
الوزراء  رئي�س  مع  �ش��يجتمع  كما 

جان مارك اأيرولت.
خارجية  وزراء  امل���وؤمت���ر  وح�����ش��ر 
ك����ل م����ن ب���ري���ط���ان���ي���ا واإي���ط���ال���ي���ا 

والدامنارك وتركيا ومالطا.

  الإي�سي�سكو تدين هدم 
اإ�سرائيل مباين اأثرية يف القد�ش

•• الرباط -وام:
الإ���ش��الم��ي��ة للرتبية  امل��ن��ظ��م��ة  اأدان�����ت 
وال���ع���ل���وم وال��ث��ق��اف��ة اإي�����ش��ي�����ش��ك��و هدم 
����ش���ل���ط���ات الح�����ت�����الل الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
م��ب��اين اأث��ري��ة ق��رب ح��ائ��ط ال���رباق يف 
الي�شي�شكو  وق��ال��ت  ال��ق��د���س.  م��دي��ن��ة 
العمل  ه��ذا  اإن  ام�س  اأ�شدرته  بيان  يف 
الكيان  ا�شتهتار  على  دليل  الإج��رام��ي 
ال�������ش���ه���ي���وين ب�����ال�����رتاث احل�������ش���اري 
القد�س  الإ���ش��الم��ي مب��دي��ن��ة  ال��ع��رب��ي 
القد�س  م��دي��ن��ة  ت��ه��وي��د  يف  واإم���ع���ان���ه 
الإ�شالمية.  العربية  هويتها  وطم�س 
الدويل  املجتمع  الإي�شي�شكو   وطالبت 
ب���اإدان���ة ه���ذا ال��ع��م��ل الإج���رام���ي وكبح 
جماح اإ�شرائيل من ال�شتمرار يف هذه 

ال�شيا�شة العدوانية .

النم�سا حتذر رعاياها 
من ال�سفر اإىل تون�ش

•• فيينا-وام:
ال�شفر  م��ن  رعاياها  النم�شا  ح��ذرت 
غري ال�شروري اإىل تون�س على خلفية 
البلدوخا�شة  يف  اجل��اري��ة  الأح���داث 
املعار�س  اغ��ت��ي��ال  عملية  اأع��ق��اب  يف 
املا�شي.  الأرب��ع��اء  ي��وم  بلعيد  �شكري 
وزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  ودع��ا 
اخلارجية النم�شاوية مارتني فاي�س 
النم�شاويني  الرعايا  ام�س  بيان  يف 
الكربى  ل��ل��م��دن  ال��ت��وج��ه  ع���دم  اإىل 
امل�����ش��ت��ط��اع وتفادي  ب��ق��در  ت��ون�����س  يف 

التجمعات واملظاهرات ال�شعبية . 

بغرب  ط���راب���ل�������س  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
ال�شرق  بنغازي يف  البالد ومدينة 
مع  املن�شرم  الأ���ش��ب��وع  م��دى  على 
وملي�شيات  الليبية  ال�شرطة  قيام 
الداخلية  وزارة  م���ع  م��ت��ح��ال��ف��ة 
باإقامة نقاط تفتي�س موؤقتة على 

الطرق الرئي�شية.
يف  الثالثاء  ام�س  عقد  ذل��ك،  اىل 
بح�شور  وزاري  م��وؤمت��ر  ب��اري�����س 

حمرو�شة  �شتكون  الدولة  مرافق 
بالثوار وقوات اجلي�س .

واتهم من و�شفهم باأعداء الثورة 
ال�شابق  ال���ن���ظ���ام  ع���ن���ا����ش���ر  م����ن 
ب��ال��ت��ن��غ��ي�����س ع���ل���ى ال��ل��ي��ب��ي��ني يف 
ه����ذه الح����ت����ف����الت، م�����ش��ريا اإىل 
ت��ت��ح��دث عن  ���ش��ائ��ع��ات  اأن ه��ن��اك 
م���ظ���اه���رات ق���د ت���خ���رج ي����وم 15 
فرباير �شباط وتهديدات �شدرت 

م��ن ب��ع�����س ال��ع��ن��ا���ش��ر وه���ي حتت 
الرقابة الأمنية وو�شعت ترتيبات 
و�شيحتفل   . م���ع���ه���ا  ل���ل���ت���ع���ام���ل 
�شباط  ف��رباي��ر   17 يف  الليبيون 
ب���دء الثورة  مب����رور ع��ام��ني ع��ل��ى 
ال��ت��ي اأن��ه��ت ح��ك��م ال���ق���ذايف، ومن 
املقرر اأن تبداأ الحتفالت يف 15 

فرباير �شباط.
الأمن  اإج�����راءات  ت�شديد  وج���رى 

ان  امل�شرية  الأم���ن  ق��وات  على  فيما 
ردها  عند  النف�س  يف  �شبطاً  تظهر 
ع���ل���ى الح���ت���ج���اج���ات . واأك��������دت ان 
وا�شنطن ما زالت تدعم اإجراء حوار 
وا�شع بني القادة امل�شريني وخمتلف 
الأط������راف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��ع��م��ل على 
تخطي امل�شائل املثرية للقلق لأنه ل 
بد من التو�شل اإىل توافق وطني يف 
م�شر حول الطريقة للم�شي قدماً 
�شواء ما يتعلق باجلانب القت�شادي 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  الإن�������ش���ان  ح��ق��وق  اأو 
القانون  و�شيادة  الد�شتور  ي�شمنها 
وغ��ريه��ا. و���ش��ددت ن��ولن��د على انه 
امل�شرية  للثورة  الثانية  الذكرى  يف 
امل�����ش��ري ح�شني  ال��رئ��ي�����س  وت��ن��ح��ي 
م���ب���ارك ن��ري��د اأن ن���رى ال�����ش��الم يف 
منع  عن  �شوؤال  على  ورداً   . ال�شوارع 
يوتيوب  يف م�شر قالت نولند ب�شكل 
عام، نحن نرف�س الرقابة للرد على 
حديث غري مرغوب فيه، وهذا الأمر 
للمواطنني  العاملية  احلقوق  ينتهك 
التعبري  يف  ح��ري��ت��ه��م  مم���ار����ش���ة  يف 
والتجمع، ونرى  وتكوين اجلمعيات 
امل�شائل  ه��ذه  ت�شوية  م��ن  ب��د  ل  ان��ه 

باحلوار .

القادة امل�شريني وخمتلف الأطراف 
توافق  اإىل  التو�شل  بغية  ال�شيا�شية 

وطني يف م�شر.
وزارة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث���ة  وق�����ال�����ت 
فيكتوريا  الأم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 

نولند يف ما يتعلق بالو�شع يف م�شر 
اأ�شبوعني  م��ن��ذ  ن��ح��ن  ع�����ام،  ب�����ش��ك��ل 
ن��ع��رب ع���ن ق��ل��ق��ن��ا، ون����وؤك����د ان على 
�شلمياً  التعبري  امل�شريني  املواطنني 
عن امتعا�شهم من وترية الإ�شالح، 

زيارة اأوباما لإ�سرائيل لإغالق ملفات مفتوحة 

اأمريكا تدعو لعودة ال�سالم اإىل ال�سارع امل�سري 

ب�شبب  للعي�شاوي  يومية  فحو�شا 
اأبلغ  اأن  ب��ع��د  وخ��ا���ش��ة  خم��اوف��ه��ا، 
ال�شليب  وطبيب  ال�شجن  طبيب 
�شعب  ال�شحي  و�شعه  اأن  الأحمر 
ل��ل��غ��اي��ة، واأن��ه��م��ا ي��ت��وق��ع��ان توقف 
قلبه اأو اإ�شابته بجلطة دماغية اإذا 

ا�شتمر اإ�شرابه.
الذي  �شراونة  اأمين  الأ�شري  وكان 
ي�����ش��رب ع��ن ال��ط��ع��ام م��ن��ذ يوليو 
مت���وز م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ق��د بعث 
اإىل  ودعاهم  لعائلته  وداع  بر�شالة 
اأية  يف  ا�شت�شهاده  متوقعا  ال�شرب 
وظائف  ت��وق��ف��ت  اأن  ب��ع��د  حل��ظ��ة، 

عديدة يف ج�شده.
وق����ال ج��ع��ف��ر ع���ز ال���دي���ن وط����ارق 
ق��ع��دان، وه��م��ا ق��ي��ادي��ان يف حركة 
وم�شربان  الإ����ش���الم���ي  اجل���ه���اد 
ع���ن ال��ط��ع��ام م��ن��ذ 77 ي���وم���ا، اإن 
م����اأزق  يف  دخ��ل��ت  ال�����ش��ج��ون  اإدارة 
ح��ق��ي��ق��ي وحت�������اول اخل�������روج منه 
لن منكنهم  ونحن  اخل�شائر  باأقل 
�شعفا  اأو  ت���ن���ازل  ي����روا  ول����ن  م��ن��ا 
حقوقنا  و���ش��ت��ن��ت��زع  ان��ه��زام��ن��ا  اأو 
وح���ري���ت���ن���ا رغ���م���ا ع����ن اأن���وف���ه���م . 

•• رام اهلل-وكاالت:

اإن  الفل�شطيني  الأ�شري  ن��ادي  قال 
امل�شرب  العي�شاوي  �شامر  الأ�شري 
اأ���ش��ه��ر طويلة  ع���ن ال��ط��ع��ام م��ن��ذ 
ل������دى الح�����ت�����الل الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
كومة عظام، وحتدثت  اإىل  حت��ول 
عائلتا الأ�شريين جعفر عز الدين 
وطارق قعدان عن خماوف جدية 

من ا�شت�شهادهما. 
وق���������ال حم�����ام�����ي ال������ن������ادي ف�����واز 
الأ����ش���رى  اأو�����ش����اع  اإن  ال�������ش���ل���ودي 
ال��ط��ع��ام وعددهم  ع��ن  امل�����ش��رب��ني 
وجرى  ال�شعوبة،  غاية  يف  اأرب��ع��ة 
عز  الأ���ش��ريي��ن  ن��ق��ل  الأول  ام�����س 
م�شت�شفى  اإىل  وق���ع���دان  ال���دي���ن 
بعد  الإ�شرائيلي  ه��اروف��ي��ه  اأ���ش��اف 

تدهور اأو�شاعهما ال�شحية.
واأك�����د ���ش��ام��ر ال��ع��ي�����ش��اوي واأمي����ن 
اعتقالهما  اأعيد  -اللذان  �شروانة 
�شفقة  يف  ع��ن��ه��م��ا  الإف��������راج  ب��ع��د 
تبادل نهاية -2011 وعز الدين 
الطعام  ع��ن  امل�����ش��رب��ان  وق���ع���دان، 
الإداري  العتقال  على  احتجاجا 

من دون تهمة، ا�شتمرار اإ�شرابهم 
ح���ت���ى حت���ق���ي���ق م���ط���ال���ب���ه���م رغ���م 
لإجبارهم  الإ�شرائيلية  ال�شغوط 

على فك اإ�شرابهم.
وق����ال حم��ام��ي ن����ادي الأ����ش���ري اإن 
عظام  متييز  �شخ�س  اأي  ب��اإم��ك��ان 
اأن  بعد  ال��ب��ارزة  العي�شاوي  �شامر 
حتول اإىل كومة عظام  وانخف�س 
وزنه اإىل 47 كيلوغراما يف اليوم 
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و����ش���دد الأ����ش���ري ال��ع��ي�����ش��اوي على 
فاإما  الإ�����ش����راب  م�����ش��ت��م��ر يف  اأن����ه 
وق��ال يف   ، ال�شهادة..  واإم��ا  الن�شر 
ملحاميه  بالق�شم  م�شفوعة  كلمات 
نور  ف��اإم��ا  النفق  اآخ��ر  و�شلت  لقد 
ولي�س  ال�شهادة  ن��ور  واإم��ا  احلرية 

هناك خيار ثالث .
وقالت �شقيقته �شريين العي�شاوي 
امل�شري  التدخل  م��ن  يئ�شت  اإن��ه��ا 
ال��ذي ب��ات ينتظر اإج��اب��ات ل تاأتي 
من اجلانب الإ�شرائيلي، ومل يعد 
ينتظرون خرب  واإن��ه��م  ذا ج���دوى، 

ا�شت�شهاد �شامر يف اأي حلظة.
وجت���������ري م�������ش���ل���ح���ة ال�������ش���ج���ون 

وتوقعا اأن يحققا ن�شرا قبل نهاية 
فرباير �شباط اجلاري.

القانونية  ال���دائ���رة  رئ��ي�����س  وق���ال 
ب����ن����ادي الأ�����ش����ري امل���ح���ام���ي ج����واد 
ب�شكل  متاطل  اإ�شرائيل  اإن  بول�س 
الأ�شرى  ق�شية  يف  وعلني  متعمد 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ����ش���واء  امل�����ش��رب��ني 
امل�شتوى  ع����ل����ى  اأو  ال�����ق�����ان�����وين 

الإداري.
ال�شجون  اإدارة  ب���ول�������س  وح����ّم����ل 

حياتهم،  ع��ن  الكاملة  امل�شوؤولية 
معربا عن خ�شيته من اأن �شلطات 
الح������ت������الل الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي غري 
حتى  اأو�شاعهم  لتدهور  مكرتثة 
لو اأدى ذلك ل�شت�شهاد اأحدهم اأو 

عدد منهم.
وق�����ال وزي�����ر ����ش���وؤون الأ�����ش����رى يف 
عي�شى  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
ق���راق���ع اأن����ه يف ظ���ل احل���دي���ث عن 
ت�شمل  ج��دي��دة  �شيا�شية  م��رح��ل��ة 

واللقاءات  املفاو�شات  اإىل  ال��ع��ودة 
اأي  ف��������اإن  الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ني،  م�����ع 
اإل  تكون  ولن  تبداأ  لن  مفاو�شات 

باإطالق �شراح الأ�شرى.
ق�شية  من  ج��زء  اأنهم  على  و�شدد 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ول��ي�����ش��وا ره���ائ���ن مل���زاج 
وح�شن نوايا وا�شرتاطات �شيا�شية 
اإ�شرائيلية، واأن هذه ال�شيا�شة وىل 
غاليا  ثمنا  الأ�شرى  ودف��ع  عهدها 

من اأعمارهم ب�شببها.

اإىل هنا.
واأ�شافت يف افتتاحيتها اأن الرئي�س الأمريكي اجلديد القدمي 
حدد علنا اإ�شرتاتيجية جديدة لل�شيا�شة اخلارجية الأمريكية 
الأكرب  فالتهديد  املركز  يعد يف  الأو���ش��ط مل  ال�شرق  اأن  ت��رى 
الإ�شرتاتيجية  اجل��ه��ود  جميع  نقل  ذل��ك  ومعنى  ال�شني  ه��و 

الع�شكرية وال�شيا�شية نحو ال�شرق الأق�شى.
ووزير  اأوب���ام���ا  اإن  ال�شحيفة  ت��ق��ول  ال��ه��دف،  ه���ذا  ولتحقيق 
اإغالق  ب��وج��وب  ا�شتنتاج  اإىل  خل�شا  ك��ريي  ج��ون  اخل��ارج��ي��ة 
عن  تعوقهم  ق��د  ال��ت��ي  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  املفتوحة   امللفات 

الإجراء الكبري، وهي اإيران و�شوريا والفل�شطينيون وم�شر.
لن  الفل�شطيني  الإ�شرائيلي  ال�شراع  اأن  ال�شحيفة  وتعتقد 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اأوباما  ب���اراك  الأم��ريك��ي  للرئي�س  املرتقبة  ال��زي��ارة  زال��ت  م��ا 
فبينما  الإ�شرائيلية  ال�شحف  ومتابعات  اأق���وال  على  تهيمن 
والتفرغ  مفتوحة،  ملفات  لإغ���الق  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  حمللون  ي��رى 
رئي�س  ر�شائل من  ال�شحف عن  اأخ��رى، حتدثت بع�س  مللفات 
الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو لأوباما على راأ�شها قبوله 

بحل الدولتني.
ياأتي  ل��ن  اأوب���ام���ا  اأن  افتتاحيتها  يف  ي��دي��ع��وت  �شحيفة  راأي 
اأو  والإي��ران��ي��ة،  ال�شورية  امللفات  يف  الت�شاور  بهدف  للمنطقة 
للتقاط ال�شور لأن لديه ما يكفيه من البدائل عن القدوم 

يحل حتى 2014 لكن ميكن اإحداث جو يعطي الأمريكيني 
دعما ملواجهة امللفات الأخرى.

نتنياهو قال -يف  اأن  �شياق مت�شل، ذكرت �شحيفة هاآرت�س  يف 
اإىل  اأذين الرئي�س الأمريكي قبيل زيارته  اإىل  ر�شالة موجهة 

اإ�شرائيل- اإنه ملتزم مببداأ الدولتني لل�شعبني.
روؤ�شاء  موؤمتر  -اأم���ام  حديثه  نتنياهو  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
اأم�س  ال��ق��د���س  ال���ذي عقد يف  اأم��ريك��ا  ال��ي��ه��ودي��ة يف  املنظمات 
الأول- عن دولة فل�شطينية جمردة من ال�شالح تعرتف بدولة 

يهودية واإدارة مفاو�شات �شادقة دون �شروط م�شبقة.
اأوباما،  ل���زي���ارة  ال��زم��ن��ي  اجل����دول  ال�شحيفة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
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يت�شمن خطابات  ر�شمي  باحتفال  ُي�شتقبل  اآذار، حيث  مار�س 
اأوباما  والأم���ريك���ي  ب��ريي��ز  �شمعون  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  للرئي�شني 
ويف  القد�س،  يف  برييز  مع  عمل  للقاء  ينطلق  ثم  ولنتنياهو، 
�شاعات امل�شاء ي�شل منزل نتنياهو يف القد�س ويعقد معه لقاء 

عمل طويال ي�شتغرق ب�شع �شاعات.
اهلل  رام  اإىل  اأوباما  �شينطلق  التايل،  اليوم  �شباح  �شاعات  ويف 
للقاء الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س )اأبو مازن( والقيادة 
للجمهور  خ��ط��اب  لإل���ق���اء  ل��ل��ق��د���س  ي��ع��ود  ث��م  الفل�شطينية، 
الإ�شرائيلي مل يحدد مكانه بعد، ثم يعود للقاء نتنياهو مرة 
اأخرى للبحث يف زيارة رام اهلل، ثم القيام بعدة زيارات، ويغادر 

ظهرا للقاء امللك عبد اهلل يف عمان.

اأ�سلحة الحتالل لتفريق املتظاهرين الفل�سطينيني 
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

معظمها  الأ�شلحة،  من  اأن��واع  خم�شة  اإ�شرائيلية  ملنظمة  مف�شل  تقرير  اأح�شى 
املتظاهرين  �شد  اإ�شرائيل  ت�شتخدمها  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ينتج 
والقنابل  امل��دم��ع  وال��غ��از  احل��ي  الر�شا�س  وه��ي:  الغربية،  بال�شفة  ال�شلميني 

ال�شوتية وعيارات معدنية مغلفة باملطاط، اإ�شافة اإىل القنابل ال�شوتية.
ويوؤكد نا�شطون فل�شطينيون و�شحايا الحتالل اأن �شلطات الحتالل ت�شتخدم 
املتظاهرين  م��واج��ه��ة  يف  م��ربر  ودون  مكثف  ب�شكل  ال��غ��ال��ب  يف  الأ�شلحة  تلك 
هاآرت�س  �شحيفة  وك��ان��ت  م��ع��ه��م.  وامل��ت�����ش��ام��ن��ني  الفل�شطينيني  م��ن  امل��دن��ي��ني 
نيت�شان  الإ�شرائيلي  اجلي�س  يف  الو�شطى  املنطقة  قائد  اأن  ذك��رت  الإ�شرائيلية 
الع�شكريني  ال��ق��ادة  مئات  م��ن  املا�شي  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  اأواخ���ر  األ���ون طلب 
وجود  حتقيقات  ثالثة  يف  تبني  ثم   ، النار  فتح  تعليمات  اإط��اع��ة  على  احلر�س 
خروقات خطرية لتعليمات فتح النار . وتقول منظمة بت�شليم  املخت�شة بحقوق 
املتظاهرين  تفريق  يف  امل�شتخدمة  الو�شائل  اإن  املحتلة  الأرا���ش��ي  يف  الإن�����ش��ان 
ت�شّكل �شالحا خطريا ميكن اأن يوؤدي ا�شتخدامه ب�شكل غري �شحيح اإىل اإحلاق 
اإىل  م�شرية  باجل�شد،  املُميتة  واأحيانا  واملمتلكات،  باجل�شد  اجل�شيمة  الأ���ش��رار 
احلجارة  يلقون  فل�شطينيني  باجتاه  احلي  للر�شا�س  اجلي�س  ا�شتخدام  �شيوع 
اأن الغاز املدمع عبارة  ويف ظروف ل تربر اإطالق الر�شا�س املميت. واأو�شحت 
ت��وؤدي اإىل حرق �شديد يف العينني وجهاز التنف�س، وله عدة  عن مادة كيماوية 
اأنواع، يف حني يوؤدي انفجار القنبلة ال�شوتية -وهي من اأكرث الو�شائل �شيوعا 
ملعان �شوئي.  واإىل  وق��وي  ع��اٍل  اإح���داث �شجيج  اإىل  امل��دم��ع-  ال��غ��از  اإىل جانب 
وُتنَتج هذه، واأي�شا القنابل الغازية، يف الوليات املتحدة. اأما العيارات املعدنية 
يف  احلجارة  ُملقي  ملواجهة  اأ�شا�شا  املنظمة-  -وف��ق  فت�شتخدم  باملطاط  املغلفة 
باإنتاجها، وبعد حظر  الإ�شرائيلية  الع�شكرية  ال�شناعات  ال�شفة خا�شة، وتقوم 
ا�شتخدامها يف اإ�شرائيل تقوم ال�شرطة يف القد�س ال�شرقية با�شتخدام العيارات 

الإ�شفنجية من عيار 40 ملم، التي ت�شتوردها من الوليات املتحدة.
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الإبراهيمي واخلطيب يبحثان الو�صع ال�صوري 

وا�سنطن بو�ست: عقيدة اأوباما يف �سوريا.. جتاهل تام 
•• وا�صنطن-وكاالت:

املبعوث  ان  املتحدة  الأمم  اأعلنت 
الإبراهيمي  الأخ�������ش���ر  اخل���ا����س 
الوطني  الئتالف  بحث مع زعيم 
اخلطيب  معاذ  املعار�س  ال�شوري 
ون��ائ��ب��ه ري���ا����س ���ش��ي��ف، الق�����رتاح 
ال�شيا�شي  باحلوار  املتعلق  الأخ��ري 

والو�شع ال�شوري ب�شكل عام.
وك���ان اخل��ط��ي��ب ق��د اأع��ل��ن يف 30 
املا�شي  ي���ن���اي���ر  ال�����ث�����اين  ك�����ان�����ون 
للجلو�س  امل�������ش���روط  ا����ش���ت���ع���داده 
للحكومة  مم��ث��ل��ني  م���ع  م��ب��ا���ش��رة 
����ش���وري���ا، مقابل  خ�����ارج  ال�����ش��وري��ة 
األ���ف معتقل   160 ���ش��راح  اإط���الق 
ال�شوريني  �شفر  ج��وازات  وجتديد 

املقيمني يف اخلارج.
ويف هذا ال�شاأن، قال املتحدث با�شم 
الأمني العام لالأمم املتحدة مارتن 
ال�شحايف  م���وؤمت���ره  يف  ن�����ش��ريك��ي 
القاهرة  يف  اللقاء  خ��الل  اليومي 
التي  الأخ������رية  امل����ب����ادرة  ب��ح��ث  مت 
خطط  وكذلك  اخلطيب،  اأطلقها 
الئ����ت����الف ال���وط���ن���ي ال���������ش����وري ، 

والو�شع يف �شوريا ب�شكل عام.
واأ�شاف ان الإبراهيمي اأكد تاأييده 
الئتالف  و���ش��ج��ع  امل���ب���ادرة  ل��ه��ذه 
على ال�شتمرار يف هذا الجت��اه يف 

الجتماعات املقبلة.
وك���ان الأم����ني ال��ع��ام ب���ان ك��ي مون 
رحب باقرتاح احلوار ال�شيا�شي مع 
احلكومة ال�شورية الأ�شبوع املا�شي، 
يف  ال�شحافيني  م��ع  لقاء  يف  وق��ال 
مت�شجع  اإن���ه  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ق��ر 
ل��ه��ذا الأم����ر، كما اأع���رب ع��ن اأمله 
يف اأن تقبل ال�شلطات ال�شورية هذا 

القرتاح.
�شحيفة  ن�شرت  ذل���ك،  غ�شون  يف 

�شيا�شته  ع��ن  �شئل  عندما  حم��رية 
ك��ي��ف ميكنني  ق�����ال:  اخل���ارج���ي���ة. 
القتلى  م��ن  الآلف  ع�شرات  اإن��ق��اذ 
ممن  الآلف  وع�������ش���رات  ب�����ش��وري��ا 
ب��ال��ك��ن��غ��و.   وع��ل��ق كوهني  ُيقتلون 
خمادعة  ع���ب���ارة  ت��ل��ك  اإن  ق���ائ���ال 
اأي  اأن العجز عن فعل  اإىل  وت�شري 
�شيء يربر عدم الرغبة يف الفعل، 
ال�شبب  ال�شوؤال عن  تثري  اأنها  كما 
ليبيا  يف  ال��ع�����ش��ك��ري  ت��دخ��ل��ه  وراء 
الأهلية  ت��دخ��ل��ه يف احل���رب  وع���دم 
اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وان��ت��ه��ى  بالكنغو. 
لعدم  اأوب��ام��ا  اأب����داه  ال���ذي  ال�شبب 
تدخله يف �شوريا لي�س مقنعا، واأنه 
هي  النتخابات  اإن  بالقول  ي�شمح 
ال�شالمة.  اأوب��ام��ا  اإيثار  يف  ال�شبب 
ف��اأوب��ام��ا ه��و ال���ذي اأن��ه��ى التدخل 
على  ويعمل  العراق،  يف  الأمريكي 
اأفغان�شتان فكيف ميكنه  اإنهائه يف 
ت��ربي��ر ال��ت��دخ��ل يف ���ش��وري��ا خالل 

حملته النتخابية؟ .
اأوباما  باإمكان  ب��اأن  واأج��اب كوهني 
القول اإن املنطقة باأكملها تتعر�س 
لالنفجار واإن �شوريا تعج باأ�شلحة 
الأك��راد رمبا  واإن  ال�شامل،  الدمار 
طائفيا  دم  ح��م��ام  واإن  ينف�شلون، 
يلوح يف الأفق واإن املزيد من اآلف 

املدنيني الأبرياء �ُشيقتلون.
اإن  بقوله  مقاله  ال��ك��ات��ب  واخ��ت��ت��م 
تفتقر  اخل��ارج��ي��ة  اأوب��ام��ا  �شيا�شة 
ونتيجة  اأخ����الق����ي  وازع  اأي  اإىل 
�شوريا  ال��و���ش��ع يف  ت��ده��ور  ل��ذل��ك 
للمنطقة  ك���ارث���ة  الآن  ل��ي�����ش��ب��ح 
على  ثقيال  عبئا  قريبا  و�شي�شبح 
اأم��ريك��ا. واأ���ش��اف اأن م��ا ُي��ق��ال عن 
خ����وف اأوب����ام����ا م���ن ج��ع��ل احل���رب 
وكان  ح���دث،  ق��د  اأف��ظ��ع،  ال�شورية 

ذلك ب�شبب عجزه.

اأن ي�شبح �شديقا لها عندما تنتهي 
الت�شليح  اأن  م��و���ش��ح��ا  احل������رب، 
مل�شاعدة  ف��ق��ط  ال���ط���رق  اأح����د  ه���و 

املعار�شة ال�شورية.
واأ�شار اإىل اأنه كان باإمكان الوليات 
املتحدة وحلف الناتو اإن�شاء منطقة 
لتحييد  ال���ط���ريان  ف��ي��ه��ا  ُي��ح��ظ��ر 
الرئي�س  وم���روح���ي���ات  م���ق���ات���الت 
ال�����ش��وري ب�����ش��ار الأ����ش���د، وك���ان من 
تغيريا  الو�شع  يغرّي  اأن  ذلك  �شاأن 
اإن  الكاتب يقول  ك��ب��ريا.   وم�شى 
كثريا،  املنطقة  كلف  اأوب��ام��ا  عجز 
الإن�شانية  ال���ك���ارث���ة  اإىل  واأ�����ش����ار 
الدول  اإىل  الالجئني  اآلف  بنزوح 
اأ�شماهم  ب��روز من  واإىل  امل��ج��اورة، 
ب� املعار�شني املتطرفني ، وبخلخلة 

التوازن العرقي يف املنطقة.
وقال اأي�شا اإن اأوباما اأجاب بعبارة 

لكاتب  م���ق���ال  ب��و���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن 
عقيدة  اإن  ف���ي���ه  ق������ال  اأم�����ريك�����ي 
ب�شاأن  اأوب�����ام�����ا  ب�������اراك  ال���رئ���ي�������س 
ا�شتخال�شها من  �شوريا، ل ميكن 
موؤمتر  يف  ل��ه  الكبرية  اخل��ط��اب��ات 
القاهرة،  اأو يف   2008 عام  حزبه 
اأو برلني اأو غريهما، بل بك�شفها يف 
الت�شريبات اجلديدة من ال�شهادات 

اأمام الكونغر�س ب�شاأن �شوريا.
ريت�شارد  ل��ل��ك��ات��ب  م��ق��ال  يف  وج���اء 
تتلخ�س  العقيدة  ه��ذه  اأن  كوهني 
الكاتب  وق���ال   . الأم����ر  يف جت��اه��ل 
من  ال��ك��ث��ري  اأن  الآن  ع��ل��م��ن��ا  ل��ق��د 
القيام  تف�شل  كانت  الأم��ن  اأجهزة 

بخطوة ملمو�شة .
اأن وزير الدفاع  اإىل  الكاتب  واأ�شار 
الأم����ريك����ي ل���ي���ون ب��ان��ي��ت��ا -ال����ذي 
ووزي���رة  ق��ري��ب��ا-  املن�شب  ���ش��ي��غ��ادر 

اخل����ارج����ي����ة ال�������ش���اب���ق���ة ه���ي���الري 
ت�شليح  اق��رتح��ا  ق��د  ك��ان��ا  كلينتون 
م��ع��ار���ش��ة ���ش��وري��ا، وك��ذل��ك مدير 
املركزية  ال����ش���ت���خ���ب���ارات  وك����ال����ة 
ال�شابق ديفد برتايو�س. ومع ذلك، 
الأبي�س على تلك  البيت  اعرت�س 
املقرتحات بحجة اأن الأ�شلحة رمبا 
تنتقل اإىل تنظيم القاعدة وحلفائه 

وُت�شتخدم �شد اأمريكا.
وبعد  ف����اإن����ه  ال����ك����ات����ب  وب���ح�������ش���ب 
ال�شورية،  الأح������داث  م���ن  ع��ام��ني 
اآي  ل�شي  تكون  اأن  املمكن  ك��ان من 
خم�شني  تبلغ  التي  مبيزانيتها  اأي 
من  ع��ن  فكرة  �شنويا  دولر  مليار 
ه��و ج��دي��ر ب��ال��ث��ق��ة ب��ني الأط����راف 

ال�شورية.
ت�شلحه  م����ن  اأن  ال���ك���ات���ب  وذك������ر 
اأمريكا يف املعار�شة ال�شورية ميكن 

بان يوؤيد مبادرة املعار�سة ال�سورية
•• نيويورك-ا.ف.ب:

ب��ان كي مون  املتحدة  ل��المم  العام  حث الم��ني 
احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة على ال��ت��ج��اوب م��ع اقرتاح 
ال�شوري  الئ��ت��الف  رئي�س  قدمه  ال��ذي  احل���وار 
امل���ع���ار����س اح���م���د م���ع���اذ اخل��ط��ي��ب م��ع��ت��ربا انه 
امام  ب���ان  وق���ال  ت��ف��وي��ت��ه��ا.  ع���دم  ي��ج��ب  منا�شبة 
جمل�س العالقات اخلارجية ان هذا القرتاح هو 
منا�شبة يجب عدم تفويتها وفر�شة لالنتقال من 
منطق ع�شكري هدام اىل مقاربة �شيا�شية واعدة 
ب��احل��اح من  �شجاع اطلب  ان��ه عر�س  وا���ش��اف   .

احلكومة ال�شورية ومن جمل�س المن التجاوب 
ب��ان كي م��ون ان جمل�س المن  معها . واو���ش��ح 
املنق�شم حاليا، يجب ان يتوحد لتحديد ثوابت 
املرحلة النتقالية الدميوقراطية التي قد تنقذ 
منق�شما  املجل�س  يبقى  ال  يجب  �شوريا م�شيفا 
ول يتدخل وان ي�شارك ب�شمت يف املجزرة . وبعد 
املا�شي  للتخل�س من  الوقت  انه حان  اعترب  ان 
يف �شوريا، قال ب�شكل عام، يف العامل العربي ويف 
اماكن اخرى يريد النا�س تغيريا حقيقيا ولي�س 
اخلطيب  م��ع��اذ  اح��م��د  وك���ان  �شكلية.  ت��غ��ي��ريات 
من  وا���ش��ح  رد  اي  تلقيه  ع��دم  القاهرة  يف  اعلن 

نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد على اقرتاحه 
حوارا م�شروطا.

الثاين  ك��ان��ون  اواخ���ر  اع���رب يف  وك���ان اخلطيب 
مع  �شوريا،  خ��ارج  التحاور  ا�شتعداده  عن  يناير 
م��وف��دي��ن ل��ل��ن��ظ��ام ل��دي��ه��م ���ش��الح��ي��ات مم��ن مل 
حوار  اي  ان  مو�شحا   ، بالدماء  اأيديهم  تتلطخ 
وق��ال اخلطيب  ال���ش��د.  رحيل  ي�شمل  ان  ينبغي 
ل��ل�����ش��ح��اف��ة ب��ع��د ل��ق��اء م���ع ام���ني ع���ام اجلامعة 
فعل  رد  اي  ي���اأت  مل  ان  ال��ع��رب��ي  نبيل  ال��ع��رب��ي��ة 
عام  ك��الم  ه��و  �شمعناه  م��ا  ك��ل  مبا�شر.  بتوا�شل 

لال�شف النظام يكرره منذ �شنتني.

•• القاهرة- وام:

�شاركت دولة الإم��ارات يف الجتماع ال�شتثنائي الذي 
العربية  ال����دول  ج��ام��ع��ة  جمل�س  الول  اأم�����س  ع��ق��ده 
على م�شتوى املندوبني الدائمني ملناق�شة تقرير بعثة 
اجلامعة العربية حول اأو�شاع الالجئني ال�شوريني يف 

دول اجلوار العراق والأردن ولبنان . 
وتراأ�س وفد الدولة اإىل الجتماع ال�شيد اأحمد حامت 
املنهايل القائم بالأعمال بالإنابة لدى �شفارة الدولة 
يف القاهرة الدولة فيما �شم يف ع�شويته ال�شيد علي 
بال�شفارة . وح�شر الجتماع  ال�شميلي �شكرتري ثالث 
والدكتور  اجلامعة  ع��ام  اأم��ني  العربي  نبيل  الدكتور 
امل�شرتك  العربي الأممي  املبعوث  نائب  القدوة  نا�شر 
اإىل �شوريا . وكانت بعثة من اجلامعة العربية برئا�شة 
ال�شفري فائقة ال�شالح الأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون 
والأردن  ال��ع��راق  �شوريا  ج��وار  دول  زارت  الجتماعية 
ول��ب��ن��ان  لتفقد اأو���ش��اع ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني هناك 
العربية  �شابق ملجل�س اجلامعة  ق��رار  بناء على  وذل��ك 
. وقالت  املا�شي  يناير   13 ال��وزاري يف  امل�شتوى  على 
هام�س  على  ت�شريحات  يف  ال�شالح  فائقة  ال�شفرية 
امل�شاعدات  زي��ادة  اإىل  دع��ا  البعثة  تقرير  اإن  الجتماع 
يف  الأخ���ذ  م��ع  ال�شوريني  الالجئني  ل�شالح  املوجهة 
املانحة  اجلهات  كافة  بني  التن�شيق  �شرورة  العتبار 
ب�شكل  وي�شهم  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  مب��ا  امل�����ش��اع��دات  ل��ه��ذه 

فاعل يف حت�شني اأو�شاع الالجئني ال�شوريني والتوزيع 
ب����ني ج��م��ي��ع الالجئني  امل�������ش���اع���دات  ل��ت��ل��ك  ال����ع����ادل 
ال�شوريني اأينما كانوا . كما اأكدت ال�شالح اأن التقرير 
طالب بتلبية الحتياجات ذات الأولوية يف كافة الدول 
العربية ح�شب ما مت ر�شده وحتديده من قبل اجلهات 
ال���دول وخ��ا���ش��ة يف جمال  تلك  وامل�����ش��وؤول��ة يف  املعنية 
ت��وف��ري امل����اأوى امل��ن��ا���ش��ب ل��الإن�����ش��ان ال�����ش��وري وتقدمي 
املوازنات  وتوفري  والأدوي��ة  الأولية  ال�شحية  الرعاية 
والأمرا�س  كالقلب  امل�شتع�شية  العمليات  لإج����راء 
ال�شرطانية وتوفري الغذاء واملياه والطاقة الكهربائية 
 . منهم  الأط��ف��ال  وخا�شة  املعاقني  ورعاية  والتدفئة 
وطالب تقرير بعثة اجلامعة العربية املجتمع الدويل 
بتحمل م�شوؤوليته والطلب من جمل�س الأمن التدخل 
ب�شكل حا�شم وفق الآليات املتاحة له مبوجب الف�شل 
ال�شابع مليثاق الأمم املتحدة لفر�س وقف اإطالق النار 
ب��ق��رار م��ل��زم وذل���ك لإن��ه��اء ال��ق��ت��ال ال��دائ��ر يف �شوريا 
ال�شعب  ف��ي��ه  ينعم  دمي��ق��راط��ي  ن��ظ��ام  اإىل  وال��ت��ح��ول 
اأو�شاع  البعثة  ور�شدت   . والكرامة  باحلرية  ال�شوري 
من  دول��ة  كل  يف  واأع��داده��م  واحتياجاتهم  الالجئني 

الدول الثالث . 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��دك��ت��ور نبيل ال��ع��رب��ي اأه��م��ي��ة هذا 
ت��ق��ري��ر بعثة الأم���ان���ة العامة  ن��اق�����س  الج��ت��م��اع لأن���ه 
اأن  اإىل  ال�����ش��وري..لف��ت��ا  اجل����وار  دول  اإىل  للجامعة 
البعثة توجهت اإىل هذه الدول بناء على قرار جمل�س 

الذى  الأخ���ري  اجتماعه  ف��ى  ال��ع��رب  اخلارجية  وزراء 
باجتماع  كلمته  ف��ى  ون���وه   . العربية  باجلامعة  عقد 
ال�شهر  نهاية  الكويت  دولة  ا�شت�شافته  الذي  املانحني 
املا�شى حيث جنح فى جمع مليار ون�شف املليار دولر 
اأمري  اإىل  ال�شكر  موجها  ال�شوريني  الالجئني  لدعم 
و�شدد   . ال�شباح  الأحمد  �شباح  ال�شيخ  الكويت  دول��ة 

العربي فى كلمته على �شرورة تنظيم موؤمتر مماثل 
لدعم فل�شطني م�شريا اإىل ان الجتماع �شيناق�س اأي�شا 
الإ�شرائيلي  ال�شتيطان  ملواجهة  املطلوبة  املنهجية 
تنفيذا لقرار وزراء اخلارجية العرب يف اجتماعهم يف 
18 نوفمرب املا�شي .. مطالبا ب�شرورة تنفيذ قرارات 
جمل�س الأمن اخلا�س باإنهاء الحتالل الإ�شرائيلي . 

•• اأنقرة-ا.ف.ب:

قتيال   13 اوق��ع  ال��ذي  النفجار  ان  تركي  وزي��ر  اعلن 
ام�س الأول عند احلدود ال�شورية الرتكية، عمل ارهابي 
ا�شتهدف مدنيني بينما حتدثت ال�شحف الرتكية عن 
وراء  ال�شورية  ال�شتخبارات  اجهزة  تكون  ان  �شبهات يف 

تلك العملية.
ارج��ني لل�شحافيني ليل  �شعد اهلل  العدل  و�شرح وزي��ر 
الثنني الثالثاء خالل تفقده مكان احلادث مع وزيري 
الداخلية واجلمارك لي�س هناك قوات امن يف هذا املكان 
م�شتهدفني،  كانوا  الذين  هم  املدنيني  ان  مدنيني،  بل 

هذا وا�شح.. وا�شاف ادين هذا العمل الرهابي.
نحو  وا�شيب  ات���راك،  ثالثة  بينهم  قتيال   13 و�شقط 
ثالثني اخرين يف انفجار �شيارة مفخخة على ما يبدو، 
اوغلو احل��دودي )بلدة ريحانلي( بني  يف معرب جلويز 

تركيا و�شوريا.
حتقيقها  توا�شل  الرتكية  ال�شلطات  ان  ارج���ني  واك���د 
لتحديد طبيعة املادة املتفجرة امل�شتعملة واكتفى بالقول 
م�شوؤولو  وي��در���س  هامة  معلومات  لدينا  لل�شحافيني 

الطب ال�شرعي ذلك  على ما افادت وكالة النا�شول.
من جانبه او�شح وزير الداخلية معمر غولر ان ال�شيارة 
وانها  ���ش��وري��ة،  ت�شجيل  ل��وح��ة  ان��ف��ج��رت حت��م��ل  ال��ت��ي 

توقفت يف املكان يف ال�شاعة 11،47 تغ قبل ان تنفجر 
بعد ع�شرين دقيقة، متحدثا عن عبوة قوية.

الراهن  ال��وق��ت  يف  الرتكية  ال�شلطات  امتنعت  وبينما 
ان  ال�شحف  �شيارة مفخخة، اعتربت  التحدث عن  عن 

ل �شك يف ذلك.
قوية  عبوة  اىل  الليربالية  ميلييت  �شحيفة  وا���ش��ارت 
تي.ان.تي  م��ادة  كلغ من  و50   35 بني  وزنها  ي��رتاوح 
انفجرت عند احلدود موجهة ا�شابع التهام اىل جهاز 
املخابرات  ب�شمة  عن  وحتدثت  ال�شوري  ال�شتخبارات 

ال�شورية يف العتداء بالقنبلة  كما عنونت.
من جانبها اعتربت �شحيفة ال�شباح املوالية للحكومة 
ان الهجوم عمل ا�شتفزازي  من جانب الرئي�س ال�شوري 
ب�����ش��ار ال����ش���د ال����ذي ي���واج���ه ن��ظ��ام��ه ح��رك��ة معار�شة 

م�شلحة.
وقد قطعت تركيا ات�شالتها مع نظام الرئي�س ال�شوري 
اكرث  وطالبته  طويلة،  فرتة  دعمته  ال��ذي  ال�شد  ب�شار 
من مرة بالتنحي. وت�شت�شيف ال�شلطات الرتكية حواىل 
200 الف لجىء �شوري هربوا من املعارك امل�شتمرة يف 

بالدهم منذ اكرث من �شنتني.
ون�شرت الوليات املتحدة واملانيا وهولندا ال�شهر املا�شي 
ار�س- �شواريخ  بطاريات  �شت  الرتكية،  الرا�شي  على 
جو باتريوت حلماية تركيا من هجوم �شوري حمتمل.

•• نيويورك-وكاالت:

طالبت منظمة هيومان رايت�س ووت�س احلقوقية 
اإطالق  يف  التحقيق  ب��اإع��ادة  اليمنية  احلكومة 
�ُشمي مبذبحة  املتظاهرين خالل ما  النار على 
 ،2011 اآذار  م��ار���س   18 يف  ال��ك��رام��ة،  جمعة 
التي قتل فيها 45 حمتجا واأ�شيب نحو 200 

بجروح.
وك�شفت املنظمة يف تقرير ُقدم يف موؤمتر �شحفي 
اليمنيني  امل��ح��ق��ق��ني  اأن  ام�����س  ب�����ش��ن��ع��اء  ع��ق��د 
امل�شوؤولني  كبار  م��ن  اأي��ا  مطلقا  ي�شتجوبوا  مل 
�شمن التحقيق اجلنائي الذي فتحته احلكومة 
املتظاهرين  على  ال��ن��ار  اإط���الق  ح��ول  ال�شابقة 
اإع���ادة فتح  خ��الل جمعة ال��ك��رام��ة، ول��ه��ذا يلزم 

ملف التحقيق يف احلادثة .
علي  املخلوع  الرئي�س  اأن  اإىل  املنظمة  واأ���ش��ارت 

اأق��ال النائب العام عندما طلب  عبد اهلل �شالح 
ا�شتجواب م�شوؤولني حكوميني يف واقعة اإطالق 
خالل  دموية  الأك��رث  باأنها  و�شفتها  التي  النار 

انتفا�شة اليمن.
 69 م��ن  امل��ك��ون  تقريرها  -يف  املنظمة  ولفتت 
���ش��ف��ح��ة، ب��ع��ن��وان م��ذب��ح��ة ب���ال ع���ق���اب: اإخفاق 
ب�شكل مالئم مع  التعامل  اليمنية يف  احلكومة 
اأعمال قتل جمعة الكرامة - اإىل اإخفاق احلكومة 
اليمنية يف التعامل ب�شكل مالئم مع اأعمال قتل 
التي  اجلنائية  التحقيقات  واأن  الكرامة،  جمعة 
�شيا�شية  ت��دخ��الت  �شابتها  احل��ك��وم��ة  اأج��رت��ه��ا 
ت����ورط م�شوؤولني  اأدل����ة ع��ل��ى  ك��ث��رية، وجت��اه��ل 

حكوميني.
تنتظر  زال��ت  ما  ال�شحايا  عائالت  اأن  واأ�شافت 
عادل  حتقيقا  ال��ي��م��ن  يفتح  مل  واإذا  ال��ع��دال��ة. 
وي��ح��اك��م اأول���ئ���ك امل�����ش��وؤول��ني ع��ن ه���ذا الهجوم 

الإفالت  ثقافة  برت�شيخ  يخاطر  ف��اإن��ه  املميت، 
من العقاب يف قلب النتفا�شة اليمنية.

ووقعت عمليات القتل يف �شاحة التغيري ب�شنعاء، 
املتظاهرين  م���ن  الآلف  ع�����ش��رات  ك���ان  ب��ي��ن��م��ا 
عائدون من �شالة اجلمعة، حيث اأطلق ع�شرات 
واملنازل  ال�����ش��وارع  م��ن  عليهم  ال��ن��ار  امل�شلحني 
امل��ح��ي��ط��ة، مب���ا يف ذل����ك م���ن م��ق��ر اإق���ام���ة اأحد 

املحافظني يف �شنعاء.
الأمنيني،  القادة  كبار  املحققون  ي�شتجوب  ومل 
املركزي  الأم���ن  ق��وات  ب��اأن  ال�شهود  �شهادة  رغ��م 
حينئذ  تعمل  كانت  ع�شكرية  �شبه  ق��وات  -وه��ي 
حت��ت ق��ي��ادة جن��ل �شقيق ال��رئ��ي�����س ���ش��ال��ح- قد 
�شبقت  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ل��ة  يف  امل��ن��ط��ق��ة  م��ن  ان�شحبت 
ذلك  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  اأن  ورغ��������م  الهج�����وم، 
ال��وق��ت ك���ان ق��د ت��ل��ق��ى اإخ���ط���ارا ب��وج��ود هجوم 

حمتمل.

دعوة للتحقيق مبذبحة جمعة الكرامة يف اليمن 

اأحمد جربيل يهدد 
بال�ستيالء على خميم الريموك 

•• دم�صق-د.ب.اأ:

حذرت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني-القيادة العامة من اأنها �شتحرر  
خميم الريموك لالجئني الفل�شطينيني جنوبي العا�شمة ال�شورية دم�شق 
ف�شلت  اإذا  الع�شكرية  بالقوة  عليه  ت�شيطر  التي  امل�شلحة   املجموعات  من 

اجلهود ال�شيا�شية يف حتقيق ذلك.
ونقلت و�شائل اإعالم حملية واإيرانية عن الأمني العام للجبهة اأحمد جربيل 
اإىل  القاهرة بالتو�شل  الفل�شطينية املجتمعة يف  اإذا ف�شلت الف�شائل  قوله 
حل �شيا�شي لأزمة خميم الريموك مبا يوؤدي اإىل ان�شحاب امل�شلحني منه 

فاإننا �شنحرر املخيم بالو�شائل الع�شكرية.
الإيرانية  ال�شفارة  اأقامته  باحتقال  م�شاركته  اأثناء  جربيل  حديث  وج��اء 

بدم�شق مبنا�شبة عيد الثورة الإيرانية.
ي�شار اإىل اأن جلنة تفعيل منظمة التحرير الفل�شطينية �شكلت يف اجتماعها 

بالقاهرة جلنة لزيارة دم�شق وبحث احللول لأزمة خميم الريموك.
ويذكر اأن اجلي�س ال�شوري احلر الذي يخو�س قتال �شد القوات النظامية 
خميم  على  �شيطرته  املا�شي  الأول  كانون  دي�شمرب  يف  اأعلن  قد  ال�شورية 
لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  عنا�شر  م��ع  عنيفة  ا�شتباكات  بعد  ال��ريم��وك 

فل�شطني-القيادة العامة.
وك��ان ال��ريم��وك ي���وؤوي قبل الأح���داث الأخ���رية م��ا يقرب م��ن 150 األفا، 
معظمهم فل�شطينيون وبينهم نازحون من اأحياء دم�شق اجلنوبية كاحلجر 

الأ�شود والت�شامن.
ونزح نحو 100 األف �شخ�س من املخيم عقب الق�شف اجلوي الذي اأوقع 
اأف�شت اإىل طرد جل مقاتلي  ع�شرات القتلى واجلرحى وال�شتباكات التي 

اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني-القيادة العامة منه.

الإمارات ت�سارك يف اجتماع جمل�ش اجلامعة العربية ملناق�سة اأو�ساع الالجئني ال�سوريني

وا�سنطن تدعم مفو�سية الالجئني ب�171 مليون دولر 
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

عمليات  لدعم  دولر  مليون   171 ال���  قيمتها  تفوق  اأولية  م�شاهمة  عن  املتحدة  ال��ولي��ات  اأعلنت 
لل�شرق  خم�ش�شة  منها  مليون   32.6  ،2013 العام  خ��الل  الالجئني  ل�شوؤون  العليا  املفو�شية 
ت�شعد  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  اإىل  فيه  اأ���ش��ارت  بياناً  الأمريكية  وزارة اخلارجية  واأ���ش��درت  الأو���ش��ط. 
الالجئني  مفو�شية  عمليات  لدعم  دولر  مليون   171 عن  تزيد  بقيمة  م�شاهمة  عن  ب��الإع��الن 
العام ممولة من  الأولية لهذا  امل�شاهمة  ان  العام احل��ايل. وذك��رت  العامل خالل  اأنحاء  يف خمتلف 
مكتب �شوؤون ال�شكان والالجئني والهجرة لدعم جهود املفو�شية يف العامل. واأو�شحت ان التمويل 
الكونغو الدميقراطية من  اأفغان�شتان وجمهورية  اإىل بلدان مثل  العائدين  ي�شمل دعم الالجئني 
اأجل م�شاعدتهم على الندماج املحلي واإعادة التوطني واحلماية وتقدمي امل�شاعدة املنقذة حلياتهم. 
كما اأ�شارت اإىل ان امل�شاهمة هي لتوفري املاء واملاأوى والغذاء والرعاية ال�شحية والتعليم لالجئني 
وامل�شردين داخل بلدانهم والأ�شخا�س الذين يحظون برعاية املفو�شية يف دول مثل العراق واليمن 

وباك�شتان وجورجيا وكولومبيا وجنوب ال�شودان وكينيا.

اتهام تركي لدم�سق بالتفجري عند احلدود 

لبنان يت�سلم ملف تفجري 
احلافلة البلغارية

•• بريوت-يو بي اأي:

اللبناين،  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ت�����ش��ل��م 
القائم  ام�����س م���ن  ع���دن���ان م��ن�����ش��ور، 
لبنان،  يف  البلغارية  ال�شفارة  باأعمال 
تت�شمن  م���ذك���رة  ت����زول����وف،  ب��الم��ن 
ال��ك��ام��ل حل��ادث��ة تفجري مطار  امل��ل��ف 
مايو  اي�����ار  يف  ال���ب���ل���غ���اري  ب���ورغ���ا����س 
ال�شحافيني،  تزولوف  واأبلغ  املا�شي. 
ال��وزي��ر من�شور مذكرة  ق��دم اىل  اأن��ه 
اخلارجية  وزراة  اىل  ���ش��ف��ارت��ن��ا  م���ن 
العدل  وزارة  م����ن  م���وج���ه���اً  وم���ل���ف���اً 
البلغارية اىل وزارة العدل اللبنانية . 
وقال اإن بلغاريا حتر�س على احلفاظ 
على العالقة الوطيدة وال�شديقة مع 
واملجتمع  وال�شعب  اللبنانية  ال��دول��ة 

اللبناين.
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حذر فرن�سي بعد ت�سلل م�سلحني اىل غاو

ح�صب �صحيفة تون�صية

تفا�سيل جديدة عن جرمية اغتيال �سكري بلعيد

•• غاو-ا.ف.ب:

والفارقة احلذر يف غاو،  الفرن�شيون  يتوخى اجلنود 
اليام  �شهدت خ��الل  ال��ت��ي  م��ايل  �شمال  م��دن  ك��ربى 
الربعة الخرية هجمات ل�شالميني م�شلحني متكنوا 
ملكافحة  فيها  ب��ال��ب��ق��اء  وت���وع���دوا  ال��ي��ه��ا  الت�شلل  م��ن 

الكفار.
قاعدة  تنظيم  وان  �شيما  ل  �شرورية  اليقظة  وه��ذه 
اجلهاد يف جزيرة العرب، ومقره اليمن، دعا اىل اجلهاد 
بيان �شمن احلملة  وق��ال يف  الفرن�شي.  التدخل  �شد 
على  بالعتداء  فرن�شا  قامت  ال�شالم  على  ال�شليبية 
امل�شلمني يف مايل بال اي مربر او �شبب يف اعالن على 
بغريب على  ذلك  ولي�س  واهله  ال�شالم  العداوة على 
وتولت  املوؤمنات  املحجبات  على  اعتدت  التي  فرن�شا 

ار�شال احلمالت ال�شليبية. وا�شاف التنظيم ان ن�شرة 
امل�شلمني يف مايل واجب على كل م�شلم قادر، بالنف�س 

واملال، كل ح�شب ا�شتطاعته.
و����ش���ه���دت غ�����او الح������د ح�����رب �����ش����وارع ب����ني اجلنود 
فيها  ارتكبوا  الذين  ال�شالميني  واملقاتلني  املاليني 
بينما  م����ايل  ت���اري���خ  يف  ان��ت��ح��اري��ني  اع���ت���داءي���ن  اول 
املايل  اجلي�شني  جنود  بر�س  فران�س  مرا�شال  لح��ظ 
املدينة  يف  منف�شلة  ب��دوري��ات  ي��ق��وم��ون  وال��ن��ي��ج��ريي 

�شباح ام�س .
و���ش��اه��د اح��ده��م��ا ج��ن��ود ال��ن��ي��ج��ر ي���ع���ززون قاعدتهم 

جنوب غاو.
واف��اد م�شدر ع�شكري مايل ان ق��وات الم��ن ما زالت 
تعرث يوميا عن متفجرات وذخرية خمزنة يف خمتلف 

انحاء املدينة.

فرن�سا دفعت فدى لتحرير رعاياها يف ال�ساحلولد بلخري يطلق مبادرة �سيا�سية يف موريتانيا 
•• اجلزائر-يو بي اأي:

فرن�شية  موؤ�ش�شات  اأن  ب��وين،  اإي��ف  الفرن�شية(  )املخابرات  الإقليم  حماية  ملديرية  ال�شابق  املدير  اع��رتف 
دفعت فدية اإىل اجلماعات امل�شلحة، منها ال�شركة الفرن�شية احلكومية للطاقة )اأريفا( لتحرير موظفيها 
اإن تلك العمليات تتم وفق  يف ال�شاحل. وقال بوين يف ت�شريح ل�شحيفة ال�شروق  اجلزائرية، ن�شر ام�س 
و�شطاء دوليني، وهو الأمر الذي ك�شفت عنه ال�شفرية ال�شابقة للوليات املتحدة الأمريكية يف مايل، فيكي 
هادل�شتون، من اأن دول اأوروبية دفعت 89 مليون دولر للجماعات امل�شلحة يف منطقة ال�شاحل. واأ�شاف اأنا 
ل اأعرف امل�شوؤولة الأمريكية، ول معطيات يل ب�شاأنها، لكن فيما م�شى فاإنه من املوؤكد دفع فدى للجماعات 
بالن�شبة  وتابع   . الإرهابية  للجماعات  الفعل مبثابة متويل  ويعد هذا  الرعايا،  �شراح  الإرهابية لإط��الق 
لل�شركة الفرن�شية )اأريفا( فقد قبلت بدفع الفدية للجماعات الإرهابية لتحرير موظفيها، لأن ا�شتغالل 
اليورانيوم يف تلك املناطق )دولة النيجر(، يخ�شع لرهانات خا�شة.. حيث يف حالة عدم دفع فدية لن جتد 
اإذا قامت بدفع الفدية فقد  �شركة )اأريفا( عمال يقبلون التوجه اإىل تلك املناطق، كما اأن ال�شركة ذاتها 

متت العملية من دون علم احلكومة الفرن�شية، وميكن اأن تكون قد جرت عرب و�شاطات دولية .

•• نواك�صوط-وكاالت:

املوريتاين م�شعود  النواب  رئي�س جمل�س  اأطلق 
و�شع  اإىل  تهدف  �شيا�شية  م��ب��ادرة  بلخري  ول��د 
البالد  تعي�شها  ال��ت��ي  ال�شيا�شية  ل��الأزم��ة  ح��د 
منذ ف��رتة، ومت اإط��الق امل��ب��ادرة بح�شور اأغلب 
ومعار�شة،  م���والة  م��ن  ال�شيا�شيني  الفاعلني 
ن��ح��و وا����ش���ح مواقف  ت��ت��ب��ني ع��ل��ى  يف ح���ني مل 

الطرفني منها.
ت�شكيل حكومة  التي عر�شت  املبادرة  وتت�شمن 
اأربعة  م���ن  وا���ش��ع��ة  ���ش��الح��ي��ات  ذات  ت��واف��ق��ي��ة 

يف تنظيم انتخابات ت�شريعية وبلدية )حملية( 
يف غ�شون املدة التي يتم التفاق عليها، على اأن 
ت�شمن هذه احلكومة اأن يتم تنظيم النتخابات 
�شفافة ونزيهة ومقبولة من طرف  يف ظ��روف 
حديثه  معر�س  يف  بلخري  ول��د  وق��ال  اجلميع. 
ت���ه���دف اإىل ال��ب��ح��ث عن  اإن���ه���ا  ع���ن م���ب���ادرت���ه 
الطمئنان  و�شعية  اإىل  الرجوع  ي�شجع  توافق 
والتهدئة الدائمني وتنظيم توافقي لنتخابات 
حرة و�شفافة ول تق�شي اأح��دا، كما تهدف اإىل 
تكوين جبهة داخلية قوية من اأجل �شمان اأمن 

ووحدة الوطن.

اأط�����راف اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ال�����ش��اح��ة، ه���ي: امل�����والة، 
واملعار�شة ب�شقيها املحاور وغري املحاور للنظام، 

واملجتمع املدين.
ه���ذه احل��ك��وم��ة يجب  اأن  اإىل  امل���ب���ادرة  وت�����ش��ري 
للتوافق  وموؤ�ش�شيا  حقيقيا  جت�شيدا  تكون  اأن 
املحا�ش�شة  عن  بعيدا  املجتمع  داخ��ل  العري�س 
مل  م��ا  ذل��ك  يتاأتى  ول��ن  وال�شتئثار،  والغنيمة 
ل��ل��وزراء متفق  رئي�س  ي��د  ق��ي��ادة عملها يف  تكن 
رئي�شا  جتعله  وا�شعة  �شالحيات  ول��دي��ه  عليه 

حقيقيا للحكومة.
تتلخ�س  احلكومة  ه��ذه  مهمة  اأن  على  وتن�س 

احلكومة  رئي�س  ملبادرة  م�شاندته 
حكومة  بتكوين  اجلبايل  حمادي 
ك����ف����اءات وط���ن���ي���ة م���ع���ت���ربا اإي���اه���ا 
خطوة يف الجت��اه الإيجابي لأنها 
حتييد  ملطلب  ا�شتجابة  تت�شمن 

الوزارات ال�شيادية.
بت�شريك  الإحت���������اد  ط���ال���ب  ك���م���ا 
ومنظمة  ال�������ش���غ���ي���ل���ة  امل���ن���ظ���م���ة 
الأع��������راف ق�����ش��د ت��و���ش��ي��ع دائ����رة 
الأطراف  خمتلف  ب��ني  امل�����ش��اورات 
حول برنامج وتركيبة م�شبوطان 
يف امل��ح��ت��وى والآج�������ال. ي��ذك��ر اأن 
الحت���������اد م�����ن اج������ل ت���ون�������س هو 
جبهة خما�شّية انتخابية مفتوحة 
ب���ني ك���ل م���ن ح��رك��ة ن����داء تون�س 
امل�شار  واحل��زب اجلمهوري وحزب 
الدميقراطي الجتماعي واحلزب 
ال���ش��رتاك��ي وك��ذل��ك ح��زب العمل 

الوطني الدميقراطي.
ما  اأن  ب���ي���ان���ه  يف  الحت�������اد  واأك�������د 
البالد  يف  الأو������ش�����اع  اإل����ي����ه  اآل������ت 
اجتماعية  و  �شيا�شية  اأزم����ة  م��ن 
اق��ت�����ش��ادي��ة واأم��ن��ي��ة ه��و نتيجة  و 
اإدارة  يف  احلاكم  الئ��ت��الف  لف�شل 
البالد يف هذه املرحلة النتقالية. 
ويعترب املم�شون على ن�ّس البيان 
اأن م����ب����ادرة رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة يف 
ك���ف���اءات وطنية  ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة 
تو�شيع  تتطلب  اي��ج��اب��ي��ة  خ��ط��وة 
الأحزاب  امل�����ش��اورات مع كل  دائ��رة 
و م���ن���ظ���م���ات امل���ج���ت���م���ع امل������دين و 
الأطراف الجتماعية و ذلك حول 
يجب  ال��ذي  والرتكيبة  الربنامج 
و  املحتوى  يف  م�شبوطا  يكون  اأن 
الآجال، و يف �شدارتها الإجراءات 

حلمادي  ال���ر����ش���م���ي���ة  ل��ل�����ش��ف��ح��ة 
بوترية  الفي�شبوك  على  اجل��ب��ايل 
رئي�س  اإع��الن  بعد  قيا�شية خا�شة 
يف  ال�شتقالة  نيته  ع��ن  احلكومة 
حال عدم التمكن من ت�شكيل هذه 
احلكومة  وقد اأكد يف هذا ال�شياق 
التاريخ  اأ�شتاذ  و  ال�شيا�شي  املحلل 
�شعبية  اأن  ال��ت��ل��ي��ل��ي،  م�����ش��ط��ف��ى 
اجلبايل  حمادي  احلكومة  رئي�س 
�شخ�شي  كر�شيد  �شعبية  لي�شت 
اإمن��ا هي ردة فعل طبيعّية من  له 
الذي  ملقرتحه  التون�شي  ال�شعب 
و  الأم���ل  التون�شيني  ك��ل  فيه  راأى 

حال لالزمة التي تعي�شها البالد 
تبقى الإ�شارة اإىل انه رغم ترحيب 
مببادرة  املعار�س  الطيف  جممل 
طرف  وم�شاندة  احلكومة  رئي�س 
فانه  لها،  احلاكمة  الرتويكا  م��ن 
هذه  جت��د  اأن  ال�شعب  م��ن  يبقى 
ما  التج�شيم  اإىل  طريقها  املبادرة 
مل يح�شل تغيري يف موقف حركة 
ي�شغل  املفارقة  من  التي  النه�شة 
اأمينها  من�شب  اجل��ب��ايل  ح��م��ادي 

العام..!
يف الأثناء يوا�شل حمادي اجلبايل 
ح�شوره  املوؤقتة  احلكومة  رئي�س 
يف ال��ع��دي��د م���ن و���ش��ائ��ل الإع����الم 
روؤيته  ل�شرح  والأجنبية،  الوطنية 
تون�س  يف  الراهن  الو�شع  لتجاوز 
اإىل جانب  ت��اأّزم  يّت�شم به من  وما 
الدول  �شفراء  لعدد من  ا�شتقباله 
الأجنبية موؤكدا يف كل مرة انه ل 
بديل عن ت�شكيل حكومة كفاءات، 
امل�شعى  ي��وف��ق يف ه��ذا  اإن مل  واأن���ه 

فاإنه �شي�شتقيل..!

القت�شادية والجتماعية العاجلة 
اأو�شع  على  ايجابيا  تنعك�س  التي 
تتطلب  ك��م��ا  ال�����ش��ع��ب��ي��ة.  ال��ف��ئ��ات 
اأي�شا من خالل ما جاء يف البيان 
اإج����������راءات ت����وؤك����د ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة و 
عن  الدولة  واأج��ه��زة  الإدارة  حياد 
الأحزاب ال�شيا�شية و القيام بكل ما 
الو�شع  يتطلب  كما  ذلك،  ي�شمن 
���ش��م��ان الأم����ن وال��ت�����ش��دي لدعاة 
التون�شيني،  ب��ني  الفتنة  و  العنف 
وحّل كل امليلي�شيات و ما ي�شمى ب 

روابط حماية الثورة .

ارتفاع �صعبية اجلبايل
ومن تداعيات التطورات ال�شيا�شية 
التون�شية،  ال�شاحة  ت�شهدها  التي 
الأخ�����رية  ال���ف���رتة  ت�����ش��ج��ل يف  مت 
احلكومة  رئ��ي�����س  �شعبية  ارت���ف���اع 
التون�شيني  لدى  اجلبايل  حمادي 
حيث اأظهرت ا�شتطالعات حديثة 
التون�شية  ال�����ش��رك��ة  ب��ه��ا  ق���ام���ت 
احلكومة  رئي�س  اأن  لال�شتطالع 
حمادي اجلبايل يحظى بثقة 52 
ب71  و  امل�شتطلعني  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
باملائة بالن�شبة لتاأييدهم مبادرته 

لت�شكيل حكومة تكنوقراط .
وق�������د ����ش���م���ل ه�������ذا ال����ش���ت���ط���الع 
خمتلف  م����ن  ���ش��خ�����س   1220
���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع امل����دين اأك����د بان 
للخروج  احلل  اأّن  مع  باملائة   71
م���ن الأزم�����ة احل��ال��ي��ة ل��ل��ب��الد هو 
بينما  تكنوقراط  حكومة  تكوين 
اأن  اآخ��������رون  ب���امل���ائ���ة   19 اع���ت���رب 
ه���ذه احل��ك��وم��ة ل��ن حت��ل م�شاكل 
املعجبني  ارتفع عدد  كما   . البالد 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

الرتويكا  وف���اة  اإع���الن  ه��ل ميكن 
احلاكمة يف تون�س وقراءة الفاحتة 

عليها؟
�شوؤال ل ميكن احل�شم يف الإجابة 
عديدة  موؤ�شرات  ولكّن  الآن  عليه 
اإعالن  بعد  خا�شة  ب��ذل��ك  ت��وح��ي 
العمل  اج�����ل  م����ن  ال��ت��ك��ت��ل  ح�����زب 
الرتويكا  اأ�شالع  ثالث  واحلريات 
مبادرة  وراء  ا�شطفافه  احلاكمة 
اجلبايل  حمادي  احلكومة  رئي�س 
الهادفة اإىل ت�شكيل حكومة كفاءات 
غري حزبية وهو ما يرف�شه حزب 

املوؤمتر وحركة النه�شة.
 ف��ق��د ق����ال م�����ش��ط��ف��ى ب���ن جعفر 
رئي�س املجل�س الوطني التاأ�شي�شي 
وزع���ي���م ح����زب ال��ت��ك��ت��ل م���ن اجل 
حزبه  اأن  واحل�������ري�������ات  ال����ع����م����ل 
ذمة  ع��ل��ى  وزرائ����ه  منا�شب  ي�شع 
ال�شتقالة من اجل ت�شهيل تنفيذ 
الداعي  اجل��ب��ايل  ح��م��ادي  مقرتح 
تكنوقراط  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  اإىل 
متكونة من كفاءات غري متحزبة.

تغليب امل�صلحة الوطنية
و�����ش����دد ب����ن ج��ع��ف��ر خ�����الل ن����دوة 
الثالثاء  اأم�����س  ع��ق��ده��ا  �شحفية 
على دع��م م��ب��ادرة اجل��ب��ايل قائال 
الوطنية  امل�شلحة  يف  ت�شب  اأن��ه��ا 
داعيا اإىل تكاتف اجلهود ال�شيا�شية 
واملعار�شة  احل��ك��وم��ة  داخ����ل  م���ن 

لإجناح مبادرة اجلبايل.
ع��ل��ى حركة  اأن  ب���ن ج��ع��ف��ر  واأك�����د 
اجلبايل  م��ب��ادرة  مباركة  النه�شة 
واأن  ال��وط��ن��ي��ة  للم�شلحة  تغليبا 
واخلوف  ال���رتدد  مرحلة  تتجاوز 

من فقدان ال�شلطة.
التكتل  اأن حزب  و�شّرح بن جعفر 
ي�����ش��ان��د م���ب���ادرة اجل��ب��ايل يف وقت 
ت�شهد تون�س فرتة �شعبة واحتقانا 
بن  دع��ا  ذات���ه  ال�شياق  ويف  �شعبيا. 
ال�شيا�شية  الأح���زاب  جميع  جعفر 
يف تون�س و الإحتاد العام التون�شي 
املدين  املجتمع  مكونات  و  لل�شغل 
دون  م�������ش���وؤول���ي���ت���ه���ا  حت���م���ل  اإىل 
الن�شياع اإىل امل�شلحة ال�شخ�شية 
مبادرة  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ا  والل���ت���ف���اف 

كفاءات  حكومة  بت�شكيل  اجلبايل 
وطنية. وقال اإّن تون�س حتتاج اإىل 
�شدمة اإيجابية، م�شيفا اأّن التكتل 
طلب �شمانات عندما تعّلق الأمر 
ب��ال��ت��ح��وي��ر ال������وزاري و����ش���ّدد على 
ال�شيادة  وزارات  حتييد  ����ش���رورة 
واخلارجية  ال��ع��دل  منها  وخا�شة 
م�شيفا: هناك �شخ�شيات م�شتقلة 
وحم���رتم���ة وك����ف����اءات مي��ك��ن اأن 
ت��ك��ون ع��ل��ى راأ������س ه���ذه ال�����وزارات 
نحدث  اأن  ن�شاأ  ومل  الأق����ل..  على 
املوؤ�ش�شة  وعلى  الدفاع  على  اإرباكا 
يف  تعمل  التي  والداخلية  الأمنية 
مل  لالأ�شف  �شعبة..ولكن  ظ��روف 

ل اإىل حّل . نتو�شّ
اأن يتطرق  اأراد  اأّن التكتل  واأ�شاف 
ك���ّل  م����ع  ال����وط����ن����ي  احل��������وار  اإىل 
التحوير  ي���ك���ون  ح��ت��ى  الأط����ي����اف 
الوزاري تتويجا له ولكن الظروف 
املو�شوع  واأ���ش��ب��ح  الأم�����ر  ع��ك�����ش��ت 

الأ�شا�شي التحوير الوزاري.
مبادرة  م��ن  التكتل  م��وق��ف  وع���ن 
حمادي  امل��وؤق��ت��ة  احل��ك��وم��ة  رئي�س 
اجل�������ب�������ايل ل���ت�������ش���ك���ي���ل ح���ك���وم���ة 
ت��ك��ن��وق��راط، ق���ال ب���ن ج��ع��ف��ر اإّن���ه 
اأّول اجتماع عقده حزبه كان  منذ 
اعتبارا  امل��ب��ادرة  م�شاندة  ال��ت��وّج��ه 
خلطورة الو�شع وما يقت�شيه من 

�شدمة اإيجابية.
اأي�شا  ي�شاند  التكتل  ب��اأّن  واأ���ش��اف 
فحوى  الأوىل  ال����وه����ل����ة  م����ن����ذ 
امل��ذك��رة ال��ت��ي ت��ق��ّدم ب��ه��ا اجلبايل 
لالأحزاب ومل تكن معلنة لو�شائل 
الإع��الم، مبينا فحواها الذي دعا 
�شيا�شي  تعاقد  اإىل  اجل��ب��ايل  فيه 
ي�شّكل  اأن  اأج�������ل  وم������ن  ج����دي����د 
التحوير الوزاري حدثا فارقا بني 

الفرتتني.
وقال رئي�س حزب التكتل اإن الغاية 
من التم�شك بحكومة تكنوقراط، 
متحزبة،  غري  كفاءات  يف  املتمّثلة 
الراأي  اإىل  طماأنة  ر�شالة  توجيه 
يف  لي�شت  احلكومة  ه��ذه  اأن  العام 
خ��دم��ة ح����زب م��ع��نّي اإمن����ا ه���ي يف 
م�شددا  الوطنية،  امل�شلحة  خدمة 
ع��ل��ى اأن ح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��راط هي 
احل����ل امل���ط���ل���وب ال���ي���وم ل���الإع���داد 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة.   واأو�شح 

حزبه  م�������ش���ان���دة  اأن  ج��ع��ف��ر  ب����ن 
ل��ل��م��ق��رتح ال����ذي ت��ق��دم ب��ه رئي�س 
�شيا�شي  تعاقد  اأجل  من  احلكومة 
ج��دي��د وم���ن اأج���ل حت��وي��ر وزاري 
التكتل  ل���ط���رح  ام����ت����دادا  مي��ث��ل   ،
كل  ع��ن  ال�شيادة  وزارات  اإب��ع��اد  يف 
عن  وحر�شا  احلزبية  التجاذبات 
ال���ن���اأي ب��اجل��ه��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة عن 

التجاذبات النتخابية.

م�صاندة جماعية ملبادرة 
اجلبايل

ت�شكيل  على  يلّح  التكتل  اإّن  وق��ال 
احل��ك��وم��ة وم�����ش��ان��دت��ه��ا م���ن قبل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى �شوء  ال��ع��ائ��ل��ة 
�شبط توجهاتها وحتديد م�شرتك 

لأولويات املرحلة القادمة.
العائالت  ك��اف��ة  ب���ن ج��ع��ف��ر  ودع����ا 
كّل  ���ش��ّد  ال��ت��وّح��د  اإىل  ال�شيا�شية 
النتقال  ال��ع��ن��ف حل��م��اي��ة  اأ���ش��ك��ال 
ال���دمي���ق���راط���ي م����ن الن����زلق����ات 
وخا�شة بعد اغتيال �شكري بلعيد.
اأهمية  على  ب��ن جعفر  واأّك����د  ه��ذا 
التكتل  ومت�ّشك  الوطني  احل���وار 
العام  الحت������اد  م����ب����ادرة  ب��ت��ف��ع��ي��ل 
الوطني  للحوار  لل�شغل  التون�شي 
والتوافقات ال�شيا�شية بني خمتلف 

العائالت ال�شيا�شية.
امل�شلحة  ت����ك����ون  ب�������اأن  وط�����ال�����ب 
ل  ت��ون�����س  لأّن  حقيقية  ال��وط��ن��ي��ة 

تبنى اإّل مب�شاركة اجلميع .
اإّن  اآخ��ر، قال بن جعفر  ويف �شياق 
احلكومة  لرئي�س  ي�شفقون  م��ن 
ال��ن��ه�����ش��اوي ال��ي��وم ه��م م��ن كانوا 
ي�����ش��ت��م��ون��ه يف امل����ا�����ش����ي.. وجن����اح 
مبادرته يتطلب م�شاندة كّل القوى 
وعلى راأ�شها النه�شة التي اأ�شبحت 
افتكاك احلكم  م��رتّددة خوفا من 
منها.. ولكنني متاأّكد اأّن امل�شلحة 
قيادات  ل����دى  ���ش��ت��ع��ل��و  ال��وط��ن��ي��ة 
لدى  عالية  كانت  مثلما  النه�شة 
حمادي اجلبايل.. لأّن هذا الوقت 
امل�شلحة  وت����ق����دمي  ودق����ي����ق  ه�����ام 
الوطنية على احلزبية اأمر مهم . 
وبخ�شو�س اإمكانية ا�شتقالة حزب 
الرتويكا يف �شورة ما  التكتل من 
ت�شكيل  يف  اجل��ب��ايل  جهود  ف�شلت 
ومت�شك  ت����ك����ن����وق����راط  ح���ك���وم���ة 

•• تون�ص-الفجر:

متكنت جريدة )اآخر خرب( التون�شية 
ل�شاعة  ت�شجيل  على  احل�����ش��ول  م��ن 
املعار�س  اغ���ت���ي���ال  ج����رمي����ة  وق�������وع 
من  بلعيد  �شكري  ال��ب��ارز  ال�شيا�شي 
كامريا مراقبة ت�شرف على الطريق 
ن�شرت  وق�����د  م���ن���زل���ه.  اإىل  امل��������وؤدي 
الأ�شبوعي  ع���دده���ا  يف  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
بع�س  ال����ث����الث����اء  ام���������س  ال���������ش����ادر 
اأكدت  املعطيات حول اجلرمية،حيث 
اأن اجلرمية وقعت يف حدود ال�شاعة 
ولحظت  دق����ائ����ق  وت�������ش���ع  ال���ث���ام���ن���ة 
عربت  حيث  ال�شيارات  حركة  وج��ود 
اأمام  من  الجتاهني  يف  �شيارات   8
اأ�شخا�س   6 م�شرح اجلرمية وم��رور 
اإىل  اإ�شافة  امل��ذك��ور  املكان  نف�س  من 

وجود عملة يف املحالت القريبة.
وذكرت ال�شحيفة اأن كامريا املراقبة 
مالب�س  يرتديان  �شخ�شني  اأظهرت 
ريا�شية مت�شابهة يبدو اأنهما يزاولن 
مغازة   من  ويتقدمان  امل�شي  ريا�شة 
املونوبري باجتاه بيت ال�شحية وقد 
و�شال اإىل منعرج بيت �شكري بلعيد 
فيها  اأط��ل��ق  ال��ت��ي  اللحظة  نف�س  يف 
ينظران  فتوقفا  ال�شحية  على  النار 
م�������رتددان وب���ع���د ذل����ك اق���رتب���ا من 
م�شرح اجلرمية . واأ�شارت ال�شحيفة 
�شاهدان  ال�شخ�شني  ه��ذي��ن  اأن  اإىل 
دعوتهما  وي��ج��ب  بلعيد  مقتل  ع��ل��ى 
واأ�شافت  ب�����ش��ه��ادت��ه��م��ا.   ل�������الإدلء 
حيث  بتحقيق  قامت  اأنها  ال�شحيفة 
يف  واملت�شاكنني  الأج����وار  ا�شتجوبت 
املنطقة وقد اأفاد البع�س منهم اأنهم 

العمومي  التنوير  انقطاع  لح��ظ��وا 
ال�شحّية  يقطنه  ال��ذي  ال�شارع  على 
الأجوار  واأك��د  الأ�شبوع.  قرابة  طيلة 
اأنهم ات�شلوا ب�شركة الكهرباء والغاز 
الأن�����وار  ت�شغيل  ل��ت��ع��ي��د  م���رة  ك���ل  يف 
جمددا  النقطاع  اإىل  تعود  ولكنها  
اأن  لهم  ات�شح  وق��د  امل��وايل  اليوم  يف 
كوابل التنوير العمومي وقع قطعها 
باأداة حادة بخزانة الكهرباء القريبة 
ال�شحيفة  وا�شتخل�شت  امل��ك��ان.  م��ن 
اإىل اأن اجلناة در�شوا م�شرح اجلرمية 
ج���ي���دا ق��ب��ل ت��ن��ف��ي��ذه��ا ك��م��ا اأن�����ه من 
بلعيد  �شكري  ال��راح��ل  اأن   ال��وا���ش��ح 

ال�شيادة  ب���وزارات  النه�شة  حركة 
ي��وؤك��د بن  املقبلة مل  يف احل��ك��وم��ة 
جعفر اإمكانية هذه ال�شتقالة ومل 
حادث  ل��ك��ل  �شيكون  ق��ائ��ال  ينفها 
حديث . ودعا الأمني العام للتكتل 
اأن  اإىل  اأجل العمل واحلريات  من 
تكون النتخابات القادمة يف اأقرب 

وقت ممكن.

احلكومة �صقطت
من جانبه قال حممد بنور الناطق 
من  التكتل  ح��زب  با�شم  الر�شمي 
اأن  اأم�����س  اج��ل العمل و احل��ري��ات 
اإ���ش��ارة حمادي  ره��ن  التكتل  وزراء 
اجلبايل رئي�س احلكومة اإذا طلب 
منهم ال�شتمرار اأو الن�شحاب على 
الر�شمي  الناطق  ودع��ا  قوله.  حد 
امل�شاحلة  اإىل  التكتل  ح��زب  با�شم 
موؤكدا  النتخابات  قبل  الوطنية 
ت��ك��وي��ن حكومة  ح���زب���ه  م�����ش��ان��دة 
جتمع  ح���ك���وم���ة  او  ت���ك���ن���وق���راط 
ب��ني ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني وال���ك���ف���اءات مع 
اأن  ال�شيادة معتربا  حتييد وزارات 
على  احل��ايل  الوقت  يف  الت�شوي�س 
على  خ��ط��را  ي�شكل  امل���ب���ادرة  ه���ذه 

امل�شار الدميقراطي يف البالد.
ووزير  التكتل  ح��زب  ع�شو  وق���ال 
ال�شوؤون الجتماعية خليل الزاوية 

كان حمل مراقبة. وقد اكد حمادي 
جريدة  ن�شرته  ت�شريح  يف  اجل��ب��ايل 
لوموند الفرن�شية اأن قتلة بلعيد مل 
كامال  "جهازا  واإن  "هواة"،  يكونوا 
قد  التحقيقات  واإن  وراءهم"  ك���ان 
ت��ك�����ش��ف ن��ت��ائ��ج خ���ط���رية ج�����دا. من 
الناطق  ط��رو���س،  خ��ال��د  ق��ال  جانبه 
اإن  الداخلية،  وزارة  با�شم  الر�شمي 
فرقا اأمنية عديدة تعمل للك�شف عن 
مرتكبي هذه اجلرمية النكراء، لفتا 
اإىل اأنه لي�س باإمكانه تقدمي تفا�شيل 
من  التحقيقات.  �شرية  ب�شبب  اأك��رث 
التحقيق  قا�شي  ا�شتمع  اخرى  جهة 

�شقطت  احل���ال���ي���ة  احل���ك���وم���ة  اإن 
2013 بعد  5 فيفري  فعليا يوم 
ملقرتحات  النه�شة  ح��رك��ة  رف�����س 
للرتويكا  امل�شّكلة  الأح����زاب  بقية 
اإىل  اأدى  ال����ذي  الأم�����ر  احل��اك��م��ة 

ا�شتحالة التوافق بينها.
اغتيال  حادثة  اأن  الزاوية  واأو�شح 
الأم��������ني ال����ع����ام ال�������ش���اب���ق حل���زب 
املوحد  الدميقراطيني  الوطنيني 
ب��ل��ع��ي��د جعلت  ����ش���ك���ري  ال����راح����ل 
يتخذ  البالد  يف  ال�شيا�شي  املنحى 

منعرجا جديدا وخطريا. 
احلايل  الو�شع  اإن  ال��زاوي��ة  وق��ال 
التوافق  ت��و���ش��ي��ع  ي��ح��ّت��م  ل��ل��ب��الد 
����ش���رورة  اإىل  م�������ش���ريا  ال���وط���ن���ي 
متحّزبة  غ���ري  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
ول���ه���ا ب���رن���ام���ج ع��م��ل��ي م����ن اأج����ل 
جم����اب����ه����ة ال����ع����ن����ف والغ�����ت�����ي�����ال 
من  ب��ال��ب��الد  واخل����روج  ال�شيا�شي 
ع��ن��ق ال��زج��اج��ة يف ان��ت��ظ��ار اإج���راء 

النتخابات القادمة. 

دعم خما�صي
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ت��ل��ق��ى حمادي 
اجل���ب���ايل دع��م��ا م��ه��ّم��ا م���ن طرف 
املن�شوية  امل��ع��ار���ش��ة  اأح����زاب  اب���رز 
حت��ت حت��ال��ف  الإحت�����اد م��ن اأجل 
ت��ون�����س ، ال����ذي ع��رب يف ب��ي��ان عن 

�شوقي  امل��ح��ام��ني  ع��م��ي��د  اإىل  اأم�������س 
اغتيال  ق�شية  يف  ك�شاهد  الطبيب 
الأ�شتاذ �شكري بلعيد. وجاء ا�شتدعاء 
الطبيب  ���ش��وق��ي  للعميد  ال��ق��ا���ش��ي 
ت��وف��ر م��ع��ط��ي��ات ووثائق  ب��ن��اء ع��ل��ى 
مفيدة  تكون  اأن  ميكن  العميد  لدى 
الأولية  امل��ع��ل��وم��ات  ح�شب  للق�شية 
ا�شتمع  ف��ق��د  امل���ت���وف���رة.  ول��ل��ت��ذك��ري 
ام�������س ن��ف�����س ال��ق��ا���ش��ي اىل ك���ل من 
مبوقع  ال�شحفي  ب��ال��ط��ّي��ب��ي  رم���زي 
"نواة" واأحمد جنيب ال�شابي الع�شو 
ب���احل���زب اجل���م���ه���وري والإع����الم����ي 

�شفيان بن فرحات.

دعا النه�صة اإىل جتاوز اخلوف من فقدان ال�صلطة

ال�سلع الثالث يف الرتويكا ي�سطّف وراء رئي�ش احلكومة
م�شطفى بن جعفر رئي�س جزب التكتل

اجلبايل يجتمع بحكماء تون�ش 
بح�سور رئي�ش اأركان اجليو�ش

-ام�س  اجلبايل  حمادي  املوؤقتة  التون�شية  احلكومة  رئي�س  ا�شتقبل 
الثالثاء- مبقر رئا�شة احلكومة 16 �شخ�شية وطنية للت�شاور معها 
حول موقفها من الو�شع العام وراأيهم حول مبادرته ب�شاأن ت�شكيل 
ال�شيا�شية  الأزم��ة  من  للخروج  ال�شليم  واحل��ّل  تكنوقراط  حكومة 

التي تتخبط فيها احلكومة احلالية والبالد.
ومن بني ال�شخ�شيات املعروفة املفكر وال�شيا�شي م�شطفى الفياليل 
الد�شتوري عيا�س بن عا�شور وقي�س �شعيد  القانون  و اخلبريان يف 
الدين  ���ش��الح  ال�شيا�شي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  و  جعيط  املفكره�شام  و 
عبد  ال�شيا�شي  املحامي  و  معلى  من�شور  القت�شادي  و  اجلور�شي 

الفتاح مورو.
احلكومة  اأع�شاء  بع�س  احلكماء  جمل�س  عليه  اأطلق  ما  يف  و�شارك 
يعرب  اأب���و  املفكر  والقيل�شوف  م���ربوك  م��ه��دي  الثقافة  وزي���ر  مثل 
ح�شر  كما  الثقافية.  لل�شوؤون  احلكومة  رئي�س  م�شت�شار  امل��رزوق��ي 

قائد اأركان اجليو�س الثالث اجلرنال عمار.

وا�سنطن تدعم خطة 
�سالم يف الكونغو

•• وا�صنطن-ا ف ب:

تدعم  انها  املتحدة  ال��ولي��ات  اك��دت 
ب��رع��اي��ة المم  دول��ي��ة  ���ش��الم  عملية 
الكونغو  ج���م���ه���وري���ة  يف  امل���ت���ح���دة 
التي تزعزع �شمالها  الدميوقراطية 
م�شاعد  وق��ال  م��ت��م��ردة.  جمموعات 
افريقيا  ل�������ش���وؤون  وزي���راخل���ارج���ي���ة 
ت�شعه  ح����ال  ان  ك����ار�����ش����ون  ج�����وين 
وتدعمه ال�شرة الدولية هو الو�شيلة 
تو�شلنا  ل��ق��د  ل��ل��ت��ق��دم.  ال���وح���ي���دة 
يوغ�شالفيا  يف  احل��ل  ه��ذا  مثل  اىل 
ال�شابقة لقد متكنا من وقف النزاع يف 
ال�شودان. يجب ان نبذل كذلك جهدا 
جمهورية  اج��ل  من  ودول��ي��ا  ديناميا 
وا�شاف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة.  ال��ك��ون��غ��و 
معهد  يف  ����ش���ح���ايف  م����وؤمت����ر  خ�����الل 
بروكينغز ان�شتيتيوت يف وا�شنطن ان 
الوليات املتحدة م�شتعدة للعمل مع 
الع�شاء الخرين يف جمل�س المن 
ال�����دويل وم����ع ���ش��رك��ائ��ن��ا الف���ارق���ة. 
الكونغو  ك��ار���ش��ون ج��م��ه��وري��ة  وح���ث 
واوغندا  وروان�����دا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
املنطقة على توقيع  ودول اخرى يف 
وت��ط��ب��ي��ق الت����ف����اق-الط����ار لالمم 
املتحدة يف ا�شرع وقت ممكن . وكان 
اتفاق ال�شالم القليمي هذا قد رفع 
قمة  اىل  يناير  الثاين  كانون  نهاية 
الحت����اد الف��ري��ق��ي يف ادري�����س ابابا 
ول��ك��ن ث��م��ان��ي��ة ق����ادة اف���ارق���ة بينهم 
ال��ك��ربى، مل  البحريات  روؤ���ش��اء دول 
الذي  كار�شون  وا�شار  عليه.  يوقعوا 
ايام  ب�شعة  خ��الل  من�شبه  �شيرتك 
ت��وؤي��د من  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  اىل 
ح��ي��ث امل���ب���داأ ه����ذا الت���ف���اق-الط���ار 
المم  تبذلها  التي  اجلهود  وكذلك 

املتحدة للتوقيع عليه .
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العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/199  عم جز- م ع- ب -اأظ

بنغالدي�س     اجلن�شية:  عبداحلميد هولدر  ليت  احل�شني  ابو  مدعي/ حممد 
اجلن�شية:  ذ.م.م  الكهربائية  للمقاولت  �شيتي  ميرتو  �شركة  عليه:  مدعى 
المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ �شركة ميرتو 
�شيتي للمقاولت الكهربائية ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
2013/2/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/30
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3288  عم جز- م ع- ب -اأظ

يورب  عليه:  مدعى  الهند  اجلن�شية:  �شينغ  �شاتنام  �شينغ  اماجنيت  مدعي/ 
للمعدات الن�شائية اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الن�شائية  للمعدات  يورب  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الحد املوافق 2013/2/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/1/22
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/919  جت كل - م ت- ب -اأظ

القاب�شة  ركاء  �شركة  عليه:  مدعى  رو�شيا  اجلن�شية:  يو�شف  �شعيد  مدعي/ 
واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: ندب خبري املطلوب اعالنه/  
�شركة ركاء القاب�شة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
 2013/2/26 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - ابوظبي البتدائية  ب� حمكمة  الدائرة اخلام�شة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3579و2012/3578  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعيان/ 1- ابو احل�شني حممد ادري�س ميا اجلن�شية: بنغالدي�س 2-  امري ح�شني 
موهان ابو �شفيان اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعى عليه: هارون الر�شيد احلقي ملقاولت 
ال�شباغ وتركيب وحدات التكييف اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
وتركيب وحدات  ال�شباغ  ملقاولت  احلقي  الر�شيد  هارون  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
التكييف اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/2/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا  اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �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 2013/1/30
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  79/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : مي�شيل �شليم غندور اجلن�شية: الردن    امل�شتاأنف عليه:موؤ�ش�شة ان ا�س 
الندى للعقارات واملقاولت العامة وميثلها مالكها/�شالح عبداهلل �شالح حممد بدر 
الكثريي واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع ال�شتئناف : الغاء حكم بقيمة 84000 
العامة وميثلها  واملقاولت  للعقارات  الندى  ا�س  ان  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم 
العنوان:  المارات  اجلن�شية:  الكثريي  بدر  حممد  �شالح  عبداهلل  مالكها/�شالح 
بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1061 جت 
جز-م ت- ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 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  10715 بتاريخ   2013/2/13     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  121/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�شلطان حممد  ملالكها ماجد  وال�شياحة  لل�شفر  موؤ�ش�شة رحالت   : امل�شتاأنف 
للتاأمني  ال�شقر  عليه:�شركة  امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  املهريي  عبداهلل 
امل�شتاأنف  حكم  الغاء   : ال�شتئناف  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  واخرون 
مطالبة مالية 90000 درهم  املطلوب اعالنه/عبدو حممد كوتي اجلن�شية: 
يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر   العنوان:  الهند   
يوم  لنظره جل�شة  اأظ   وحدد  2012/1702 جت كل-م ت- ب-  رقم  الدعوى 
الربعاء املوافق 2013/2/20 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
نهيان  اآل  الكائنة-مع�شكر  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام 
بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  او  �شخ�شيا 

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

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

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
  اعالن بورود التقرير يف ال�ستئناف رقم 2012/165

امل�شتاأنف  ان  بالن�شر  مبا  العنوان:  احمد حنفي حممود م�شطفى  امل�شتاأنف �شده/ 
ال�شادر  البتدائي  احلكم  ا�شتاأنف  قد  نقبي   الق�شيب  خمي�س  علي  عبداهلل  علي   :
من حمكمة ابوظبي البتدائية يف الق�شية 2011/2011 فانت مكلفة باحل�شور امام 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا   / الوىل  ال�شتئنافية  التجارية  /ال��دائ��رة  ال�شتئناف  حمكمة 
املوافق  2013/2/17 لالجابة  ال�شاعة 10.00 من �شباح يوم الحد  وكيل معتمد يف 
على ال�شتئناف املقام �شدك وفق طلب ال�شتئناف املرفق . ومبا ان هذا التاريخ حمدد 
انه  واعلم   ، مل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  تقدم مذكرة  ان  فعليك  ال�شتئناف،  ل�شماع 
لديك  ك��ان  وان  ال�شتئناف يف غيابك.  �شيف�شل يف  املوعد  ع��دم احل�شور يف  ح��ال  يف 
ا�شتئناف مقابل عليك ان تتقدم به اىل املحكمة خالل املدة القانونية. �شدر بتاريخ 

 2013/2/10
 قلم ال�صتئناف التجاري  

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

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2012/1059( منازعات ايجارية املنظورة 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية ) اللجنة اخلام�شة( واملرفوعة 
عليهم/ورثة/ املدعى  لع��الن  امل��زروع��ي  عبداهلل  نا�شر  من/را�شد 

املوافق  الح��د  يوم  جل�شة  حل�شور  ن�شرا  املظفري  عيدرو�س  حممد 
يف  ال��ك��ائ��ن  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��ر  يف  م�����ش��اًء   6.00 ال�����ش��اع��ة  يف   2013/2/20
ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق 

الزواج فيال رقم 2     
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: كالهدوز التجارية  )�س.ذ.م.م(.
القانوين: ذات  ال�شكل  زايد  ال�شيخ  املر�شي بر دبي- �س/  العنوان: مكتب ملك برج 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 549985  رقم القيد بال�شجل التجاري: 64522 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
 2013/1/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/1/30 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني املركز الدويل 
موؤ�ش�شة  م��ل��ك   213 رق���م  مكتب  ال��ع��ن��وان:  احل�صابات  وتدقيق  لال�صت�صارات 
 04 ديرة- هاتف: 2501521  واملتو�شطة-  ال�شغرية  امل�شارع  لتنمية  را�شد  بن  حممد 
فاك�س/2501522 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:املركز الدويل لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
امل�شارع ال�شغرية  العنوان: مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية   
تعلن  فاك�س/2501522 04 مبوجب هذا  دي��رة- هاتف: 2501521 04  واملتو�شطة- 
اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
لت�شفية كالهدوز التجارية)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2013/1/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/30  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/200    
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  ام���ارات  علي  ح�شني  ال�شيد/حممد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
امارات  �شيف  �شعيد  ح��امت  �شعيد  ح��امت  لل�شيد/   )%51( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب  دروي�����س  دروي�����س  �شكري  ح�شام  ال�شيد/  وان  اجلن�شية 
وذل��ك يف/ معر�س  ايطايل اجلن�شية  اب��و  غو�شة  ال�شيد/ خالد  اىل  البالغة )%12(  ح�شته 
املتوكل لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م واملرخ�شة مبوجب رخ�شة التجارية رقم )506850( 
امل��ادة )16( فقره 3 من القانون  من دائ��رة التنمية القت�شادية بال�شارقة.  . .وعمال لن�س 
العالن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد  العدل.   الكاتب  �شان  ل�شنة 1991م يف   )22( رقم  الحت��ادي 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب اعرتا�س لدى الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية.
 الكاتب العدل بال�سارقة
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/199    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ياجابان توين بن ميكل- هندي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( اىل ال�شيد/ كري�شتودا�شان 
الكهربائية( مبوجب  للمقاولت  )كرافن  رخ�شة  اجلن�شية يف  ياجابان- هندي 
القانون  م��ن   3 فقره   )16( امل���ادة  لن�س  .وع��م��ال   .    .)502223( رق��م  الرخ�شة 
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 اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب اعرتا�س 

لدى الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 الكاتب العدل بال�سارقة
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2012/1660

املدعى عليه: ابراهيم ايت القا�شي- اجلن�شية: مغربي
العنوان: بالن�شر

نعلمكم انه بتاريخ 2013/2/7 قد �شدر �شدكم حكم يف الدعوى املذكورة 
اعاله املدعى: موؤ�ش�شة املنهل لتاجري ال�شيارات- ميثلها كويرث افاتاث- 
لحكام  وف��ق��ا  ح�����ش��وري  مب��ث��اب��ة  املحكمة  حكمت  الم�����ارات  اجلن�شية: 
)ابراهيم  عليه  املدعى  ب��ال��زام  وال��ق��ان��ون:  ال��غ��راء  ال�شالمية  ال�شريعة 
اآلف  ثالثة  وق��دره  مبلغ  املدعية  للموؤ�ش�شة  ي�شدد  ب��ان  القا�شي(  اآي��ت 
امل�شتحقة عليه  وخم�شمائة واربعون درهم ) 3540 درهم( قيمة الجرة 

والزمته مب�شاريف الدعوى.
القا�سي/جمال احل�سني برودي

 امــــــــــارة ابــــوظبـــي 
  دائــــــــــرة القــ�ساء        

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1563  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/البحار ال�شبع لتاجري  ال�شيارات ميثلها وكيلها ابوبكر ب�شري اجلن�شية: 
المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  ال�شقالت  ملقاولت  كوندور  عليه:  المارات مدعى 
اعالنه/  املطلوب  درهم    37655 بقيمة  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع 
كوندور ملقاولت ال�شقالت ذ.م.م اجلن�شية: المارات    عنوانه: بالن�شر  حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء  اقام الدعوى  ان املدعي 
ال�شاعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  2013/2/26 موعدا لنظر 
�شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/06
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  يف الق�سية  رقم 2012/141 جتاري كلي الفجرية

 اىل املدعى عليه: حممد عبيد جمعه علي العبدويل- اماراتي اجلن�شية
حيث قررت حمكمة الفجرية البتدائية الحتادية ندبنا خبريا حما�شبيا يف الدعوى 
املذكورة اعاله املرفوعة من موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت املحدودة بالفجرية يطالبك 
بها بان تدفع مبلغ 124.169.10 درهم اماراتي قيمة خطوط هاتف متحرك بال�شافه 
اىل الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذا يقت�شى ح�شوركم اجتماع اخلربة 
الذي �شيعقد يف مكتب اخلبري ال�شادة/ ا�شعد عبا�س و�شركاه الكائن بامارة دبي منطقة 
القرهود بجانب الطاير لل�شيارات ، مبنى الكاظم ) بناية ال�شركة العربية ال�شكندنافية 
للتاأمني( مدخل ب الدور الثاين، مكتب 2012 وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا 
ويف حال  وم�شتندات  دف��اع  م��ن  لديكم  م��ا  لتقدمي   2013/2/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 

تخلفكم عن احل�شور او ار�شال وكيل عنكم ف�شوف تبا�شر اخلربة اعمالها يف غيابكم.
ا�سعد عبا�س و�سركاه/ ا�سعد عبا�س
 خبري حما�سبي منتدب بالدعوى  

اعالن مدعى عليه ن�سرا
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13   

 اعـــــــالن       
 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/  
دروي�س  ابراهيم  وال�شيد:  الم��ارات  اجلن�شية:  النقبي  هالل  عبيد  هالل  عبيد 
التوقيع يف  الت�شديق على  البلو�شي اجلن�شية: الم��ارات  وطلب  حممد �شمبيه 
حمرر يت�شمن :تنازل يف ح�شة كل واحد منهما البالغة 50%  يف ال�شم التجاري 
التنمية  دائ����رة  م��ن  وامل��رخ�����س   ) وال�صيل  العبايات  لتجارة  املهند  )بيت 
بتاريخ  ال�شادر   512872 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان،  مدينة  يف  القت�شادية 
ال�شيد/حممد جراغ  التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل  2002/1/30 يف دائرة 
حممد علي ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  �شيقوم 
تاريخ  ا�شبوعني من  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  ال�شاأن يف  بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �صركة بكة للمالحة   )با�صكو(.
العنوان: مكتب رقم 410 ملك حممد �شلطان بال�شالت- بر دبي- الكرامة   ال�شكل 
القانوين: م�شاهمة خا�شة  رقم الرخ�شة: 552462  رقم القيد بال�شجل التجاري: 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  65556 مبوجب هذا تعلن دائرة 
قرار  مبوجب  وذل��ك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل 
ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2012/9/11 وامل��وث��ق 
2012/9/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني بيه 
كى اف- ت�صارترد اكاونتنت�س )فرع دبي( العنوان: مكتب ملك احمد بن ال�شيخ 
جمرن- رقة البطني   هاتف: 2236508 04 فاك�س/2234524 04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: بي. بي. �صي لتجارة العطور  )�س.ذ.م.م( 
العنوان: مكتب رقم 401 ملك موزه علي خلفان - ديرة- املرر  ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 623791  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1042907 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2012/4/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2012/4/19 وعلى 
ماك�صم�س اوديتورز  اإىل امل�شفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  من لديه 
البطني      ديرة-  للعقارات-  داما�س  رقم 602 ملك  العنوان: مكتب  & كون�صلتنت�س 
امل�شتندات والأوراق  هاتف: 2278125 04 فاك�س/2278145 04 م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: بيه كى اف- ت�صارترد اكاونتنت�س )فرع دبي(
 2236508 هاتف:  البطني    رق��ة  جم��رن-  ال�شيخ  بن  احمد  ملك  مكتب  العنوان:   
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  04 فاك�س/2234524 04  مبوجب هذا 
للمالحة   بكة  �صركة  لت�شفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
)با�صكو( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2012/1/11 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2012/9/11  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: ماك�صم�س اوديتورز & كون�صلتنت�س 
العنوان: مكتب رقم 602 ملك داما�س للعقارات- ديرة- البطني     هاتف: 2278125 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  04 فاك�س/2278145 04  مبوجب هذا 
لتجارة  �صي  بــي.  لت�شفيةبي.  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
العطور )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2012/4/19 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2012/4/19  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
     اعالن بالن�سر ببيع منقولت باملزاد العلني

احلجز رقم 2012/418
تنفيذ رقم 2012/747 تنفيذ عمايل

�شد: �شوق الفريج ل�شالح: جاكري احمد حار�س اهلل - يعلن للكافة انه وبتاريخ 
2013/2/28 واليام التالية له اذا اقت�شى المر �شيتم بيع املنقولت املحجوزة 
التنفيذ  بق�شم  التواجد  وال�شراء  باملعاينة  يرغب  من  وعلى  العلني  باملزاد 
املعاينة بوا�شطة  ال�شاعة 8 �شباحا علما باه ميكن  مبحكمة العني البتدائية 
متنوعة  الب�شة  عن  عبارة  املنقولت  بان  وعلما   2013/2/19 بتاريخ  املحكمة 
واك�ش�شوارات واجهزة الكرتونية حديثة موجودة يف مقر ال�شركة ب�شارع خليفة 
يف مدينة العني وقد قدرت قيمتها مببلغ )36166( درهم ل�شتعالم الت�شال 

على هاتف مندوب التنفيذ )0559928992(.
القا�سي                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
ادارة التنفيذ

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13   
   اعالن بالن�سر

الرقم : 2012/8001 التاريخ 2013/2/12

را�س  ال�شيارات/العنوان:  لتاأجري  لندن  ال�شيد/  اىل   
نرفق    0506268032 ت:   /24350 ������س.ب  اخل��ي��م��ة 
�شيتي  ال�شيد/  م��ن  اليكم  امل��وج��ه  الخ��ط��ار  ا�شل  لكم 
�شوداين  عبداملاجد/  اخلتم  �شر  /بابكر  وميثله  بنك 

اجلن�شية- العنوان: را�س اخليمة- ت: 0504977490
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
  دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رق��م   - )�ــس.ذ.م.م(  للتجارة  التايل  وعنوانها:  ال�شركة  ا�شم 
552820  ال�شكل القانوين: �شركة ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  65732 مبوجب هذا  التجاري: 
قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، 
بتاريخ  لل�شركة  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب  وذل���ك 
ح�شب  ال�شركة  بت�شفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�شفي  بتعيني   2012/7/31
اي  لديه  وعلى من  ال��ع��دل.   الكاتب  ل��دى  املوثق  العمومية  ق��رار اجلمعية 
اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف -ديرة- 
دوار ال�شاعة- بو�شعيد ت: 042955248 فاك�س رقم 042950081 �س ب 8540   
م�شطحبا معه كافة مل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ال�شركة  ا�شم  قانونيون    حما�صبون  و�صركاه-  الغا  �صفيان  وع��ن��وان��ه:  ال�شركة  ا�شم 
وعنوانها: التايل للتجارة   )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( رقم الرخ�شة 552820 - العنوان: 
حمل )5( ملك عبيد خلفان املطرو�شي ديرة- نايف ال�شكل القانوين: �شركة ذات م�شوؤولية 
حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 65732 -  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكورة اعاله وذلك 
العدل  الكاتب  لدى  واملوثق   2012/7/31 بتاريخ  لل�شركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب 
للقيام  اع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  وبتعيني   2012/7/31 بتاريخ   2012/1/124799 رق��م  حت��ت 
بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدى الكاتب العدل.  وعلى من لديه 
ال�شاعة-  الكائنة- دي��رة- دوار  التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه  او مطالبة  اي اعرتا�س 
مكتب 4 ملك حمد رحمة ال�شام�شي- ت: 2955248-04 فاك�س رقم 042950081 �س ب: 8540 
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
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•• ال�صارقة-وام:

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة القانون رقم 1 ل�شنة 2013م 
ب�شاأن املحافظة على املوارد املائية يف اإمارة ال�شارقة. ويهدف القانون 
اإىل تنمية وتنظيم وتر�شيد ا�شتغالل املوارد املائية يف الإمارة و�شمان 
وزيادة  املائي  والتلوث  والهدر  ال�شتنزاف  من  وحمايتها  ا�شتدامتها 
طاقتها وحت�شني نوعيتها ورفع كفاءة و�شائل نقلها وتوزيعها وح�شن 

وتنميتها  اإدارت��ه��ا  يف  املنتفعني  واإ���ش��راك  من�شاآتها  وت�شغيل  �شيانة 
وا�شتثمارها باعتبارها ثروة وطنية وذلك لتحقيق العدالة يف ا�شتفادة 
اجليل احلايل والأجيال القادمة من املوارد املائية ولتحقيق التوازن 
يف ال��وظ��ائ��ف البيئة احل��ي��وي��ة امل��ت��ع��ددة. وح���دد ال��ق��ان��ون م��ن خالل 
كهرباء  هيئة  واخت�شا�شات  الإم��ارة  يف  اجلوفية  املياه  ملكية  م��واده 
من  ال�شتفادة  واأول��وي��ة  ال�شاأن  بهذا  و�شالحياتها  ال�شارقة  وم��ي��اه 
املوارد املائية اإ�شافة اىل عدد من ال�شوابط والجراءات واللتزامات 

واملحظورات على امل�شتهلك وجملة من الأحكام العامة واخلتامية. 

حاكم ال�سارقة ي�سدر قانونا ب�ساأن
 املحافظة على املوارد املائية

املال والأعمال

الإمارات ت�سارك يف امللتقى العربي الت�ساوري للتجارة العاملية يف عمان

بنك اأبوظبي التجاري يح�سد جائزتني من جلوبال فاينان�ش

•• اأبوظبي-وام:

يف  اخلارجية  التجارة  وزارة  �شاركت 
الت�شاوري  الإقليمي  العربي  امللتقى 
مل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال���ع���امل���ي���ة ال����ذي 
عقدته املنظمة بالتعاون مع منتدى 
جمموعة  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ت��ط��وي��ر 
اختتمت  وال�����ذي  اب���وغ���زال���ة  ط���الل 
العا�شمة  يف  الول  اأم�����س  اأع��م��ال��ه 
الأردنية عمان . تناول امللتقى الذي 
الوكيل  الكيت  �شعادة جمعة  ح�شره 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  ل�����ش��ئ��ون  امل�����ش��اع��د 
عام  وبا�شكال لم��ي مدير  ب��ال��وزارة 
من  وع��دد  العاملية  التجارة  منظمة 
حكومية  ووف������ود  ال���ع���رب  ال��������وزراء 

الدول  من  الأع��م��ال  قطاع  وممثلي 
ومطالب  ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  باملنطقة  الأع���م���ال  ق��ط��اع 
الع�شرين  خالل  امل�شتقبلية  وروؤيته 
عاما املقبلة لدور املنظمة وتوقعاته 
املوؤمتر  لعر�شها خالل  وذل��ك  منها 

الوزاري املقبل للمنظمة.
واأك������د ال��ك��ي��ت يف ت�����ش��ري��ح ل���ه على 
هام�س امللتقى اأن الإمارات من اأوائل 
الدول التي ان�شمت ملنظمة التجارة 
يتما�شي  مبا   1996 العام  العاملية 
لتعزيز  الر�شيدة  قيادتها  روؤي��ة  مع 
النفتاح القت�شادي مع العامل ومن 
الدول الداعمة الرئي�شية يف العامل 
وتعزيز  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  لتحرير 

ب����ني دول  الن����ف����ت����اح الق���ت�������ش���ادي 
ال��ع��امل واجن����از ج��ول��ة ال��دوح��ة مع 
التنموية  الأب��ع��اد  وم��راع��اة  ت�شمني 
للدول.. مو�شحا اأن امل�شهد املهيمن 
العاملي يعطي  �شاحة القت�شاد  على 
يتمثل  اخللل  مكمن  ب��اأن  م��وؤ���ش��رات 
�شيا�شات  اإت����ب����اع  يف  اأك������رب  ب�����ش��ف��ة 
اجلهود  ت���ع���وق  م��ف��ت��ع��ل��ة  ح��م��ائ��ي��ة 
امل���ب���ذول���ة والآم��������ال امل���ع���ق���ودة على 
اإن  وق��ال  العاملية..  التجارة  حترير 
نحو 70 باملائة من الدول الأع�شاء 

باملنظمة ت�شنف كدول نامية.
تي�شري  ���ش��رورة  اإىل  ال��ك��ي��ت  واأ����ش���ار 
الإقليمي  التكامل  التجارة وحتقيق 
ال���ع���رب���ي واإزال��������ة اأي�����ة ع���وائ���ق غري 

ط���رح  اإىل  م�������ش���ريا  ج����م����رك����ي����ة... 
التبادل  ن�شيب  قلة  ق�شية  امل��وؤمت��ر 
التجاري يف املنطقة العربية مقارنة 
العاملية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ت��ك��ت��الت 
على  اأن�����ه  اإىل  م��ل��م��ح��ا  الأخ���������رى.. 
اجل���ان���ب الأخ�����ر ف���ان ع��ل��ى املنظمة 
التعجيزية  تاليف �شروط الن�شمام 
النامية حيث  الدول  اأمام  للمنظمة 
ب�شفة  تتمتع  ال��ت��ي  ال���دول  ثلث  اأن 
م���راق���ب يف امل��ن��ظ��م��ة وال���راغ���ب���ة يف 

الن�شمام هي دول عربية.
ج��ل�����ش��ات��ه على  امل�����وؤمت�����ر يف  ورك������ز 
ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر م��ع �شانعي 
العربية  ال��دول  القرار احلكومي يف 
لعر�س  الأع����م����ال  رج����ال  و مم��ث��ل��ي 

م��ط��ال��ب��ه��م ع��ل��ى امل���وؤمت���ر ال�����وزاري 
املقبل للمنظمة.

واأك�����د ب��ا���ش��ك��ال لم���ي يف ك��ل��م��ت��ه اأن 
تواجه  العامل  كما  العربية  املنطقة 
متاأثرة  ت�����زال  ول  ج��م��ة  حت���دي���ات 
ب���الأزم���ة الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��امل��ي مع 
الدول  بع�س  ج��وه��ري��ة يف  حت���ولت 
تلك  على  يفر�س  م��ا  وه��و  العربية 
الدول التواءم معها مطالبا بتحقيق 
امل�شتوى العربي حتت  التكامل على 
م�شاهمتها  لتعزيز  املنظمة  مظلة 
املنطقة يف التجارة العاملية والتي ل 
اأك��رث من  الراهن  الوقت  تتعدى يف 

باملائة.  10
العزيز  ع���ب���د  ب����ن  ح���م���د  ط���ال���ب  و 

الأمم  م����وؤمت����ر  رئ���ي�������س  ال�����ك�����واري 
اأونكتاد  والتنمية  للتجارة  املتحدة 
ب�شرورة ا�شتكمال حلقات التفاو�س 
ب�����ش��اأن ح��ري��ة ال���ت���ج���ارة ودروه������ا يف 

اإحداث التنمية.
ابوغزالة ع�شو فريق  اأك��د طالل  و 
اخل�������رباء ال���دول���ي���ني ب��امل��ن��ظ��م��ة يف 
اإ�شالحات  اإج�����راء  اأه��م��ي��ة  ت��ق��ري��ره 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  ���ش��م��ن  ع���اج���ل���ة 
العاملية مع تقدمي تو�شيات يف ذلك 

ال�شدد.
مو�شوعات  امللتقى  اأجندة  وتناولت 
التي  الرئي�شية  كالعوامل  متعددة 
يف  العاملية  ال��ت��ج��ارة  خ��ارط��ة  ت�شكل 
القرن احلادي والع�شرين والتغريات 

ال��ط��ارئ��ة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ومدى 
يف  العربية  ال���دول  اإن��دم��اج  اإمكانية 
التجارة متعددة الأطراف  منظومة 

اتفاقيات  توافق  اأو  تعار�س  وم��دى 
التجارة  م���ع  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���ج���ارة 

متعددة الأطراف.

•• املنامة-وام: 

يف  احل���رة  ع��ج��م��ان  منطقة  �شلطة  ���ش��ارك��ت 
 - امل�شاريع  اإدارة  ملعهد  ع�شر  الرابع  املوؤمتر 
فرع اخلليج العربي - الذي عقد يف مملكة 
البحرين حتت �شعار نحو م�شتوى عال من 
امل�شاريع  يف  ال��ت��م��ي��ز  ع��رب  والأداء  ال��ت��ط��ور 
ا�شت�شافته  امل��وؤمت��رال��ذي  اأه��م��ي��ة  وتكمن   .
امل�����وؤمت�����رات يف ف���ن���دق اخل��ل��ي��ج ..يف  ق���اع���ة 
م�شتوى  على  امل�شاريع  اإدارة  اأهمية  تناوله 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
من  يلقاه  ال��ذي  الكبري  الدعم  اإىل  اإ�شافة 
كربيات ال�شركات اخلليجية وعدد كبري من 
 20 م��ن  اأك���رث  م��ن  ال��داع��م��ني واملتحديثن 
عار�شا.   26 و  م�شارك   800 و���ش��م  دول���ة 
اإدارة  مكتب  مديرة  النعيمي  �شيخة  وقالت 
عجمان  منطقة  ب�شلطة  املوؤ�ش�شية  امل�شاريع 
اإن امل�شاركة تاأتي اإنطالقا من توجه  احلرة 
ال��ق��ي��ادة ل��اله��ت��م��ام ب������اإدارة امل�����ش��اري��ع وفق 
يف  التميز  �شقف  لرفع  احلديثة  الأ�شاليب 

م�شرية  املوؤ�ش�شية  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  اإدارة 
امل�شاريع  مل��دراء  ملتقى  يعد  امل��وؤمت��ر  ان  اإىل 
املتميزة  امل��م��ار���ش��ات  واأ����ش���ح���اب  واخل������رباء 
والأو�شاط الأكادميية واملوردين واملهند�شني 
هذا  يف  واملمار�شات  اخل��ربات  يتبادلوا  لكي 
امل��ج��ال . وت��ن��اول��ت حم��اور امل��وؤمت��ر اأ�شاليب 
�شبط امل�شاريع واإدارتها وفن متيز امل�شاريع 
امل�����وارد  وت��ن��م��ي��ة  ال���ق���ي���ادة  دور  ج���ان���ب  اإىل 
يذكر   . امل�شاريع  م�شتوى  رف��ع  يف  الب�شرية 
اأهمية  وي���زداد  كل عامني  يعقد  امل��وؤمت��ر  اأن 
باإعتبار  وال����دويل  القليمي  امل�شتوى  على 
اإي���ج���اب���ي على  ان ن��ت��ائ��ج��ه ت��ن��ع��ك�����س ب�����ش��ك��ل 
للموؤ�ش�شات  وامل�شتقبلية  احلالية  امل�شاريع 
والهيئات . و�شاركت �شلطة منطقة عجمان 
اأقيمت  متخ�ش�شة  ع��م��ل  ور���ش��ة  يف  احل���رة 
ع��ل��ى ه��ام�����س امل����وؤمت����ر ب��ح�����ش��ور ع����دد من 
املوؤ�ش�شات  كافة  م��ن  امل�شاريع  ادارة  خ��رباء 
 . اخل��ل��ي��ج  دول  واحل���ك���وم���ي���ة يف  اخل���ا����ش���ة 
وتناولت الور�شة دور مكتب اإدارة امل�شاريع يف 
املوؤ�ش�شات واأنواعه وكيفية تقييم اجلاهزية 

اجليل  جانب  اإىل  امل�شاريع  لإدارة  املوؤ�ش�شية 
وعلى   . امل�شاريع  اإدارة  مكاتب  من  اجلديد 
عجمان  منطقة  �شلطة  وف��د  زي���ارة  هام�س 
�شيخة  زارت   .. ال��ب��ح��ري��ن  مل��م��ل��ك��ة  احل�����رة 
والتقت  البحرينية  الأ�شغال  وزارة  النعيمي 
التخطيط  رئي�شة  ال��زي��اين  رج��اء  بال�شيدة 
ال�شرتاتيجي واإدارة اجلودة وفريق الإدارة 
امل�شتقبلي  والتوا�شل  التعاون  اأوج��ه  لبحث 
اللقاء  خ��الل  . ومت  وال����وزارة  ال�شلطة  ب��ني 
امل�����ش��رتك يف جمال  ال���ت���ع���اون  ا���ش��ت��ع��را���س 
التجربة  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  امل�����ش��اري��ع  اإدارة 
ل�شيما  املجال  ه��ذا  يف  املتميزة  البحرينية 
قدم  ل��ه��ا  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  الأ����ش���غ���ال  وزارة  ان 
ال�شرتاتيجيات  اإدارة  جم����ال  يف  ال�����ش��ب��ق 
املبادرات  يف  المتيازات  وحتقيق  وامل�شاريع 
والأن�شطة من خالل تطوير اإ�شرتاتيجيات 
اإدارة  ب���اإ����ش���راف م��ك��ت��ب  ال��ع��م��ل والأن���ظ���م���ة 
اإ�شافة  واجل��ودة  وامل�شاريع  ال�شرتاتيجيات 
ممار�شة  يف  ال��ع��امل��ي  ومت��ي��زه��ا  تفوقها  اإىل 
اإدارة ال�شرتاتيجيات  وتطبيق علوم وفنون 

منطقة  �شلطة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأو���ش��ح��ت   .
ا�شتثمار  ت�شجيع  على  تعمل  احلرة  عجمان 
لهذا  املالئم  املناخ  وتوفري  الأم���وال  روؤو���س 
ال���ش��ت��ث��م��ار م��ن خ���الل امل�����ش��اه��م��ة يف و�شع 
واإعداد  املعلومات  وتوفري  العامة  ال�شيا�شة 

ال���درا����ش���ات وت��ط��وي��ر الأع���م���ال م���ن خالل 
تدعم  وم�����ش��اري��ع  م���ب���ادرات  واإدارة  اب��ت��ك��ار 
حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية وهي بذلك 
ت�شعى اإىل اأن تكون اخليار الأول مل�شتثمري 

املناطق احلرة يف دولة الإمارات . 

البيئة تعر�ش اأ�س�ش ومعايري الزراعة الع�سوية على 
فريق فني من مركز خدمات املزارعني يف اأبوظبي

•• دبي-وام:

اأمام  الع�شوية  ال��زراع��ة  جم��ال  يف  جهودها  واملياه  البيئة  وزارة  ا�شتعر�شت 
ف��ري��ق ف��ن��ي م��ن م��رك��ز خ��دم��ات امل���زارع���ني يف اأب��وظ��ب��ي وال����ذي زار ال����وزارة 
لالطالع على الإجراءات املتبعة لت�شجيل املزارع الع�شوية وجهودها يف و�شع 
القانون  الزراعة و�شول لإ�شدار  النوع من  بهذا  واملعايري اخلا�شة  الأ�ش�س 
الحتادي ب�شاأن الزراعة الع�شوية ولئحته التنفيذية. وقال �شعادة املهند�س 
بالوكالة..اأن  واحليوانية  الزراعية  لل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  ال�شرع  �شيف 
الأ�شمدة  ووف��رت  للمزارعني  الإر���ش��ادي  الدعم  تقدمي  على  عملت  ال���وزارة 
الزراعة  اإىل  التحول  على  لت�شجيعهم  لهم  املدعومة  الع�شوية  وامل��ب��ي��دات 
واملنتجات  املدخالت  قانون  لئحة  تطبيق  اأن  اإىل  ال�شرع  واأ�شار   . الع�شوية 
الع�شوية ياأتي يف اإطار ا�شرتاتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي بالدولة 
الزراعية  امل��دخ��الت  يخ�س  فيما  ملزم  ق��ان��وين  اإط���ار  و�شع  اإىل  بالإ�شافة 
لتنظيم  وا�شحة  ومعايري  اأ�ش�س  وو�شع  الع�شوية  ال��زراع��ة  يف  امل�شتخدمة 
خالل  م��ن  وتعريفها  ال�شوق  يف  امل��ت��واج��دة  الع�شوية  واملنتجات  امل��دخ��الت 
منحها عالمة خا�شة لتمييزها عن غريها من املنتجات الزراعية لفتا اإىل 
اأن هذه الالئحة ت�شري على كل من يقوم بعملية الإنتاج والت�شنيع والتجهيز 
والتداول وال�شترياد والت�شدير للمدخالت واملنتجات الع�شوية اإ�شافة اإىل 
ذات  اعتماد عالمة  اأن��ه مت  واأو�شح   . لها  املرخ�س  الع�شوي  الإنتاج  وح��دات 
حماية قانونية لتعريف هذه املنتجات بحيث تو�شع على املدخالت واملنتجات 
الع�شوية بعد ا�شتيفائها ال�شروط الإلزامية التي يتطلبها القانون وح�شول 
التجربة  اأن  يذكر   . الع�شوي  املطابقة  تقييم  على  الإن��ت��اج  وح��دة  اأو  املنتج 
اإذا ما مت  الع�شوية تعد جتربة واع��دة رغم حداثتها  الزراعة  الإماراتية يف 
مقارنتها بالدول املتقدمة يف املجال الزراعي حيث تتبنى وزارة البيئة واملياه 
زراعي  الع�شوية كمفهوم  الزراعة  وت�شجيع وتطوير  ن�شر  �شنوات  منذ عدة 
جديد يف الدولة وتعمل على توفري ودعم كافة �شبل النجاح لها . وقد بداأت 
الزراعة الع�شوية تاأخذ اهتماما متزايدا يف الدولة اأ�شوة بالدول املتقدمة يف 
هذا املجال حيث يخ�ش�س العديد من املزارعني املواطنني م�شاحات متفاوتة 
اأو  املواد الكيماوية  ا�شتعمال  املنتجات الع�شوية بدون  من مزارعهم لزراعة 
اإن�شاء �شوق املنتجات  حتى الأ�شمدة وتتويجا لهذه اجلهود املبذولة فقد مت 
باحلمرية  ال�شمك  �شوق  يف  دب��ي  بلدية  مع  بال�شراكة  الإماراتية  الع�شوية 
جمتمع  يف  الع�شوية  للمنتجات  ال�شتهالك  ثقافة  تر�شيخ  بهدف  وذل��ك 
الإم��ارات والرتويج لها باعتبارها خالية من اآثار املبيدات . واأو�شح الوكيل 
امل�شاعد لل�شوؤون الزراعية واحليوانية بالوكالة اأن خطوات ت�شجيل املنتجات 
ت�شويق  �شركة-  -م�شنع-  م���زارع  املعنية  اجلهة  بقيام  تتلخ�س  الع�شوية 
بالتقدم بطلب للح�شول على ال�شهادة والعالمة الع�شوية وذلك على املوقع 
تقوم  ثم  ومن  واملقايي�س  للموا�شفات  الإم��ارات  بهيئة  اخلا�س  الإلكرتوين 
الإنتاج  بوحدة  اخلا�شة  واملتطلبات  الأوراق  عدد من  على  بالتدقيق  الهيئة 
للعام  الع�شوية  ال��زراع��ي��ة  امل��دخ��الت  م�شرتيات  وا���ش��ت��خ��دام  �شجالت  مثل 
واآخر  وكمياتها  املنتجات  وقائمة  للمزرعة  خمطط  اإىل  بالإ�شافة  ال�شابق 
املختربي  التحليل  ونتائج  الع�شوية  الزراعة  ال��وزارة بخ�شو�س  �شهادة من 
وحدة  منح  يتم  واملتطلبات  ال�شروط  كافة  ا�شتيفاء  وبعد  باملنتج  اخلا�شة 
الإنتاج اأو الت�شويق �شهادة وعالمة الإنتاج الع�شوي . واأ�شار اإىل اأن الزراعة 
فعلى   .. والتطبيقي  العام  امل�شتويني  على  اإيجابية  بنقاط  تتميز  الع�شوية 
امل�شتوى العام تعمل الزراعة الع�شوية على التح�شني واملحافظة على البيئة 
الطبيعية والنظام البيئي الزراعي وحتا�شي ال�شتخدام احلاد للموارد وتلوث 
املوارد الطبيعية بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام احلد الأدنى للموارد والطاقات غري 
املتجددة واإنتاج غذاء ذي جودة عالية يحتوي على كميات كافية من العنا�شر 

الغذائية وحتقق عائدا كافيا وظروف ت�شغيل اآمنة و�شحية . 

•• اأبوظبي-الفجر: 

برعاية موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب باأبوظبي، �شارك 
اجتاه  برنامج  يف  الإماراتية  ال�شبابية  القيادات  من  عدد 
2013 الذي عقد يف العا�شمة الردنية عمان يف الفرتة 

من الرابع وحتى ال�شابع من فرباير اجلاري. 
ومي��ث��ل ه���ذا الج��ت��م��اع ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ربن��ام��ج الذي 
تنظمه موؤ�ش�شة common purpose الربيطانية، 
بنهجها  ال�شباب  لتنمية  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 
ال�شباب،  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  اجل���دي���د 
ومتكينهم من امل�شاهمة يف بناء م�شتقبل الدولة. ويحظى 
الربنامج برعاية �شركة �شل التي تقوم بتقدمي الدعم من 

خالل موؤ�ش�شة الإمارات. 
العام  لهذا  احلالية  دورت��ه  يف  الربنامج  ه��ذا  يف  وي�شارك 
ق���ي���ادات ���ش��ب��اب��ي��ة م��ت��ع��ددة ت��ن��ت��م��ي ل��ع�����ش��رة م����دن عربية 
واأوربية هي دبي وعمان وال�شكندرية وبنغازي وبوداب�شت 
وفرانكفورت وا�شطنبول وجدة ومان�ش�شرت ولندن. وميثل 
هوؤلء ال�شباب موؤ�ش�شات متنوعة مثل هيئة مياه وكهرباء 
دبي، ومعهد امل�شارف والتمويل الإ�شالمي، واملركز الليبي 
املوؤ�ش�شات.    من  وغريها  الب�شرية،  والتنمية  لال�شت�شارات 
وناق�س امل�شاركون يف الربنامج الذي امتد على مدار اأربعة 

اأيام متوا�شلة ق�شية نق�س املياه يف دول املنطقة العربية 
واأهمية  املنطقة،  ا�شتقرار  على  الق�شية  ه��ذه  وتداعيات 
امل�شاهمة يف  �شاأنها  تطوير حلول مبتكرة وم�شتدامة من 
خلق نظام بيئي متوازن بني املدن، وزي��ادة فعالية الإدارة 
املائية ملواجهة هذه امل�شكلة.  وتاأتي مناق�شة هذه الق�شية 
اإىل  ت�شري   2012 العام  خ��الل  تقارير  �شدور  اأعقاب  يف 
عن  ناجمة  حمتملة  اقليمية  ن��زاع��ات  ن�شوب  احتمالية 
ال�شراع على منابع املياه خالل ال�شنوات القادمة.  واأعربت 
يف  ال��ربام��ج  ل��دائ��رة  التنفيذي  الرئي�س  احلب�شي،  ميثاء 
موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب، اجلهة الراعية ل� اجتاه 
احلدث  ورعاية  تنظيم  يف  بامل�شاهمة  املوؤ�ش�شة  �شعادة  عن 
واأكدت اأن قيام املوؤ�ش�شة برعاية ودعم القيادات الإماراتية 
امل�����ش��ارك��ة يف اأع���م���ال ه���ذا ال��ربن��ام��ج امل��ه��م ي��ن��درج �شمن 
وتوفري  ال�شباب،  متكني  نحو  وروؤيتها  املوؤ�ش�شة  توجهات 
والتحاور  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي  امل��ث��ال��ي��ة  الأط����ر 
لتحديات  املبتكرة  احللول  ايجاد  نحو  امل�شرتك  والعمل 
الع�شر الراهنة .  ي�شار اإىل اأن الدورة الأوىل من برنامج 
اجتاه اأقيمت يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س خالل 
ت�شميم  امل��ا���ش��ي، حيث مت  اأب��ري��ل   26-23 م��ن  ال��ف��رتة 
على  امل�شاركني  لت�شجيع  وامل�شاريع  ال��ربام��ج  من  �شل�شلة 
العمل يف اجتاهات جديدة، وتطوير اأ�شاليب مبتكرة حلل 

امل�شكالت القدمية وامل�شتجّدة. وكان التحدى للعام املا�شي 
القادرين على  ال�شباب  هو معرفة املطلوب مل�شاعفة عدد 
املعلومات  تكنولوجيا  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ج��دي��دة  اأع��م��ال  خ��ل��ق 

والت�شالت وقنوات التوا�شل الجتماعي.

وي��ه��دف ب��رن��ام��ج اجت���اه اإىل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ب��ني قادة 
التوا�شل  العرب والأوروب��ي��ني، عرب فتح قنوات  الغد من 
ال�شخ�شي يف ما بينهم، وت�شجيعهم على العمل عن قرب 

لتحديد التحديات وفر�س العمل امل�شرتكة. 

برعاية موؤ�ص�صة الإمارات لتنمية ال�صباب باأبوظبي

قيادات �سبابية اإماراتية ت�سارك يف برنامج اجتاه 2013 املنعقد بالأردن

منطقة عجمان احلرة ت�سارك يف موؤمتر اإدارة امل�ساريع بالبحرين

�سندوق النقد الدويل ومعهد ال�ستقرار املايل ي�ستعر�سان خماطر ال�سيولة والرقابة عليها
•• اأبوظبي-وام:

بداأت ام�س فعاليات دورة خماطر ال�شيولة والرقابة عليها التي ينظمها معهد ال�شيا�شات القت�شادية التابع ل�شندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد ال�شتقرار 
املايل التابع لبنك الت�شويات الدولية يف اأبوظبي وت�شتمر ثالثة اأيام مب�شاركة 32 خمت�شا من 14 دولة عربية. واأكد �شعادة الدكتور جا�شم املناعي املدير العام 
األقاها نيابة عنه الدكتور �شعود الربيكان مدير معهد ال�شيا�شات القت�شادية ..اأن البنوك تلعب دورا  اإدارة �شندوق النقد العربي يف كلمته التي  رئي�س جمل�س 
حموريا يف القت�شاد نظرا للوظائف املهمة التي تقوم بها مثل ت�شهيل املدفوعات وتلبية احتياجات كل من املدخرين واملقرت�شني وتوجيه راأ�س املال اإىل القطاعات 
املنتجة وبالتايل دفع عجلة النمو القت�شادي. واأو�شح اأن دور الو�شاطة املالية الذي تلعبه البنوك يتمخ�س عنه عدم املوائمة بني م�شادر الأموال والتوظيفات 
الناجم عن حتويل الأم��وال ق�شرية الأجل اإىل ا�شتثمارات طويلة الأجل مما يوؤدي اإىل تعر�شها اإىل خماطر ال�شيولة املتمثلة يف عدم قدرة البنك على الوفاء 
باللتزامات جتاه املودعني يف �شحب اأموالهم يف الوقت الذي يرغبون وقد يرتتب على ذلك اأزمات م�شرفية .. م�شت�شهدا مبا حدث اأثناء الأزمة املالية العاملية 
التي ع�شفت بالنظام املايل العاملي واأدت اإىل انهيار العديد من كربيات امل�شارف و�شببت حالة من عدم ال�شتقرار املايل.  واأ�شار اإىل اأن تكلفة انهيار امل�شارف يف 
العديد من الدول بلغت 10 يف املائة من الناجت املحلي لتلك الدول ومن هنا تاأتي اأهمية مو�شوع اإدارة خماطر ال�شيولة للحفاظ على ثقة النا�س بالبنوك و�شول 

للحفاظ على ال�شتقرار املايل من جهة وتقليل كلفة انهيار امل�شارف على القت�شاد املحلي من جهة اأخرى. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بجائزتني  ف��وزه  ع��ن  ام�س  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأع��ل��ن 
دوليتني مرموقتني من جملة جلوبال فاينان�س و�شيقام 
حفل توزيع اجلوائز �شمن فعاليات موؤمتر �شايبو�س املايل 
العاملي الذي يعترب اأحد اأهم الأحداث يف جمال ال�شناعة 
دب��ي خ��الل �شهر  ال��ع��ام يف  وال���ذي �شيعقد ه��ذا  امل�شرفية 

�شبتمرب.
عدد  يف  ح�شرياً  ُين�شر  ���ش��وف  ال���ذي  لال�شتبيان  وط��ب��ق��اً 
بنك  ح�شل   ،2013 فرباير  �شهر  خ��الل  ال�شادر  املجلة 

اأبوظبي التجاري على جائزة اأف�شل بنك يف جمال الدفع 
والتح�شيل على م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط وجائزة 
العربية  الإم��ارات  التجاري يف دولة  اأف�شل بنك للتمويل 

املتحدة . 
وقد اأتت نتائج ال�شتبيان بناء على تقييم البنوك العاملة 
اأ�شا�س حجم التعامالت ونطاق  83 دولة واأقليم على  يف 
التناف�شي  والت�شعري  العمالء  وخدمات  العاملية  التغطية 
اأحدث  وتطبيق  امل��ال��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  امل�شرفية  للخدمات 
لأول  ال�شتبيان  املجلة  طرحت  العام،  هذا  ويف  التقنيات. 
ال�شركات بهدف  القرار يف  اأ�شحاب  مرة على قراءها من 

رفع م�شتوى دقة النتائج وم�شداقيتها. 
جمموعة  رئي�س  ف��را���ش��ري،  ك��ول��ني  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
التجاري:  اأبوظبي  بنك  لل�شركات يف  امل�شرفية  اخلدمات 
ن��ح��ن ف���خ���ورون ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى ه���ذه اجل���وائ���ز العاملية 
املرموقة من جملة مالية رائدة مثل جلوبال فاينان�س. اإن 
الفوز بجائزتني ولي�س جمرد جائزة واحدة يعترب دلياًل 
لبنك  الأم���د  طويلة  الإ�شرتاتيجية  جن��اح  على  وا���ش��ح��اً 
من  بع�س  مناف�شة  على  قدرتنا  وعلى  التجاري  اأبوظبي 

امل�شارف الدولية الرائدة التي نعد بحق يف م�شافها. 
تقدمي  اىل  دائماً  التجاري  اأبوظبي  بنك  ي�شعى  واأ�شاف: 

اأف�شل اخلدمات امل�شرفية املبتكرة لعمالئه الكرام عالوة 
ب��اأع��ل��ى درجات  م��ال��ي��ة تتمتع  ت��زوي��ده��م مب��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
ونحن  الدولية  املعايري  اأرق��ى  مع  يتما�شى  مبا  املوثوقية 
�شعداء بجني ثمار جمهوداتنا من خالل ثقة عمالئنا بنا 
اإن  وتف�شيلهم لنا الذي ظهر جلياً من نتائج ال�شتبيان. 
حتقيق  يف  لال�شتمرار  قوياً  حافزاً  مينحنا  التكرمي  ه��ذا 

التميز يف جميع جمالت اأعمالنا. 
يف  امل��ن��ت��دب  الإدارة  جمل�س  ع�شو  �شولتز  رت�����ش��ارد  وق���ال 
املرة  ه��ذه  فاينان�س:  جلوبال  يف  واآ�شيا  اأوروب���ا  منطقتي 
موؤ�ش�شة  ول��ي�����س  حم��ل��ي  ب��ن��ك  فيها  يح�شل  ال��ت��ي  الأوىل 

الدفع  جم��ال  يف  بنك  )اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة  على  عاملية  مالية 
والتح�شيل( يف منطقة ال�شرق الأو�شط. 

املحللني  كبار  امل�شتلمة من  الآراء  اأن  اىل  التنويه  ويجدر 
كبار  واآراء  امل�����ش��رف��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  امل��ال��ي��ني 
واخلرباء  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  التنفيذيني  امل�شوؤولني 
التقنيني توؤٌخذ بعني العتبار عند حتديد البنوك الفائزة 
باجلوائز عن كل فئة من الفئات املت�شمنة يف ال�شتبيان. 
هذا و�شوف تعلن جملة جوبال فاينان�س يف عددها ال�شادر 
يف �شهر اأكتوبر من عام 2013 عن الفائز بجائزة اأف�شل 

بنك للتمويل التجاري على م�شتوى العامل.
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العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/302  جتاري جزئي                       
عبدالوهاب  احمد  عمرو   -2 عمرو  حممود  يا�شر  حممد    -1/ عليهما   املحكوم  اىل 
ابراهيم جمهويل حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
�س.م.ع   الوطني  القيوين  ام  بنك  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2012/10/30
بالزام املدعى عليهما مت�شامنني بان يوؤديا للمدعي مبلغ  64720 درهما ) اربعة و�شتون 
ال�شداد  وحتى   2010/10/31 تاريخ  من   %9 وفائدة  درهما(  وع�شرون  و�شبعمائة  الفا 
التام، والزمتهما مب�شروفات الدعوى ور�شومها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  لن�شر هذا الع��الن �شدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1995  جتاري جزئي                       
اىل املحكوم عليهم /1-  �شركة رو�شن للمقاولت ذ.م..م 2-  غالم حيدر داوود 3- مينو 
ادرياد جماجي جمهويل حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
ال�شالمي  ابوظبي  م�شرف  ل�شالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2012/5/24 بتاريخ 
)�س.م.ع( بالزام املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل بينهما بان يوؤدوا للم�شرف  املدعى 
الف  وع�شرون  وث��الث��ة  واربعمائة  مليون  ع�شر  )اث��ن��ى  دره��م   12.423.504.49 مبلغ 
والف  وامل�شاريف  الر�شوم  عن  ف�شال  فل�شا(  وارب��ع��ون  وت�شع  دره��م  وارب��ع  وخم�شمائة 
درهم اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1114  جتاري كلي                  

اىل املدعى عليه /1- اوي�س ���س.م.ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
املحكمة  بان  نعلنكم  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  داميوند  �شيتي   / املدعي 
املذكورة  الدعوى  يف   2013/2/11 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/28 ال�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/68  جتاري كلي                  
اىل املدعى عليه /1- جموهرات ال�شهباء �س.ذ.م.م 2- جرجنيت �شينغ كنوار 2-ماجنيت 
كنوار  �شينغ  ج��رجن��ي��ت  �شينغ  ج��ي��ت  ���ش��ي��م��وان  ك��ن��وار   -4 �شينغ  ام��ري��ك  ك���ان���وار  �شينغ 
5-جم��وه��رات ك��ان��وار )�����س.ذ.م.م( ف��رع 6- جم��وه��رات ك��ان��وار �����س.ذ.م.م 7- جموهرات 
�����س.ذ.م.م  9- ك��ان��وار للمجوهرات 10-  كانوار  ����س.ذ.م.م 8- جم��وه��رات كانور  ك��ان��وار 
�شتاندرد  املدعى/  ان  القامة مبا  )����س.ذ.م.م(  جمهويل حمل  للمجوهرات  برين�شي�س 
بنك ) م�شاهمة عامة(   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/1/29 
املنتدب يف الدعوى  ال�شيد اخلبري  ب��ورود تقرير  اع��اله. اخطاركم  املذكورة  يف الدعوى 
بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/2/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  حت��ددت  وق��د 
ch1B.8 للتعقيب على التقرير.)نعلمكم بان مت احالة الدعوى اىل الدائرة التجارية 

الكلية الثانية ع�شر( 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/649  جتاري جزئي                       
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م    تيكنولوجيز-  انتجراتيد  اي��ه  ان  �شي  عليه/1-   املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /بيك�شيل لالنظمة وميثله: حممد ح�شن حممد البحر    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )74737.18درهم( 
وال���ر����ش���وم  وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��واق��ع 9% م��ن تاريخ 
.    وحددت  املعجل بالكفالة  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  2008/12/23 وحتى 
لذا   ch1A.1 بالقاعة  8:30 �س  ال�شاعة   2013/2/18 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1613  جتاري كلي                       
اىل املدعى عليهما/1-  م�شنع البانه لال�شمنت 2- حماجر دبي جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي /�شركة مانليفت باور ) �س.ذ.م.م( وميثله: حممد ح�شن 
املدعى   ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ق��د  ال��ب��ح��ر     حممد 
 5798007( وق��دره  مببلغ  منفردين  او  جمتمعني  والتكافل  بالت�شامن  عليهم 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية التجارية %12 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
2013/2/18 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1206  جتاري كلي                       

جمموعة   -2 حنيف  حممد  �شيد  علي  حممد  �شيد    -1/ امل��دخ��ل   اىلاخل�����ش��م 
فورت�شن لال�شتثمار )���س.ذ..م.م( وميثلها  مديرها �شيد حممد علي  جمهويل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /اي���ج���ور م��وت�����ش��ال��وف ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى  عليه واخل�شوم املدخلني بالت�شامن والتكافل 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 6.000.000 درهم والفائدة القانونية من تاريخ 
2008/9/7 وحتى متام ال�شداد والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   
ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة  املوافق 2013/2/19  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
ch1.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 الق�سايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/762  مدين كلي                       

اىل املدعي عليه/1- �شركة دامكو اوتو كالفي�شنك )م.م.ح( جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عادل نوري جابر ممثال عن ال�شركة الوطنية لتقنيات اللواح 
عليك  اق��ام  ق��د  احل��م��ادي   حممد  ابراهيم  علي  وميثله:  �����س.ذ.م.م  ال�شمنتية 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بطرد املدعى عليه الول من قطعة الر�س والزام 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعى 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/21 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/316  ا�ستئناف  عقاري
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده / 1 -���ش��رك��ة ذا ت�����ش��ات�����س ل��ي��م��ت��د  جم��ه��ول حمل 
وميثله:  ذ.م.م   العقاري  للتطوير  /تنميات  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
حبيب حممد �شريف  عبداهلل املال قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2009/736 عقاري كلي  بتاريخ 2011/5/22 وحددت لها 
جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2013/3/19 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  
ch1B.10  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1424  ا�ستئناف  جتاري

اىل امل�شتاأنف �شدهما / 1 -جريميياه جاميلو ارانيتا 2- راندي اكلريا 
باجوريو  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شالح الدين احلاج 
ال�شابري      ح�شن  �شلمان  حممد  وميثله:  �شريف  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل 
2011/1207 جتاري    رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد 
بتاريخ 2012/12/11 وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  ch2E.23  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/613  ا�ستئناف  عقاري

 BURJ ALALAM اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -برج العامل هولدجنز ليمتد- 
HOLDINGS LIMITED  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /ام تي 

قد  الهرمي   ليمتد وميثله: حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي  تريدينج  كيه 
ال�شادر بالدعوى رقم 2010/922 عقاري كلي بتاريخ  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف 
ال�شاعة   2013/2/28 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2012/10/29
10.00 �شباحا بالقاعة  ch1.B.10  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/55 بيع عقار مرهون  
رقم   ،358 رقم  بيع مال مرهون عبارة عن فيال  اذن  الق�شية: طلب  مو�شوع 
املنفذ  اعالنه  املطلوب  الثالثة   الم���ارات  ت��الل  الكائنة مبنطقة   921 الر���س 
القامة-  حم��ل  جمهول  خ��ان   احمد  افتخار  خ��ان  افتخار  في�شل   -1/ �شده 
مو�شوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن 
العقار نوع فيال: قطعة الر�س رقم 921 الكائن يف : تالل الم��ارات الثالثة- 
رقم العقار- 358- حتت يد دائرة الرا�شي والمالك وفاًء للمبلغ املطالب به 

وقدره )2.326.882.67 درهم( وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1466 تنفيذ جتاري
�شاريخان  ب��ه��روز   -2 ك���ورت  ���ش��ربي  ب�شري  ���ش��ده��م��ا/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
كوركاين   جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك �شادرات 
حممد  احمد  حممد  ابراهيم  وميثله:  مر�شد(  �شوق  )ف��رع  اي���ران- 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  القا�شم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1617664.08( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة . عليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/28 بيع عقار  مرهون
اىل املنفذ �شده/1- احمد حممد جواد ح�شن جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ باركليز بنك �س م ع وميثله: ع�شام عبدالمري 
بتاريخ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  التميمي  الفا�شلي  ح��م��ادي 
2013/2/6 اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة )4.670.110.58 درهم( يف 
ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن )نوع العقار: ار�س- 
املنطقة- املرابع - رقم الر�س 2010 م�شاحة العقار: 6.396.00 قدم 

مربع- خالل 30 يوما من تاريخ العالن.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/367  عقاري كلي
ان  القامة مبا  ليمتد جمهول حمل  ري�شور�شز  انتونيا   -1 املدعى عليه/  اىل 
املدعي  / �شكوروكدوا الينا قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
الف�شل يف  التايل: قبل  التمهيدي  بتاريخ 2013/1/23 احلكم  املحكمة حكمت 
املقيدين  م��ن اخل���رباء  ال���دور  بندب خبري هند�شي �شاحب  وامل��و���ش��وع  ال��دف��ع 
ان  ع�شى  وم��ا  وم�شتنداتها  ال��دع��وى  اوراق  على  ل��الط��الع  املحكمة  ب��ج��دول 
يقدم اليه من م�شتندات مع الطالع لدى الدائرة على امل�شتندات ذات ال�شلة 
درهم على  امانة قدرها ع�شرة الف  بايداع  املدعى  الدعوى وكلفت  مبو�شوع 
ذمة نفقات وم�شاريف اخلبري.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء املوافق 

. ch1.B.8 2013/3/6 ال�شاعة 11.00 �شباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/369  عقاري كلي

ان  القامة مبا  ليمتد جمهول حمل  ري�شور�شز  انتونيا   -1 املدعى عليه/  اىل 
املدعي  / �شكوروكدوا الينا قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
الف�شل يف  التايل: قبل  التمهيدي  بتاريخ 2013/1/23 احلكم  املحكمة حكمت 
املقيدين  م��ن اخل���رباء  ال���دور  بندب خبري هند�شي �شاحب  وامل��و���ش��وع  ال��دف��ع 
ان  ع�شى  وم��ا  وم�شتنداتها  ال��دع��وى  اوراق  على  ل��الط��الع  املحكمة  ب��ج��دول 
يقدم اليه من م�شتندات مع الطالع لدى الدائرة على امل�شتندات ذات ال�شلة 
درهم على  امانة قدرها ع�شرة الف  بايداع  املدعى  الدعوى وكلفت  مبو�شوع 
ذمة نفقات وم�شاريف اخلبري.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء املوافق 

. ch1.B.8 2013/3/6 ال�شاعة 11.00 �شباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/87  جت جز - م ت- ب -اأظ

بكر  عامر  عنها  وكيال  وال�شالونات  التجميل  مراكز  لتجهيزات  العامر  مدعي/ 
ابراهيم حنون اجلن�شية:  م�شطفى رحال اجلن�شية: المارات مدعي عليه : حنون 
�شوريا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 16270 درهم   املطلوب اعالنه/حنون 
ابراهيم حنون اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/2/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا  اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/437  مد جز - م ر- ب -اأظ

حنان   : عليه  مدعي  الردن  اجلن�شية:  �شالح  عبد  �شدقي  حممد  مدعي/ 
عبداهلل العزب اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 
المارات  اجلن�شية:  العزب  عبداهلل  اعالنه/حنان  املطلوب  درهم     5000
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/18 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة املدنية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/92  جت جز - م ر- ب -ع ن

الظاهري وكيال عنه/احمد خان ف�شل  �شامل  �شامل خليفة  مدعي/ عبداهلل 
عزيز  حممد  م�شطفى  حممد   : عليه  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الرحمن 
خدمات    وكيل  عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  اجلن�شية:  احلق 
املطلوب اعالنه/ حممد م�شطفى حممد عزيز احلق اجلن�شية: بنغالدي�س  
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً  امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1697 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ عمر حمدان ح�شن نا�شر  العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2012/2/11م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�شالح / �شيف الفندي �شيف املزروعي بالتايل  :  حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 54.000 درهم 
ما عدا  وبرف�س  بامل�شروفات،  كذلك  وال��زام��ه  دره��م(  ال��ف  اربعة وخم�شون   (
 2013/2/12 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  طلبات.   من  ذل��ك 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين        
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3050ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد جمال الدين ليت اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده 
: �شرق الدلتا للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب 
المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الدلتا  اعالنه:�شرق 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2481 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/14 املوافق  اخلمي�س  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3289ت عمل-م ع- ت- اأظ(
املنفذ  الهند  اجلن�شية:  بهاي  ح�شني  ا�شيف  حممد  �شيخ  التنفيذ/  طالب 
�شده : �شركة ا�شرت ا�شو�شيت تريموا مبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�شية: المارات    
املطلوب اعالنه:�شركة ا�شرت ا�شو�شيت تريموا مبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1230 عمايل-  م ع- �س- اأظ   وحدد 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/20 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الدائرة الوىل  امام  فانت مكلف باحل�شور 
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  10715 بتاريخ   2013/2/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1260ت عام-م ر- ت- ع ن(
املنفذ  باك�شتان  �شردراز خان اجلن�شية:  اياز خان  التنفيذ/ عمر  طالب 
املطلوب  المارات     اجلن�شية:  النعيمي  عكرات  مفتاح  حميد   : �شده 
عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  النعيمي  عكرات  مفتاح  اعالنه:حميد 
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2012/611 مد جز- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة 
يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف 
باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
الرئي�س �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ عام                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/817ت عمل-م ر- ت- ع ن(
 : �شده  املنفذ  هندي  اجلن�شية:  �شيالبان  �شوجانان  التنفيذ/  طالب 
العامة اجلن�شية: المارات املطلوب  اي�شت للمقاولت وال�شيانة  رويال 
المارات   اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  اي�شت  اعالنه:رويال 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/801 عم جز- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/26 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة 
باملقر الرئي�س �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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•• راأ�ص اخليمة الفجر

للعام  العقارية  اخليمة  راأ���س  ل�شركة  ال�شافية  الأرب���اح  ارتفعت 
%3.6 لتتخطى  31 دي�شمرب املا�شي املا�شي بن�شبة  املنتهي يف 
درهم  مليون   108.4 ب���  مقارنة  دره��م  مليون   147 ال���  حاجز 
التي  ال�شافية  الأرب��اح  الزيادة يف  2011. وتعزى هذه  العام  يف 
يف  ال�شركة  م�شاريع  على  املتنامي  الإق��ب��ال  اىل  ال�شركة  حققتها 
ميناء العرب واأبراج جلفار وبرج راأ�س اخليمة يف اأبوظبي وجناح 
اجلداول  وف��ق  والتجارية  ال�شكنية  وحداتها  ت�شليم  يف  ال�شركة 
اإ�شافة اىل �شدادها املبكر لقر�س بقيمة  الزمنية املحددة م�شبقاً 
184 مليون درهم ل�شالح مكتب ال�شتثمار والتطوير يف حكومة 

راأ���س اخليمة. واأت��ى كل ذلك يف وقت يحقق فيه قطاع العقارات 
يف راأ�س اخليمة معدلت منو ايجابية من حيث الثقة العالية به 
وتزايد اقبال امل�شتثمرين عليه جلهة فر�شه ال�شتثمارية العالية 

ودعمه لقطاعات الت�شوق والتجزئة والفنادق.
وبح�شب البيانات املالية التي اأعلنتها ال�شركة م�شاء الأحد )10 
درهم،  مليون   596.3 املبيعات  قيمة  بلغت   ،)2013 ف��رباي��ر 
مق�ارن�ة ب� 530.2 مليون درهم يف العام املا�شي، باإرتفاع ن�شبته 
واحل�شابات البنكية  ال�شرك�ة  ل�دى  النقد  حجم  وبلغ   ،12.5%
اأرباح نقدية  184 مليون درهم. واأو�شى جمل�س الإدارة بتوزيع 
امل��ال. وعلى هام�س الإع��الن عن نتائجها  %5 من راأ���س  بن�شبة 
تعتزم  اأنها  العقارية  اخليمة  راأ���س  اأعلنت   ،2012 للعام  املالية 

تطوير فندق من فئة خم�س جنوم يف ميناء العرب من منطلق 
اإميانها بالنمو الكبري الذي حتققه الإمارة يف القطاع ال�شياحي 
قال  ال�شركة،  حققتها  التي  النتائج  على  وتعليقاً   . والفندقي 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  القا�شي،  �شلطان  حممد 
يف  ك��ب��رياً  من��واً  �شركتنا  حققت  العقارية،  اخليمة  راأ����س  ل�شركة 
تاأجرينا للوحدات ال�شكنية والتجارية وحمالت التجزئة. وقامت 
يف  مبنى   20 بناء  عملية  باإكمال   2012 العام  خ��الل  ال�شركة 
منطقة البحريات، كما قامت بت�شليم الوحدات اإىل املالكني. كما 
اأنها �شّلمت الوحدات املتبقية يف منطقة الفيالت 4 و5 ويف برجي 
جلفار ال�شكني واخلا�س باملكاتب، اإ�شافة اإىل برج راأ�س اخليمة يف 

اإمارة اأبوظبي .

 2012 % يف   3.6 بنمو  اخليمة  راأ�ش  عقارية  اأرباح  مليون   147
املال والأعمال

•• ابوظبي - الفجر

وجامعية  ح��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة   55 ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن  متطورة  و�شناعية 
املتقدمة  والوظيفية  التعليمية  الفر�س  خمتلف 
يف  التطبيقية  التكنولوجيا  طالبات  ل�شتقطاب 
والتكنولوجية  الهند�شية  التخ�ش�شات  خمتلف 
واملهني  الوظيفي  ال�شتك�شاف  اأ�شبوع  فعاليات  يف 
يف  البنات  ف��رع  التطبيقية  التكنولوجيا  بثانوية 
ابوظبي  و �شهد الدكتور عبد اللطيف ال�شام�شي 
مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية فعاليات 
اأ����ش���ب���وع وق����ام ب��ج��ول��ة ���ش��م��ل��ت خم��ت��ل��ف اجلهات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل�����ش��ارك��ة وال���ت���ي م���ن ب��ي��ن��ه��ا مكتب 
الرئا�شة  �شوؤون  ل��وزارة  التابع  الدرا�شية  البعثات 
املدنيوبوليتكنك  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  ،وال��ه��ي��ئ��ة 
والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  وجامعة  ابوظبي 
والبحوث وكليات التقنية العليا وجامعة ابوظبي 
وج��ام��ع��ة احل�����ش��ن واجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة ومكتب 
املتحدة المريكية  الوليات  التعليم اجلامعي يف 
والتجارة  لل�شناعة  الم��ارات��ي  المل��اين  واملجل�س 
ا�شافة ايل �شركة برتول ابوظبي الوطنية ادنوك 

ال�شناعية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
مالديها  اح���دث  ق��دم��ت  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة  املحلية 
من عرو�س وفر�س تعليمية وتدريبية ووظيفية 
التكنولوجيا  ث���ان���وي���ات  ط��ل��ب��ة  جل����ذب  م��غ��ري��ة 

التطبيقية لاللتحاق بها فور التخرج.
و قالت ر�شيدة نا�شف مديرة ثانوية التكنولوجيا 
التطبيقية فرع البنات باأبوظبي اأن الجتاه العام 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات  طالبات  ل��دى 
والتكنولوجية  الهند�شية  التخ�ش�شات  يف  يتمثل 
املطلوبة يف �شوق العمل ولذلك فان الدارة العليا 
على  حتر�س  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  يف 
من  التخ�ش�شات  اح���دث  على  الطالبات  اط���الع 
خالل ا�شت�شافة املوؤ�ش�شات التعليمية وال�شناعية 
للم�شاركة يف اأ�شبوع ال�شتك�شاف الوظيفي واملهني 
�شنويا  امل��ع��ه��د  ه��ام��ا ينظمة  ا���ش��ب��ح ح��دث��ا  ال���ذي 
واجلامعية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  كافة  وحتر�س 
امل�شاركة  ع��ل��ى  وال���دول���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ي��ة 
والطالبات  الطالب  واإر���ش��اد  تعريف  بهدف  فية 
بالفر�س  التطبيقية  التكنولوجيا  ث��ان��وي��ات  يف 
�شوق  يحتاجها  التي  املميزة  والوظيفية  املهنية 
هذه  ت�شنعر�شها  والتي  وم�شتقباًل  حالياً  العمل 

الذي  املوؤ�ش�شات خ��الل ه��ذا احل���دث وه��و الم���ر 
ل�شتثمار  امل��ب��ك��ر  ال���ش��ت��ع��داد  ل��ل��ط��ل��ب��ات  ي�شمن 
بالتخ�ش�شات  اللتحاق  خالل  من  الفر�س  هذه 
والهند�شة  العلوم  جم��الت  يف  وخا�شة  املطلوبة 

والتكنولوجية .
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية  اأن  اإىل  م�شرية   
تعمل وفق ا�شرتاتيجية متطورة ت�شتهدف طلبة 
ال�شف التا�شع فور التحاقهم باملعهد حيث يعمل 
والوظيفي  امل��ه��ن��ي  ال��وع��ي  تنمية  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
الطلبة  يتعرف  بحيث  ال�شغر  منذ  الطلبة  لدي 
يف �شن مبكرة على الفر�س اجلديدة وامل�شتقبلية 
التي يحتاجها �شوق العمل مبا يجعلهم يختارون 
التخ�ش�س املنا�شب الذي يتوافق مع ميولهم ومع 

احتياجات �شوق العمل يف نف�س الوقت .
املهني  ال�شتك�شاف  ا�شبوع  اهمية  اأن  كما  واأ�شاف 
م�شوؤولني  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف  ت��ت��م��ث��ل  وال���وظ���ي���ف���ي 
واجلامعية  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  م��ن 
الكفاءات  ع��ن  وال��ب��اح��ث��ة  امل��ت��ط��ورة  وال�����ش��ن��اع��ي��ة 
الطلبة  و�شع  يعمل اجلميع على  اجلديدة حيث 
حتتاجها  التي  واملهنية  الوظيفية  الفر�س  اأم��ام 
هذه املوؤ�ش�شات والتي تلبي متطلبات �شوق العمل 

والهند�شة  وال��ع��ل��وم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����الت  يف 
اإ���ش��اف��ة اإىل ت��ق��دمي امل��ن��ح ال��درا���ش��ي��ة للطالب يف 
كربى اجلامعات العاملية خارج الدولة مع منحهم 
عقود عمل لديها بحيث يوا�شلون درا�شتهم وهم 
موظفون لدى تلك املوؤ�ش�شات مما ي�شاعد ابنائنا 

الطلبة على اختيار الف�شل لهم ولوطنهم. 
و اأع�����رب امل�����ش��ارك��ون يف ف��ع��ال��ي��ات ال���ش��ب��وع عن 
ا�شتقطاب فتيات الوطن من بنات  حر�شهم على 
ثانويات التكنولوجيا التطبيقية نظرا ملا يتمتعن 
به من امكانيات علمية وعملية متطورة توؤهلهم 
ليكونوا كوادر وطنية موؤثرة وفاعلة يف م�شتقبل 

المارات  دول��ة  تعي�شها  التي  ال�شناعية  النه�شة 
العربية املتحدة حاليا وم�شتقبال .

مدير  ال�شابوين  عبدالرحيم  الدكتور  واأو���ش��ح 
على  دائما  حتر�س  اجلامعة  اأن  احل�شن  جامعة 
معهد  ينظمها  التي  الفعاليات  كافة  يف  امل�شاركة 
الفعاليات  اأن هذه  التطبيقية حيث  التكنولوجيا 
تخدم امل�شتقبل املهني املتميز لأبناء الدولة ذكورا 
واناثا م�شريا اىل اأن ا�شبوع ال�شتك�شاف الوظيفي 
عن  وك�شف  العمل  ب�شوق  الطلبة  رب��ط  يف  جن��ح 
يف  العمل  ث��م  وم��ن  املتخ�ش�شة  ال��درا���ش��ة  اهمية 
املجالت الهند�شية والتطبيقية وهو الأمر الذي 

ا�شرتاتيجية  اط��ار  يف  يعمل  املعهد  اأن  اىل  ي�شري 
وال�شناعية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب��ني  م��ا  تربط 

والوظيفية ملا يحقق �شالح الوطن واملواطن .
احل�شن  جامعة  اأن  ال�شابوين  الدكتور  واأ���ش��اف 
التكنولوجيا  ثانويات  طلبة  اعفاء  حاليا  تدر�س 
التطبيقية من بع�س املواد التي در�شوها بالفعل 
وذلك عند التحاقهم بالتخ�ش�شات الهند�شية يف 
التطبيقية  لطلبةالتكنولوجيا  ت�شجيعا  اجلامعة 
التخ�ش�شات يف جامعة احل�شن  بهذه  لاللتحاق 
التي يهمها ا�شتقطاب هذه امل�شتويات الراقية من 

خريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية. 

فتيات المارات يف�صلن التخ�ص�صات املطلوبة يف �صوق العمل

موؤ�س�سات حكومية وجامعية تقدم فر�سًا تعليمية وتوظيفية لطالبات التكنولوجيا التطبيقية

•• دبي-الفجر: 

ل�شركة  التابعة   ، الإم����ارات  غ��از  �شركة  وقعت 
ب����رتول الإم������ارات ال��وط��ن��ي��ة اي��ن��وك ، مذكرة 
النفايات ومياه  ملعاجلة  دبي  بلدية  تفاهم مع 
الطبيعي  ال���غ���از  لإن����ت����اج  ال�����ش��ح��ي  ال�������ش���رف 
ببناء  حالياً  الإم����ارات  غ��از  وت��ق��وم  امل�شغوط. 
ميثان  اإىل  النفايات  لتحويل  متطورة  من�شاأة 
ح��ي��وي م��ن خ���الل م��ا ي��ت��م ح��رق��ه ح��ال��ي��اً، ثم 
�شوف  م�����ش��غ��وط  ط��ب��ي��ع��ي  غ����از  اإىل  ���ش��غ��ط��ه 
ي�شتخدم كوقود بديل لل�شيارات �شديق للبيئة. 
اإنتاج الغاز احليوي ومن ثم الغاز  و�شوف يتم 
الإم���ارات  غ��از  من�شاأة  يف  امل�شغوط  الطبيعي 
وال�شرف  النفايات  مكبات  اأم��اك��ن  يف  املقبلة 
دب���ي يف منطقتي  ل��ب��ل��دي��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ح��ي 
للمعايري العاملية يف  العوير والق�شي�س، وفقاً 
وبا�شتخدام  امل�شغوط  الطبيعي  الغاز  جم��ال 

اأحدث التقنيات الأمريكية والأوروبية. 
و����ش���وف ت�����ش��ت��ك��م��ل غ����از الإم��������ارات امل��ن�����ش��اأة يف 
بالفعل  ب��ا���ش��رت  ح��ي��ث  ����ش���ه���راً،   12 غ�����ش��ون 
حيث  الالزمة،  التمهيدية  الإج���راءات  باتخاذ 
�شيتم ت�شويق الغاز الطبيعي امل�شغوط الناجت 
�شي�شاعد  مما  للمركبات  كوقود  ل�شتخدامه 
بالإ�شافة  الكربونية  النبعاثات  خف�س  على 
اإىل تعزيز املمار�شات امل�شتدامة. وعند النتهاء 
باإمكانها  ي�شبح  �شوف  بالكامل،  املن�شاأة  م��ن 
15 األف �شيارة ركاب ومركبات  تزويد حوايل 
امل�شغوط  الطبيعي  ب��ال��غ��از  خفيفة  جت��اري��ة 

نا�شر  ح�شني  املهند�س  �شعادة  و�شرح  يومياً. 
ل��وت��اه، م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دب���ي: ت��اأت��ي املبادرة 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  من�شجمة  اجل���دي���دة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
)رعاه اهلل( بت�شجيع املبادرات الفريدة املتطورة 
قيمة  اإ���ش��اف��ة  يف  ت�شهم  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
نوعية ملحوظة للمجتمع والبيئة على ال�شواء 
. موؤكداً حر�س بلدية دبي و�شعيها الدائم اإىل 
اإنتاج الطاقة امل�شتدامة من اأجل املحافظة على 
لالإمارة  الكربونية  الب�شمة  وخف�س  البيئة 
يعود  ع���ام، مب��ا  ب�شكل  وال��دول��ة  خ��ا���س  ب�شكل 

بالنفع على املواطنني واملقيمني.
وتابع لوتاه قائاًل تاأتي �شراكتنا اجلديدة مع 
الرامية  دب��ي  بلدية  خطة  اإط���ار  يف  ’اينوك‘ 
لعتماد وقود للنقل يت�شم بفعاليته و�شداقته 
الطبيعي  ال����غ����از  ب����اإط����الق  ون���ح���ن  ل��ل��ب��ي��ئ��ة. 
امل�شغوط يف موا�شالتنا العامة والتحول الآن 
اإىل اإنتاج الغاز احليوي، فاإننا بذلك نعرب عن 
تاأكيدنا واهتمامنا باحلد من الغازات املنبعثة 
القادمة.  لأج��ي��ال��ن��ا  بيئتنا  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
وحالياً، يتم حرق حوايل 25 األف مرت مكعب 
من الغاز يومياً يف حمطة العوير ملعاجلة مياه 
موقع  ت�شميم  ي��ت��م  فيما  ال�����ش��ح��ي،  ال�����ش��رف 
مكب النفايات بالق�شي�س لتوفري ما يزيد عن 
144 األف مرت مكعب من الغاز يومياً لنظام 
حرقه. و�شوف يتم حجزه ومعاجلته وحتويله 

اإىل ال�شتخدام كغاز طبيعي م�شغوط .

ومن جانبه قال �شعيد عبداهلل خوري، الرئي�س 
و�شراكتنا  تعاوننا  ميثل   : اينوك  ل�  التنفيذي 
مع بلدية دبي لإنتاج الغاز الطبيعي امل�شغوط 
دلياًل  ال�شحي  وال�شرف  النفايات  من مكبات 
اآخ�����ر ع��ل��ى م����دى ح��ر���ش��ن��ا وال���ت���زام���ن���ا بدعم 
ت�شجيع مبادرات  اأن  روؤية دبي اخل�شراء. كما 
ياأتي  عليها  واحل��ث  للبيئة  ال�شديقة  التنمية 
للتنمية  الإم�����ارات  ل�’ا�شرتاتيجية  ا�شتجابة 
اخل�شراء‘ التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي )رع��اه اهلل( 
حتت �شعار ’اقت�شاد اأخ�شر لتنمية م�شتدامة‘. 
ومن خالل املبادرة اجلديدة، نحن لن ن�شاهم 
اأي�����ش��اً يف  ف��ق��ط يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى البيئة ب��ل 

تعزيز الرفاهية الجتماعية عامة .
مدير  م�شطفى،  علي  ه�شام  ق��ال  جانبه،  من 

ومدير  اي���ن���وك  يف  ال���غ���از  ت�����ش��وي��ق  اإدارة  اأول 
ع���ام غ���از الإم������ارات : ل ���ش��ك اأن����ه م��ن خالل 
اإىل حتويل  تهدف  التي  املتميزة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
حيوي  غ��از  اإىل  ال�شحي  وال�����ش��رف  النفايات 
ومن ثم اإىل غاز طبيعي م�شغوط، تقوم ’غاز 
بت�شجيع م�شادر  دبي  اهتمام  الإمارات‘ بدعم 
الطاقة ال�شديقة للبيئة. و�شوف تتعامل هذه 
املدن  يواجه  ال��ذي  التحدي  مع  اأي�شاً  املبادرة 
النفايات  م��ن  ال��ت��خ��ل�����س  كيفية  يف  وامل��ت��م��ث��ل 

بطريقة اأكرث �شداقة للبيئة .
وكانت غاز الإمارات ، التي حتظى بفكر ريادي 
يف الرتويج وت�شجيع ا�شتخدام الغاز الطبيعي 
الغاز  اأطلقت  الإم��ارات، قد  امل�شغوط يف دولة 
ل��ل��م��رة الأوىل  دب���ي  امل�����ش��غ��وط يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
الطرق  هيئة  مع  جتريبياً  م�شروعاً  وبا�شرت 

واملوا�شالت يف 2006. 

 اينوك توقع مذكرة تفاهم مع بلدية دبي لإنتاج الغاز الطبيعي 
امل�سغوط من النفايات وا�ستخدامه كوقود للمركبات

العربية للطريان ت�سري رحالتها اإىل بغداد انطالقًا من ال�سارقة
 

•• ال�صارقة-الفجر: 

اأعلنت العربية للطريان ، اأول واأكرب �شركة طريان اقت�شادي يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، ام�س عن 
بدء ت�شيري رحالتها اىل بغداد، لت�شبح بذلك الوجهة الرابعة للناقلة يف العراق والثالثة والثمانني عاملياً. ومن 
املقرر اأن تنطلق الرحلة الفتتاحية رقم G90361 اىل العا�شمة العراقية يوم الأحد املوافق 10 مار�س 2013. 
و�شتبداأ العربية للطريان بثالث رحالت اأ�شبوعية من ال�شارقة اإىل بغداد، و�شتقوم ال�شركة برفع عدد الرحالت يف 
ال�شاعة  ال�شارقة الدويل يف متام  الذهاب مطار  ا�شبوعية. وتغادر رحالت  القادمة مبعدل خم�س رحالت  ال�شابع 
اإىل بغداد يف متام ال�شاعة 16:10. يف حني تنطلق رحالت الإياب من مطار بغداد الدويل يف متام  14:30 لت�شل 
ال�شاعة 16:50 لت�شل اإىل ال�شارقة يف متام ال�شاعة 20:05 )بالتوقيت املحلي(. جدول الرحالت الكامل متوفر 

.www.airarabia.com على املوقع اللكرتوين
وبهذه املنا�شبة، قال عادل علي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة العربية للطريان : ي�شعدنا الأعالن عن تو�شيع نطاق 
عملياتنا يف ال�شوق العراقية، حيث تعد بغداد الوجهة الرابعة لل�شركة يف العراق. واذ ياأتي اعالن اليوم ليعزز من 

مدى التزام ال�شركة بخدمة ال�شوق العراقية، فانه يعك�س اي�شا مدى اهمية هذا ال�شوق الواعد. 
ال��رح��الت اجل��دي��دة، �شريتفع عدد  ت�شيري  ب��دء  ن�شمة. وم��ع  7.3 مليون  �شكان مدينة بغداد ح��وايل  ع��دد   ويبلغ 
الرحالت التي ت�شريها ال�شركة اإىل العراق اإىل 23 رحلة اأ�شبوعية، ما يجعل منها �شوقاً واعدة للناقلة. وبال�شافة 

اىل بغداد، ت�شري ال�شركة حالياً رحالت مبا�شرة اإىل الب�شرة واأربيل والنجف.

•• اأبوظبي-وام:

املناطق  ال��ع��ام��ل��ة يف  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
ال�شاد�س  الوطني  باليوم  العاملة  اأدم��ا  البحرية 
الرابع من فرباير  انطلق يف  ال��ذي  للبيئة  ع�شر 
باحلياة  تنب�س  ال�����ش��ح��راء  �شعار  حت��ت  اجل���اري 
م��ن خ���الل ح��ف��ل خ��ا���س اأق��ام��ت��ه ال�����ش��رك��ة بهذه 
بح�شور   .. اأبوظبي  يف  دا���س  جزيرة  يف  املنا�شبة 
النعيمي  ع��ل��ي  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
البيئية  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ال���ربام���ج  م�شت�شار 
حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان. ح�شر احل��ف��ل ال���ذي ج���اء يف 
اأدما العاملة لق�شايا  اإطار الهتمام الذي توليه 
على  واملحافطة  الطبيعة  و�شون  البيئة  حماية 
العليا  الإدارة  طاقم   .. للدولة  البحري  الإرث 
اأدج��از وطالبات من  اإدارة  لل�شركة وممثلون عن 
قدمن  ال��ل��وات��ي  للبنات  التقنية  ال�����ش��ارق��ة  كلية 
دارت حول  م�شوؤوليتي  بعنوان مناخي  حما�شرة 
امل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ن��وط ب��ه��ا ك��ل ف���رد يف ال���دول���ة اأيا 
وكانت  البيئة.  على  املحافظة  جت��اه  موقعه  ك��ان 
املحا�شرة التي األقاها ال�شيخ عبدالعزيز النعيمي 
ملا حملته من م�شامني  اأب��رز فقرات احلفل  من 
الذاتية  جتربته  عمق  عك�شت  واإط���اللت  فكرية 

احل�شور  اهتمام  على  وا�شتحوذت  املجال  هذا  يف 
. يذكر اأن ال�شيخ النعيمي كان قد اختري من قبل 
ال�شالم  على  واحل��ف��اظ  الأر����س  حماية  منظمة 
العامل..فيما  ح��ول  لها  جديدا  موؤخرا..�شفريا 
الأخ�شر  ال�شيخ  ب�  عامليا  النعيمي  ال�شيخ  يلقب 
تقديرا لهتمامه بالبيئة وما قدمه من مبادرات 

وبهذا   . البيئية  والتوعية  ال�شتدامة  جم��ال  يف 
العاملية  املنظمة  يف  خليجي  �شفري  اأول  ي�شبح 
لها  ع�شر  ال�شاد�س  وال�شفري  عربي  �شفري  وثاين 
اأدما  اإن  كلمته  يف  النعيمي  وق���ال  ال��ع��امل.  ح��ول 
امل�شاهمات  من  الكثري  لها  رائ��دة  �شركة  العاملة 
منا  ولها  البيئة  الفاعلة يف جمال احلفاظ على 

اإىل  بحاجة  واأن��ن��ا  ل�شيما  والتقدير  ال�شكر  ك��ل 
م�شاهمة كل املوؤ�ش�شات الوطنية من اأجل احلفاظ 
على اإرثنا الطبيعي . واأ�شار يف املحا�شرة اإىل الدور 
الرائد الذي كان يلعبه املغفور له ال�شيخ زايد بن 
اإن  ..وق����ال  البيئة  حماية  يف  نهيان  اآل  �شلطان 
ال�شيخ زايد كان الرائد الأول لل�شقارين وحماة 

البيئة وما حتت�شنه من حياة نباتية وحيوانية..
ولد وعا�س ن�شريا للطبيعة وكان ا�شتهار مبادئه 
ببداية ع�شر  اإيذانا  املجال  وذي��وع �شيته يف هذا 
جديد يف حماية البيئة و�شون الطبيعة يف ربوع 
ال��ب��الد . م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ل��ي را���ش��د اجل����روان 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة اأدما العاملة يف كلمته 

املنا�شبة  بهذه  ال�شركة حتتفل  خالل احلفل..اإن 
احلكيمة  القيادة  توجيهات  م��ع  متا�شيا  الهامة 
للدولة وحتت الرعاية الكرمية ل�شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اأدم��ا العاملة  اأن  حفظه اهلل . واأ���ش��اف اجل���روان 
البيئية  بالنواحي  امل�شتمر  التزامها  تبدي  ظلت 
وه�����ذا ي���ب���دو ج��ل��ي��ا يف امل����ب����ادرات ال��ب��ي��ئ��ي��ة التي 
اأطلقتها على امتداد الفرتات املا�شية ومنها على 
�شبيل املثال م�شروع تقلي�س ن�شبة حرق الغاز اإىل 
ال�شفر ومبادرة خف�س واإدارة النفايات و م�شروع 
ال�شعاب املرجانية الإ�شطناعية و خف�س الأكيا�س 
البال�شتيكية وم�شروع تقلي�س ا�شتخدام الورق . 
اإىل  بال�شكر  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وتوجه 
على  للبرتول  الأعلى  واملجل�س  اأبوظبي  حكومة 
العاملة  اأدم���ا  حتتاجه  ال���ذي  ال��دع��م  توفريهما 
دا�س  ج��زي��رة  يف  ال��ك��ربى  م�����ش��روع��ات��ه��ا  لتنفيذ 
ال�شركة  التزام  واأكد  وغريها من مواقع عملها. 
من  الرغم  على  دا���س  جزيرة  يف  البيئة  بحماية 
التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من امل�شروعات 
التطوير  م�����ش��روع  م��ث��ل  اجل���زي���رة  يف  ال���ك���ربى 
امل�شاحب  البحري  الغاز  وم�شروع  للغاز  املتكامل 

وم�شروع تطوير جزيرة دا�س.

اأدما العاملة حتتفل باليوم الوطني للبيئة بح�سور �سفري منظمة حماية الأر�ش واحلفاظ على ال�سالم
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العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1584  جتاري كلي                        
اىل املدعى عليه/1-  �شركة بورتوفينو للخدمات البحرية- ���س.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /عبدالرحمن حممد �شريف عبدالرحمن البي�شائي 
وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )100.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 ال�شاعة 9:30 
�س بالقاعة ch1.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 . .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/5095  عمايل جزئي                          
����س.ذ.م.م    واخلفيفة  الثقيلة  بال�شاحنات  للنقل  ليك�س  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ندمي خان باجنا�س ر�شيد خان     قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شحقات عمالية وقدرها )27946 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املعجل بالكفالة  بالنفاذ  و�شمول احلكم   الق�شائية  املطالبة  القانونية 9% من 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت     .)2012/134333( ال�شكوى  رق��م   .
2013/2/27 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/4986  عمايل جزئي                          
-ذ.م.م جم��ه��ول حمل  دب��ي  للمقاولت  روب��ا���ش��ت  �شركة  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج��ون��اع��ي��د ج��م��ري ح�����ش��ني  ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
عودة  وتذكرة  درهم(   18622( وقدرها  عمالية  مب�شحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %9 
من املطالبة الق�شائية و�شمول احلكم  بالنفاذ املعجل بالكفالة . رقم ال�شكوى 
)2012/133988(.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  �س   8:30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/5012  عمايل جزئي                        

اىل املدعى عليه/1-  الزهراء الزرقاء للتكنولوجيا )���س.ذ.م.م(   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عبدالرحمن افياب عبداهلل تالنغارا عبدالرحمن   قد 
 15000( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم و امل�شاريف واتعاب املحاماة 
ال�شكوى  رق��م  ال��ت��ام.  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  م��ن   %9 القانونية  وال��ف��ائ��دة 
)2012/133981(.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/2/18 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8:30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

جمهول  الداخلي  للديكور  الذهبي  عليه/ال�شهم  املدعي  اىل 
العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��و عليكم  ق��د  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
املوافق  ب��ت��اري��خ  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  املحكمة  وح���ددت  اأدن����اه  امل��ذك��ورة 

2013/3/20 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
5140/2012/13
5141/2012/13

م
1
2

ا�شم املدعي
�شيف الدين �شرياج ال�شالم
�شم�س الدين عبدالرزاق   

مبلغ املطالبة
14457 درهم �شامل تذكرة العودة
12103 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2012/331   تظلم جتاري                          
باروندا جول�س  جمهول حمل القامة مبا  املتظلم �شده/1- رميو  اىل 
التظلم  عليكم  اق���ام  ق��د  ع   م  ���س  الوطني  القيوين  ام  /ب��ن��ك  املتظلم  ان 
املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة 
)جت��اري( رقم 2012/480 والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   ch1.B.6 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2013/2/17 امل��واف��ق  الح��د 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1154  جتاري جزئي                        
اىل املدعى عليه/1-  حممد حماد حممد ابو زاهية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني    
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   28705.71(
لها جل�شة يوم  .وح��ددت  التام  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  �شنويا من   %12
فانت  لذا   ch2.D.19 بالقاعة  8:30 �س  ال�شاعة  املوافق 2013/2/24  الحد 
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 التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1551  جتاري كلي                        
اىل املدعى عليه/1-  �شيوا مهدي �شام زاده   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد  عامة(    م�شاهمة  )�شركة  العربي  /البنك 
والر�شوم  دره���م(   1928177.32( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية التجارية املتاخرة 12% �شنويا من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. 
.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/28 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/3241 جزئي جتاري
اىل املدعى عليه/جا�شم حممد ح�شن عي�شى ال�شابري حيث ان املدعي: العربي 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اأقام  املباين  و�شيانة  العازلة  املواد  لرتكيب 
بال�شافة  درهم(   51.226.32( وقدره  مبلغ  داء  باأ  فيها  ويعلنك  اعاله  املذكورة 
للر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اقامة الدعوى 
وحتى ال�شداد التام. . لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام ال�شاعة 
الدعوى  على  لالجابة  وذلك  ميالدي   2013/2/18 يوم  من  والن�شف  الثامنة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

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

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1370 تنفيذ جتاري
 2010/1117 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ  الق�شية:  مو�شوع 
املنفذ به وق��دره )15.114.401 دره��م( �شامال  املبلغ  جتاري كلي ب�شداد 
ابيار  �شركة   -1/ ���ش��ده  املنفذ  اع��الن��ه  امل��ط��ل��وب  وامل�����ش��اري��ف.  للر�شوم 
ل��ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري )م�����ش��اه��م��ة م��ق��ف��ل��ة( )ف����رع دب�����ي(  جم��ه��ول حمل 
القامة- مو�شوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة 
ال�شفوح الوىل  وه��ي عبارة عن قطعتي الر���س رق��م 209- ورق��م 138 
وفاء للمبلغ املحجوز من اجلة وقدره)15114401( درهم   بناء على قرار 

املحكمة ال�شادر بتاريخ 2013/2/11
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/812  مدين كلي                       
البلوي  حممد  علي  م�شعل   -2 البلوي  حامد  ح��م��دان  �شالح  عليهما/1-  امل��دع��ي  اىل 
ال�شخ�شية  ب�شفته  القرق-  علي  حممد  /ه�شام  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل 
�شيف  احمد  وميثله:  �����س.ذ.م.م  انرتنا�شيونال  لي��ن  �شيتي  �شركة  يف  �شريك  وب�شفته 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  املطرو�شي  �شامل  بن  ماجد 
 ) دره��م   5000000( وق��دره  مببلغ  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�شامن  يدفعوا  بان  عليهم 
املبلغ من  هذا  القانونية عن  التجارية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  
املعجل  بانفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى   2002/12/25 يف  ا�شتحقاقه  تاريخ 
بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1085  عمايل كلي                       
كلني  �شركة   -2 ليمتد  انرتنا�شيونال  تنتوريا  �شركة  عليهما/1-  امل��دع��ي  اىل 
�شويفت ���س.ذ.م.م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /جيانباولو فا�شويل 
وميثله: را�شد احمد را�شد بن �شبيب قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعى  ال�شركتني 
الماراتي  ب��ال��دره��م   )  8223271.95( مايعادلها  او   ) دولر   2.251.101.00(
والر�شوم و امل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/2/21 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على الق��ل  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/712  جتاري جزئي                          
براباكر   : م.د.م.���س. وميثلها  انرتنا�شيونال  تي  ال  �شركة  املدعي عليه/1-  اىل 
ال�شت�شارات  املدعي /ه��وروث ماك  ان  القامة مبا  �شانكر مهتا  جمهول حمل 
�س.ذ.م.م وميثلها: اليا�س ابراهيم ماجنرا قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ )24.956 درهم ( والفائدة 
وامل�شاريف.     والر�شوم  التام  لل�شداد  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
بالقاعة  8:30 �س  ال�شاعة  املوافق 2013/2/25  الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/22  مدين كلي                          
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  القمزي  بخيت  �شامل  بخيت  �شامل  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي /انور حبيب ال�شري/ ب�شفته والد ووريث املتوفاه ا�شمهان انور ال�شري وميثله: 
را�شد احمد را�شد بن �شبيب قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليهما بالت�شامن والنفراد والت�شامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعني مببلغ وقدره 
تاريخ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   3.000.000(
احل���ادث وحل��ني ال�شداد ال��ت��ام.   وح���ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء امل��واف��ق 2013/2/27 
ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 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  10715 بتاريخ 2013/2/13     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
جمهول  ���س.ذ.م.م  الفنية-  للخدمات  ومامون  عليه/خالد  املدعي  اىل 
اأدناه  باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة  حمل القامة نعلنكم 

وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
4608/2012/13
4609/2012/13
4610/2012/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
اجوي ديو نات �شوبال ديو نات

�شوجان باول ميالون باول
حممد يون�س ا�شتف�س الرحمن 

مبلغ املطالبة
23835 درهم �شامل تذكرة العودة
23469 درهم �شامل تذكرة العودة
23835 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم 326و325و316و2013/314و2012/3595 عم جز- م ع- ب -اأظ
ويدل  كاروبام  علي  ويدل  كاروبام  2-ر�شيد  جورج  راباي  برييبادان  جورج  1-رايف  مدعيني/ 
3-حممد فار�س بافا فاتابارامبيل فاتابارامبيل 4-رايف كوريابيلي ابو 5- عبدال�شالم كوندانات 
ابوظبي اجلن�شية:  ذ.م.م فرع  والفواكه  للخ�شار  اطل�س  �شركة  الهند مدعى عليه:  اجلن�شية: 
للخ�شار  اطل�س  اعالنه/�شركة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   
والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/2/14 موعدا  يوم اخلمي�س  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2626  جت كل- م ت- ب -اأظ

مدعي/ موؤ�ش�شة عبداملنعم الرا�شد لتجارة مواد البناء ل�شاحبها عبداملنعم بن را�شد 
لنظمة  ام  تى  �شركة  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية:  الرا�شد  عبدالرحمن  بن 
املختربات ذ.م.م واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
اجلن�شية:  املازم  عبداهلل  حممد  طارق   -1 اعالنهما/  املطلوب  درهم   199.388.96
المارات 2- متام حممد املبي�س اجلن�شية �شوريا    عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها 

2013/2/10
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2201  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
فهد  ح�شني  علي  متيم  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية:  الهالل  م�شرف  مدعي/ 
 817.848.24 مببلغ   مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العمرية 
العمرية اجلن�شية: المارات عنوانه:  املطلوب اعالنه/ متيم علي ح�شني فهد  درهم 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
ال�شاعة 8.30  لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  املوافق 2013/2/18 موعدا لنظر 
�شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1363  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ كار�س ار ا�س لتاجري ال�شيارات+ بوكالة/يا�شر حممد يا�شني قرعي اجلن�شية: 
المارات  مدعى عليه: يو�شف بونانكادفان كونهى حممد واخرون  اجلن�شية: الهند  
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 65.000 درهم املطلوب اعالنه/ �شلطان حممد حممد 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  جمعه 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/27 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  8.30 �شباحاً  ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 
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 2013/2/10
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/208  جت كل- م ت- ب -اأظ

مدعي/ �شركة �شجاعي لالطارات ذ.م.م- ال�شركاء فيها/حممد خليل وابراهيم اكرب 
اجلن�شية: المارات مدعى عليه: دائرة املالية واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
الدعوى: مطالبة مالية  3.460.300 درهم تعوي�س 2.000.000 درهم املطلوب اعالنه/
موؤ�ش�شة خلفان للتجارة واخلدمات ملالكها خلفان را�شد ال�شويدي اجلن�شية: المارات  
يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  عنوانه: 
الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1583  ح نف�س- م ر- ب- اأظ 

الدين  جمال  عليه:  مدعى  المارات   اجلن�شية:  فوزي  حممد  انت�شار  مدعي/ 
ونفقة  �شداق  موؤخر  الدعوى:  مو�شوع  تون�س  اجلن�شية:  بلقروي  عبدالعزيز  بن 
حم�شونني واجرة حا�شنة وم�شكن واثاث ور�شوم درا�شية وموا�شالت و�شداد فواتري 
عبدالعزيز  بن  الدين  اعالنه/جمال  املطلوب  وثائق.  ا�شل  وت�شليم  ومياه  كهرباء 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  تون�س  اجلن�شية:  بلقروي 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/24 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
ايداع  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - البتدائية 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/11
الحوال ال�سخ�سية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/1986  جت كل- م ت- ب -اأظ

مدعي/ عي�شى احمد عي�شى املن�شوري عنه بالوكالة ال�شيد/ابراهيم �شم�شي 
دوده اجلن�شية:  المارات  مدعى عليه: غالم ر�شا حممد  قائدي اجلن�شية: 
ايران مو�شوع الدعوى: ف�شخ عقد �شراكة املطلوب اعالنه/غالم ر�شا حممد 
دوده اجلن�شية: ايران    عنوانه: بالن�شر)بورود التقرير(  حيث ان املدعي اقام 
 2013/2/19 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ   2013/2/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2844  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ حممد مفيز نور ال�شالم اجلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: طارق 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الكثريي  حممد 
للمقاولت  الكثريي  حممد  طارق  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/1/11
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1196   مدين جزئي                        
اىل املدعى عليه/1- ي�شري توفيق �شعودي  جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  املدعي /ممدوح جودة عبدالرحمن 
والر�شوم  دره����م(   20400( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
ال�شاعة  املوافق 2013/2/27  وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حت��ول��ت ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ق��ط��ري��ة ال���دوح���ة ام�س 
مبنا�شبة  ومفتوح  �شخم  ريا�شي  ميدان  اىل 
الريا�شي  لليوم  الثانية  بالن�شخة  الحتفال 
الذي ياأتي ا�شتجابة لقرار امريي اتخذ ال�شنة 
املا�شية لي�شادف كل يوم ثالثاء من ال�شبوع 

الثاين من �شهر �شباط فرباير �شنويا.
باخل�شو�س  ال�شعبية  الح��ت��ف��الت  وت��رك��زت 
ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س ال��دوح��ة ح��ي��ث اع��ط��ى العداء 
 1500 مل�شافة  بطل  ديور�س  القطري حمزه 
مرت يف بطولة العامل لألعاب القوى لل�شباب 

2012 ا�شارة انطالق الفعاليات التي �شارك 
فيها اللف من املواطنني واملقيمني.

كما �شارك يف احتفالت اليوم الريا�شي الذي 
تقرر ان يكون عطلة ر�شمية، كبار ال�شخ�شيات 
يف الدولة وممثلو الوزارات واملوؤ�ش�شات العامة 

واخلا�شة وعدد من الريا�شيني.
ويهدف اليوم الريا�شي يف قطر اىل التوعية 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���ش��ة ودوره�����ا يف ح��ي��اة الف���راد 
واملجتمعات وجعلها جزءا ل يتجزاأ من احلياة 

اليومية.

الريا�شية  والحت���ادات  الأندية  كافة  وفتحت 
اأبوابها للجمهور اعتبارا من ال�شاعة التا�شعة 
لتقدمي  ليال  العا�شرة  ال�شاعة  حتى  �شباحا 
املرافق  ل���ش��ت��خ��دام  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 

الريا�شية واخلدمات املتوفرة لديها.
كما با�شرت اللجنة الأوملبية القطرية وجميع 
املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة تنظيم فعاليات 
ريا�شية لهذا اليوم من خالل جتهيز مناطق 
ومركز  الريا�شة  وممار�شة  املختلفة  لالألعاب 

للمعلومات الريا�شية.

ون��ظ��م��ت الحت��������ادات ال��ري��ا���ش��ي��ة والأن����دي����ة 
اأماكن  يف  الريا�شي  باليوم  لالحتفال  برامج 
املائية  ك��ال��ري��ا���ش��ات  ال���دوح���ة  م��ت��ف��رق��ة م���ن 
وال�����ش��راع واجل���ري ورك���وب ال��دراج��ات وركوب 
ال�شلة وغريها من  وك��رة  القدم  وك��رة  اخليل 

الريا�شات اجلماعية و الفردية.
املفتوحة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وام��ت��زج��ت 
اقيمت  وت���راث���ي���ة يف خ���ي���ام  ث��ق��اف��ي��ة  ب���اخ���رى 
احلناء  ون��ق�����س  ال�شعبية  امل���اأك���ولت  ل��ت��ق��دمي 

والت�شوير مع ال�شقور.

ال���دوح���ة حتي����ي يوم����ا �سعبي�����ا للريا�س���������ة 

خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ  برعاية 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��خ��ب��وط  ب���ن 
الحت������اد الأ����ش���ي���وي ل��ل�����ش��ط��رجن ، 
الثقافة  جمعية  ب��ق��اع��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
باململكة  ج���دة  مب��دي��ن��ة  وال��ف��ن��ون 
مناف�شات  ال�������ش���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
لل�شطرجن  ال��دول��ي��ة  ج��دة  بطولة 
 13 م��ن  لع���ب  مب�����ش��ارك��ة 113 
والهند  والفلبني  تركيا  ه��ي  دول��ة 
وم�شر والأردن والبحرين واليمن 
وال�شومال  واأفغان�شتان  وال�شودان 
وال�شعودية.  وفل�شطني  و���ش��وري��ا 
البطولة  حت��ك��ي��م  رئ���ا����ش���ة  ت�����وىل 
�شلطان  الإم��ارات��ي  ال��دويل  احلكم 
علي الطاهر وعاونه احلكم الدويل 

ال�شعودي يا�شر العتيبي. 
ت������وج ب���ل���ق���ب ال���ب���ط���ول���ة ال������دويل 
بر�شيد  قوبيدو  جيم�س  الفلبيني 

نقاط  يف  ت�شاوى  بينما  نقاط   8
امل���رك���ز ال���ث���اين امل�����ش��ري��ان حممد 
 7.5 خليل وح�شن جعفر بر�شيد 
املركز  واح��ت��ل   ، منهما  لكل  نقطة 
اأربعة  ن��ق��اط   7 ب��ر���ش��ي��د  ال���راب���ع 
عادل  هيثم  امل�شريان  هم  لعبني 
واأحمد خريت ، وال�شوريان حممد 
اجلابري وبا�شم دمرية ، بينما حل 
ال�شعودي اأحمد الغامدي يف املركز 

اخلام�س بر�شيد 6.5 نقطة 
ال�شطرجن  اأك���ادمي���ي���ة  وب���اإ����ش���راف 
اأقيمت  للعبة  الأ���ش��ي��وي  ب��الحت��اد 
اإع����داد وت��اأه��ي��ل حكام  ك��ذل��ك دورة 
ال�شطرجن التي اإ�شتمرت على مدار 
ثالثة اأيام مب�شاركة 11 دار�شا من 

ال�شعودية والبحرين 
املحا�شر  ال������������دورة  يف  ح����ا�����ش����ر 
ال������دويل ال���دك���ت���ور ه�����ش��ام حممد 

رئ��ي�����س الحت����اد امل�شري  اجل��ن��دي 
ل��ل�����ش��ط��رجن وامل���ح���ا����ش���ر ال�����دويل 
ع�شو  الطاهر  �شلطان  الإم��ارات��ي 
الدويل  ب��الحت��اد  الفنية  اللجنة 
���ش��رح قوانني  ال�����دورة  وت��ن��اول��ت   ،
ال�����ش��ط��رجن اجل���دي���دة وف��ق��ا لآخر 
وقواعد   2013 لعام  التعديالت 
ولوائح  واأن��واع  ال�شوي�شري  النظام 
ك�شر  واأن��ظ��م��ة  ال��دول��ي��ة  امل�شابقات 
التعادل وقواعد منح األقاب احلكام 
الت�شنيف  وق���واع���د  وت��رق��ي��ات��ه��م 

الدويل .
اإمتحان  اأق���ي���م  ال�����دورة  خ��ت��ام  ويف 
الرتقي حيث يلزم ح�شول الدار�س 
على 80 % من الدرجات للرتقي 
احل�شول  اأو  ديل  احت���اد  حكم  اإىل 
ع��ل��ى م���ع���دل ل��ق��ب ح��ك��م الحت����اد 

الدويل لل�شطرجن .

وكان الحتاد ال�شعودي لل�شطرجن 
اإعتماد  ع��ل��ى  م���وؤخ���را  ح�����ش��ل  ق���د 
الحت��اد ال��دويل خ��الل اإجتماعات 
الديل  ل��الحت��اد  الرئا�شي  املجل�س 
قبول  اأرم��ي��ن��ي��ا ومت  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ال�شطرجن  اأ����ش���رة  اإىل  اإن�����ش��م��ام��ه 
ال���دول���ي���ة ل��ي�����ش��ب��ح ال��ع�����ش��و رقم 
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وجاء اعتماد احتاد اململكة العربية 
ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ل�����ش��ط��رجن ب��ن��اء على 
خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ  تو�شية 
رئي�س  ن���ه���ي���ان  ال  ���ش��خ��ب��وط  ب����ن 
ل�شطرجن وملف  ال�شيوي  الحتاد 
المانة  ق���ام���ت  ال���ت���ي  ال��ع�����ش��وي��ة 
ال�شفراء  ال���ق���ارة  لحت����اد  ال��ع��ام��ة 
ال����ق����ائ����م����ني على  م�����ع  ب�������اع�������داده 
قيا�شية  ف��رتة  اململكة يف  اللعبة يف 

ا�شتغرقت �شهرين.

اللجنة   – ال�صيف  �صاحية   ••
االأوملبية:

البحرين  ب���ع���ث���ة  م�����دي�����رة  ال���ت���ق���ت 
اخلليجية  امل����راة  ب����دورة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الثالثة لاللعاب الريا�شية الدكتورة 
الفعاليات  م����دراء  م��ع  م���ريزا  م���رمي 
لريا�شة  الثالثة  ب��ال��دورة  الريا�شية 
ال��ت��ع��اون لدول  ب���دول جمل�س  امل����راأة 
اخلليج العربية )البحرين 13-3(، 
البحرين  مملكة  �شتحت�شنها  والتي 
خالل الفرتة من 3 لغاية 13 مار�س 
ب���داي���ة الج��ت��م��اع رحبت  امل��ق��ب��ل. يف 
مريزا باحل�شور، واأكدت على �شرورة 
الجتماعات  ه����ذه  م��ث��ل  ا����ش���ت���م���رار 
الريا�شية  الفعاليات  مدراء  ليتعرف 
ل��الأل��ع��اب امل���درج���ة يف ال�����دورة، وهي 
القوى  واألعاب  والطائرة  ال�شلة  كرة 
للمعاقني  القوى  واأل��ع��اب  لالأ�شوياء 
والرماية  وال����ط����اول����ة  وال���ب���ول���ي���ن���ج 
والتايكوندو على الأدوار وامل�شئوليات 

املناطة بهم خالل �شري امل�شابقات.
املدرجة  املوا�شيع  املجتمعون  وناق�س 

الأع��م��ال، ويف مقدمتها  ج��دول  على 
م���و����ش���وع ال��ت�����ش��ج��ي��ل الإل����ك����رتوين 
لبيانات الحتادات الريا�شية امل�شاركة 
يف ال��دورة، واجلدول الزمني ملواعيد 
حيث  الحت���ادات،  لبيانات  الت�شجيل 
ال�شكرتارية  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  اط��ل��ع��ه��م 
حممد البلو�شي على نظام الت�شجيل 

امل��وق��ع اللكرتوين  اليل م��ن خ��الل 
اخل��ا���س ب���ال���دورة مت ت��وزي��ع خطاب 
ت�شجيل  م��وع��د  يت�شمن  احت���اد  لكل 
املوقع  ع��ل��ى  اإل���ك���رتون���ي���اً  ال���ب���ي���ان���ات 
املتعلقة  وال�شروط  ل��ل��دورة  الر�شمي 
بذلك، ومت التفاق على تبديل موعد 
البحريني  ل��الإحت��اد  البيانات  اإدخ���ال 

البحريني  والحت�������اد  ال�����ش��ل��ة  ل���ك���رة 
للمعاقني، على اأن يكون الأول يف 17 
14 من  وال��ث��اين يف  ال�شهر اجل���اري 
ممثلي  مبوافقة  وذل���ك  ذات���ه  ال�شهر 

الحتادين.
مو�شوع  ملناق�شة  احل�����ش��ور  وان��ت��ق��ل 
املن�شطات،  ع����ن  ال���ك�������ش���ف  اع���ت���م���اد 

الإر�شادي  ال��ك��ت��ي��ب  ت��وزي��ع  مت  ح��ي��ث 
الفعاليات  م����دراء  ع��ل��ى  للمن�شطات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، وق����د اأو����ش���ح���ت م���ريزا 
الأوىل يف  ل��ل��م��رة  ي��ت��م  ����ش���وف  ب���اأن���ه 
املن�شطات  الك�شف عن  الدورة اعتماد 
ع�شوائية،  عينة  اخ��ت��ي��ار  خ���الل  م��ن 
وذل����ك ع��ن ط��ري��ق ���ش��ح��ب ع��ي��ن��ة من 

اأو ملن  اأو الإجن��ازات  اأ�شحاب الأرق��ام 
ت����راه جل��ن��ة ال��ك�����ش��ف م��ه��م��اً لإج����راء 
الفح�س، م�شيفة اإىل اأن رئي�س جلنة 
الأوملبية  باللجنة  املن�شطات  مكافحة 
احلداد  ح�شني  ال��دك��ت��ور  البحرينية 
جميع  لتو�شيح  عمل  ور���ش��ة  �شيعقد 
عن  الك�شف  بعملية  املتعلقة  الأم���ور 

املن�شطات.
الأخري  للمو�شوع  الجتماع  وانتقل 
امل��درج على ج��دول الأع��م��ال واملتعلق 
ب����اآل����ي����ات الت���������ش����ال وامل���ت���اب���ع���ة بني 
مديرة البعثة والحت��ادات الريا�شية 
تزويد  مت  حيث  ال���دورة،  يف  امل�شاركة 
باأرقام  الريا�شية  الفعاليات  م���دراء 
ونائبها  ال���ب���ع���ث���ة  م����دي����رة  ه����وات����ف 
يو�شف  امل��ت��ط��وع  الإحت�����ادات  ومن�شق 
امل��رزوق، وذلك للتوا�شل ومتابعة ما 
يخ�س كل احتاد على حده، واأو�شحت 
���ش��ي��ت��م حت���دي���د من�شق  ب���اأن���ه  م�����ريزا 
الو�شل  حلقة  ليكون  احت��ادي��ن  لكل 
وال�شكرتارية،  ال��ب��ع��ث��ة  م��دي��رة  ب��ني 
العمل  وتنظيم  لت�شهيل  والحت���ادات 

ب�شورة اأف�شل.
من  ي�شتجد  مب��ا  امل��ت��ع��ل��ق  ال��ب��ن��د  ويف 
اأع���م���ال، اأو����ش���ى م��دي��ر ف��ع��ال��ي��ة كرة 
الطائرة حممد جا�شم ح�شن باأهمية 
حتديد مواقيت املباريات ومواعيدها 
جميع  تفريغ  م��ن  ال��ت��اأك��د  يتم  حتى 
حكام اللعبة يف املواعيد املحددة، كما 
القوى  األعاب  فعالية  مديرة  اأو�شت 

لبنى النامي اإىل اأهمية ت�شكيل جلنة 
ما  خا�شة  وامل��الع��ب،  املن�شاآت  لزيارة 
وبالتحديد  ال��ق��وى  ب��األ��ع��اب  يتعلق 
جاهزة  غري  لأنها  ال��رم��ي(  )مقاطع 
تاأهيل  اإع���ادة  اإىل  وحت��ت��اج  للتدريب، 
الالعبني  اأن  اإىل  م�شرية  و���ش��ي��ان��ة، 
اأر�س  على  يتدربون  حالياً  ب��الحت��اد 
قيام  �شرورة  اإىل  اأو�شت  كما  رملية، 
بفح�س  وال���ت���ت���وي���ج  امل���را����ش���م  جل��ن��ة 
ج���اه���زي���ة ������ش�����واري اأع��������الم ال�����دول 

ومناطق التتويج.
على  التاأكيد  مت  الجتماع  ختام  ويف 
الريا�شية  الفعاليات  م���دراء  جميع 
للجنة  م�������ش���غ���ر  ف����ري����ق  ل���ت���ح���دي���د 
لعبة،  ب���ك���ل  اخل���ا����ش���ة  الإ����ش���ت���ق���ب���ال 
رئي�س  ب��اإ���ش��م  البعثة  اإدارة  وم���واف���اة 
هواتفهم  واأرق���ام  والأع�����ش��اء  اللجنة 
لالجتماع  ُوح������دد  ف��ر���ش��ة،  ب���اأق���رب 
املوافق  الثنني  ي��وم  يعقد  اأن  ال��ق��ادم 

18 ال�شهر اجلاري.
مدير  ن����ائ����ب����ة  الج�����ت�����م�����اع  ح�������ش���ر 
جلنة  ورئ��ي�����س  ي��ا���ش��ني،  �شعاد  البعثة 

ال�شكرتارية حممد البلو�شي.

العامل  ال��ت��ن�����س يف  ع�����ش��اق  ي��ن��ت��ظ��ر 
ان���ط���الق بطولت  ال�����ش��رب  ب���ف���ارغ 
����ش���وق دب����ي احل�����رة ل��ل��ت��ن�����س التي 
املقبل  الأ���ش��ب��وع  دب���ي  ت�شت�شيفها 
التن�س يف  لعبات  اأق��وى  مب�شاركة 
الأمريكية  مقدمتهم  ويف  ال��ع��امل 
ولعبة  ويليامز،  �شريينا  ال�شمراء 
اأزارينكا،  رو�شيا البي�شاء فيكتوريا 
الأمر الذي ينذر مبواجهات �شر�شة 
اإىل  للو�شول  احل���دث  �شي�شهدها 

النهائي وانتزاع لقب البطولة.
�شتتوج  مب���ن  ال��ت��ك��ه��ن  اأن  وي���ب���دو 
باللقب �شيكون غاية يف ال�شعوبة، 
ف��ه��ل ت�����ش��ت��ط��ي��ع اأزاري����ن����ك����ا خطف 
الأ���ش��واء وال��رتب��ع على قمة تن�س 
اآخر  راأي  وي��ل��ي��ام��ز  ل���  اأن  اأم  دب���ي، 
اإجناز  حماكاة  على  م�شممة  وهي 
�شقيقتها فينو�س عرب الفوز بلقب 
العاملية  ال��ت��ن�����س  م�����ش��اب��ق��ات  اأق����وى 

خارج البطولت الأربع الكربى.
تتمتع الالعبتان باإمكانيات كبرية، 
اأظ��ه��رت��ا هيمنة وا���ش��ح��ة يف  وق���د 
اأن  اإل  ال��ك��ربى،  الأرب���ع  البطولت 
اأي منهما مل تنجح يف انتزاع كاأ�س 
احلدث  مبنظمي  ح���ذا  مم��ا  دب����ي، 
�شتقع  التنبوؤ مبواجهات قوية  اإىل 
لإزاحة  الطاحمني  الطرفني  بني 
اأن���ي���ازك���ا ع���ن ال��ل��ق��ب وح��م��ل كاأ�س 

دبي. 
النائب  م��اك��ل��وك��ل��ني،  ك���ومل  وق����ال 
اإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي 
���ش��وق دب���ي احل����رة؛ اجل��ه��ة املالكة 
ب�شغف  نتطلع  للبطولة:  واملنظمة 
املباريات  اأق��وى  من  اثنتني  ملتابعة 
فم�شاركة  ال���ع���ام،  ه����ذا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
م��ت�����ش��دري ال��ت�����ش��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي يف 
وال�شيدات تزيد من  الرجال  تن�س 
املحتمل،  ال��ف��ائ��ز  ح���ول  ال��ت��ك��ه��ن��ات 
وبالتاأكيد �شتكون املواجهة قمة يف 
الإثارة اإذا جمعت �شريينا ويليامز 

فيكتوريا  عاملياً  الأوىل  وامل�شنفة 
ولكن  ال�شيدات،  نهائي  اأزارينكا يف 
الكبري من جنمات  العدد  مع هذا 
التكهن  ي��ب��ق��ى  امل�����ش��ارك��ات  ال��ت��ن�����س 
بالبطلة اأمر �شعب، نتطلع ملتابعة 

مناف�شات رائعة على اللقب. 
وي���ل���ي���ام���ز، بطلة  ���ش��ريي��ن��ا  وت���ع���د 
ل��ق��ب بطولة  الأومل���ب���ي���اد وح��ام��ل��ة 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة امل��ف��ت��وح��ة، من 
اأقوى املر�شحات لنيل اللقب، اإل اأن 
يف  �شعب  رقم  اأنها  اأثبتت  اأزارينكا 
عامل الكرة ال�شفراء، حيث ا�شتهلت 

مو�شمها بالتاأهل اإىل ن�شف نهائي 
وباحتفاظها  ب��ري�����ش��ن،  ب��ط��ول��ة 
ب��ل��ق��ب ا����ش���رتال���ي���ا امل���ف���ت���وح���ة اإث����ر 
وال�شينية  جمعتها  نارية  مواجهة 

يل نا، وانتهت بهزمية الأخرية.
يف  الأوىل  اأزاري��ن��ك��ا  م�شاركة  تعود 
 2010 ال��ع��ام  اإىل  دب���ي  ب��ط��ولت 
عندما و�شلت اإىل املباراة النهائية 
فينو�س  ي���د  ع��ل��ى  ُت���ه���زم  اأن  ق��ب��ل 
2011 يف  عام  واأخفقت  ويليامز، 
اجتياز الدور الثالث، بينما �شهدت 
املا�شي  العام  بطولة  يف  م�شاركتها 

حدثاً غري متوقع اإذ وبعد و�شولها 
اإىل دبي كم�شنفة اأوىل على العامل 
ح��دي��ث��اً، ت��ف��اق��م��ت الإ����ش���اب���ة التي 
حلت بها يف الكاحل ومل ت�شفى يف 
اأخرياً  وا�شطرت  املنا�شب،  الوقت 

لالن�شحاب من املناف�شة.
ويليامز  �شريينا  حققت  ب��دوره��ا 
التي  ال��ب��ط��ولت  ن��ت��ائ��ج ط��ي��ب��ة يف 
�شاركت فيها حتى الآن، ففازت هذا 
العام ببطولة بري�شن، وبلغت ربع 
اأن  قبل  املفتوحة،  ا�شرتاليا  نهائي 
ت�شهم اإ�شابتها يف الكاحل بخ�شارتها 

�شلوان  الأمريكية  مواطنتها  اأم��ام 
���ش��ت��ي��ف��ن��ز.وت��ت��ط��ل��ع وي��ل��ي��ام��ز هذا 
اإىل  دب��ي  تن�س  لقب  لإ�شافة  العام 
يف  تعر�شت  حيث  احلافل،  �شجلها 
اأمام  وخ�شرت  لالإ�شابة،   2005
نهائي  ن�شف  يف  فينو�س  �شقيقتها 

.2009
احلافل  ال���ت���اري���خ  م���ن  وب���ال���رغ���م 
�شجل  اأن  اإل  النجمتني،  م��ن  لكل 
كفة  رج��ح��ان  اإىل  ي�شري  الطرفني 
 11 ب�  التي فازت  �شريينا ويليامز 
مباراة من اأ�شل 12 يف مواجهاتها 

ي���ك���ون م�شرح  وب���ذل���ك  ال�����ش��اب��ق��ة، 
قوية  لبطولة  اكتمل  ق��د  احل���دث 
مع  ال���ق���ادم،  الأ���ش��ب��وع  �شي�شهدها 
لقب  لن���ت���زاع  البطلتني  ت�شميم 

دبي.
ب��ب��ط��ول��ة تن�س  ُي�����ش��ت��ه��ل احل�����دث 
وي�شارك  فرباير   18 يف  ال�شيدات 
الع�شر  امل�����ش��ن��ف��ات  م����ن   8 ف��ي��ه��ا 
مقدمتهم  ويف  ع���امل���ي���اً  الأوائ����������ل 
اللقب،  رادفان�شكا،حاملة  اأنيازكا 
لقب  حاملة  فوزنياكي،  وك��ارول��ني 
كفيتوفا،  وب��ي��رتا  ال�����ش��اب��ق��ة،  دب���ي 

بطلة وميبلدون 2011، و�شمانثا 
بطولة  ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة  ���ش��ت��و���ش��ور، 

الوليات املتحدة املفتوحة.
ي��ع��ق��ب��ه��ا ب���ط���ول���ة ت��ن�����س ال���رج���ال 
مب�شاركة  فرباير   25 يف  وتنطلق 
امل�شنف  دي���وك���وف���ي���ت�������س،  ن����وف����اك 
فيدرر،  وروج����ي����ه  ع���امل���ي���اً،  الأول 
اإىل جانب عدد من  اللقب،  حامل 
امل�����ش��ن��ف��ني ال��ع�����ش��رة الأوائ������ل مثل 
مارتن  وج��وان  بريديت�س،  توما�س 
ت�شونغا،  وي��ل��ف��رد  وج���و  دي��ل��ربت��و، 

ويانكو تيب�شارفيت�س. 
ت��ق��ام ب���ط���ولت ���ش��وق دب����ي احلرة 
وتنظمها  متلكها  ال��ت��ي   - للتن�س 
دب����ي احل������رة- حت���ت رعاية  ����ش���وق 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س دولة 
رئي�س  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

جمل�س الوزراء حاكم دبي.
�شباك  يف  البطولة  ت��ذاك��ر  تتوفر 
تذاكر �شتاد دبي للتن�س، يف منطقة 
من  يومياً  ُيفتح  وال��ذي  القرهود، 
9 م�����ش��اًء، وت����رتاوح   - 9 ���ش��ب��اح��اً 
درهماً   50 ب���ني  ال��ت��ذاك��ر  اأ���ش��ع��ار 
لالأدوار التمهيدية، و450 درهماً 
التذاكر  ت��ت��وف��ر  ك��م��ا  ل��ل��ن��ه��ائ��ي��ات، 
جميع  ل��دخ��ول  )ت��ذاك��ر  املو�شمية 

مبارايات احلدث(.

برعاية �صلطان بن �صخبوط

ختام ناجح لبطولة جدة الدولية لل�سطرجن 

مت اطالعهم على اآخر م�صتجدات الدورة

مرمي مريزا تلتقي مدراء الفعاليات الريا�سية بدورة ريا�سة املراأة

�س���ي���رين����ا وفيكت����وري�����ا ...�س����راع عل�����ى ل��ق��ب دب�����ي للتن���������ش 2013

جوارديول  بيب  ال�شابق  مدربه  يقوم  اأن  الإ�شباين  بر�شلونة  و�شط  لع��ب  اإنيي�شتا  اأندري�س  توقع 
بفر�س اأ�شلوبه وطابعه اخلا�س مع فريق بايرن ميونيخ الأملاين الذي �شيتوىل الإ�شراف عليه بدءا 

من املو�شم املقبل.
اأ�شلوب لعب بايرن يت�شابه للغاية مع  اإن  اإنيي�شتا يف ت�شريحات ل�شحيفة بيلد الأملانية ام�س  وقال 

طريقتنا.. فكال الفريقني يعتمد على ال�شتحواذ طويال على الكرة وكذلك مهارة الالعبني .
اأن ينجح جوارديول يف التاأقلم �شريعا مع   2010 اإ�شبانيا بكاأ�س العامل  وتوقع �شاحب هدف فوز 
ل��دي يف جناح  �شك  ولكن ل  ن��اد كبري  فبايرن  �شهال،  يكون  لن  الأم��ر  قائال  البوند�شليجا،  اأج���واء 

جوارديول .
وعمل اإنيي�شتا مع جوارديول يف بر�شلونة على مدار اأربعة موا�شم حقق الفريق خاللها لقب الدوري 

املحلي ثالث مرات، ولقب دوري اأبطال اأوروبا مرتني.

اإنيي�ستا يتوقع جناح جوارديول مع ميونيخ
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بكاأ�س  الفائز  نيجرييا  منتخب  م��درب  تراجع 
كي�شي  �شتيفن  املا�شي  الح��د  الفريقية  المم 
عن ا�شتقالته التي تقدم بها مبا�شرة اثر تتويج 

فريقه باللقب القاري، ام�س .
وا����ش���در ك��ي�����ش��ي ب��ي��ان��ا م��زي��ال ب��ت��وق��ي��ع��ه اورده 
على  الر�شمي  موقعه  على  النيجريي  الحت��اد 
من�شبه  يف  ا�شتمراره  م��وؤك��دا  الن��رتن��ت  �شبكة 

بعد تدخل من قبل وزير الريا�شة املحلي.
وج���اء يف ال��ب��ي��ان ك��ان��ت ل��دي ا���ش��ب��اب لكي اعلن 
عن عدم ر�شاي عن بع�س المور التي ح�شلت 

خالل م�شاركة املنتخب يف نهائيات كاأ�س المم 
فريقي  اح���رزه���ا  وال���ت���ي   2013 الف��ري��ق��ي��ة 
مب�شيئة اهلل، خ�شو�شا يف ما يتعلق بعالقتي مع 
الفر�شة  يل  �شنحت  لكن  النيجريي.  الحت���اد 
لكي احتدث يف جميع هذه المور مع الطراف 

املخت�شة .
وت��اب��ع وب��ال��ت��ايل ان��ا م�����ش��رور ك��وين ع��دل��ت عن 
بال�شتقالة من من�شبي وال�شتمرار يف  قراري 

عملي .
الريا�شة  وزي��ر  �شكر اىل  اري��د توجيه  وا���ش��اف 

ب���ولج���ي ع��ب��دال��ل��ه��ي لتدخله  م����الم  امل���ح���رتم 
ال�شريع حلل هذه املع�شلة .

الن�شور  ت��دري��ب  ا�شتلم  ال���ذي  كي�شي  ان  ي��ذك��ر 
اخل�شراء يف ت�شرين الثاين نوفمرب عام 2011 
يرتبط بعقد مع الحتاد املحلي لربع �شنوات، 
الفريقي  اللقب  يحرز  �شخ�س  ثاين  بات  وهو 
لعبا ثم مدربا بعد ال�شطورة امل�شري حممود 

اجلوهري.
كاأ�س  بالتايل منتخب بالده يف  كي�شي  و�شيقود 

القارات يف الربازيل يف حزيران يونيو املقبل.

مدرب نيجرييا يرتاجع عن ا�ستقالته 
قررت الهيئة التنفيذية يف اللجنة الوملبية 
النواة  من  امل�شارعة  اطاحة  ام�س  الدولية 
الربنامج  ت�شكل  التي  للريا�شات  ال�شلبة 
بح�شب  ال�شيفية،   2020 للعاب  الوملبي 

ما ذكر املتحدث با�شمها مارك ادام�س.
وب��ات الحت��اد ال��دويل للم�شارعة حمكوما 
باملحاربة مع 7 ريا�شات اخرى تطرق باب 
الوملبياد هي ال�شكوا�س والت�شلق والكاراتيه 
والباي�شبول  ق��ت��ال��ي��ة(  )ري��ا���ش��ة  وال��وو���ش��و 
ري��ا���ش��ة بحرية  وال���واي���ك���ب���ورد  ���ش��وف��ت��ب��ول 
وال��ت��زح��ل��ق، م��ن اج���ل ن��ي��ل م��ق��ع��د ريا�شي 

برنامج  ال��دول��ي��ة  اللجنة  واح��د.و���ش��ت��ث��ب��ت 
ايلول  اير�س يف  بوينو�س  2020 يف  العاب 
مدينة  م��ن��ح  �شيتم  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل  �شبتمرب 
او  ال�شبانية  مدريد  او  الرتكية  ا�شطنبول 

طوكيو اليابانية �شرف ا�شت�شافة اللعاب.
و����ش���دد ادام�������س يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف: جاء 
القرار على 25 ريا�شة من النواة ال�شلبة. 
التنفيذية.  الهيئة  من  فقط  تو�شية  ه��ذه 
اجلمعية العمومية �شتقرر الريا�شات التي 
�شت�شكل الربنامج الف�شل للعاب 2020 
العاب  يف  ال�26  بالريا�شات  النظر  واعيد 

لندن 2012، من خالل نحو 40 معيارا، 
على غرار ال�شعبية، العاملية والدارة اجليدة 

اي�شا، فحلت امل�شارعة يف ذيل الرتتيب.
م�شريا  وال��ب��اي�����ش��ب��ول  ال�شوفتبول  وع���رف 
ا�شتبعدا  ع���ن���دم���ا   2009 ع�����ام  مم���اث���ال 
الغولف  م�شلحة  يف   ،2016 ال��ع��اب  ع��ن 
والروغبي ل�شبعة يف العاب ريو دي جانريو 
اللعاب  يف  امل�������ش���ارع���ة  وظ���ه���رت  امل��ق��ب��ل��ة. 
وامل�شارعة  امليالد،  قبل   708 يف  القدمية 
احلديثة  اللعاب  يف  اليونانية-الرومانية 

يف اثينا 1896.

�سحب امل�سارعة من اوملبياد 2020 

ال��ي��د وال���ك���رة الطائرة  ك�����ش��ف��ت م��ن��اف�����ش��ات ك���رة 
املدر�شية  ل��الأل��ع��اب  حممد  ب��ن  ح��م��دان  دورة  يف 
بالتعاون  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظمها  التي 
م�شتويات  ع���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  دب����ي  م��ن��ط��ق��ة  م���ع 
واعدة ومواهب �شاعدة من �شاأنها رفد الأندية 
الأ�شا�شي  للهدف  حتقيقا  ال��ري��ا���ش��ي  وال��ق��ط��اع 
ل��ل��دورة ال��ت��ي ت��اأت��ي ان��ط��الق��ا م��ن روؤي���ة �شاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
�شامية لإبراز  ر�شالة  التي ت�شمنت  )رعاه اهلل(، 
الهتمام بالقطاع املدر�شي وتعزيز دور الريا�شة 

منها  تنطلق  ال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  لت�شبح  امل��در���ش��ي��ة 
املواهب ال��واع��دة ال��ق��ادرة على رف��ع راي��ة الدولة 
�شمو  لتوجيهات  وتنفيذا  الريا�شية،  املحافل  يف 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 

عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي.
�شلطان  ال��ن��م��وذج��ي��ة،  النخبة  م��دار���س:  وبلغت 
نهائيات  �شلطان  بن  وزايد  اأبي حنيفة  العوي�س، 
م�����ش��اب��ق��ة ك���رة ال��ي��د ل��ل��ب��ن��ني مل��وال��ي��د 2004-
2005 ، حيث ت�شدرت مدر�شة النخبة ت�شفيات 
الأهلي  ال��ن��ادي  ا�شت�شافها  ال��ت��ي  دي���رة  منطقة 
و�شلطان   1-8 بنتيجة  بتفوقها على: اجلاحظ 

 ،1-8 اخلا�شة-املمزر  والحت��اد   2-4 العوي�س 
باملركز  ال��ع��وي�����س  �شلطان  م��در���ش��ة  ج���اءت  فيما 
اخلا�شة-املمزر  الحت���اد  على  بتفوقها  ال��ث��اين 

بنتيجة 5-2 واحلاجظ 5-7.
من جانبها ت�شدرت مدر�شة اأبي حنيفة ت�شفيات 
الن�شر،  ن��ادي  ا�شت�شافها  التي  دب��ي  ب��ر  منطقة 
دبي  م��ن:  ك��ل  على  ال��ف��وز  بعدما حققت  وذل���ك 
 ،2-5 التاأ�شي�شية  وحتا   1-4 بنتيجة  الوطنية 
باملركز  زاي���د  ب��ن  �شلطان  م��در���ش��ة  ج���اءت  فيما 
ب��ع��دم��ا ت��ف��وق��ت ع��ل��ى اخل��ل��ي��ج بنتيجة  ال���ث���اين 
�شهدت  اآخ��ر  �شعيد  على   .2-3 وال�شعب   1-7

مدر�شة  ت��اأه��ل  للفتيات  ال��ط��ائ��رة  ك��رة  ت�شفيات 
وذلك  النهائية  امل��رح��ل��ة  اإىل  وال�����ش��الم  ال��ظ��ه��رة 
التي  دب��ي  بر  منطقة  ت�شفيات  ت�شدرهما  بعدم 
الظهرة  حققت  حيث  الو�شل،  ن��ادي  ا�شت�شافها 
النتيجة  ب�����ذات  وال�������ش���الم  ال���راي���ة  ع��ل��ى  ال���ف���وز 
�شوطني دون مقابل، فيما حققت ال�شالم الفوز 

على زعبيل ب�شوطني نظيفني اأي�شا.
وتعد الدورة منجما لكت�شاف املواهب ال�شاعدة 
دب�����ي، ح��ي��ث يحر�س  ال��ري��ا���ش��ي��ة يف  ل���الأن���دي���ة 
املواهب  وك�شافو  العمرية  الفئات  ف��رق  م��درب��و 
العنا�شر  اأف�شل  وانتقاء  املناف�شات  متابعة  على 

الأكرب  ال���دورة تعد  ه��ذه  اأن  ال��واع��دة، خ�شو�شا 
من نوعها على م�شتوى املنطقة من حيث اأعداد 
الطالب والطالبات امل�شاركني من غري امل�شجلني 
يف الأندية واجلوائز املالية املخ�ش�شة للحا�شلني 
الفردية  الألعاب  الأوىل يف خمتلف  املراكز  على 
ال�شنوات  الدورة خالل  واجلماعية، وقد �شهدت 
الثالث املا�شية تطورا م�شتمرا واإقبال وا�شعا من 
بدبي، حيث ت�شم  املدار�س احلكومية واخلا�شة 
والفردية  اجلماعية  الألعاب  من  العديد  حاليا 
للبنني والبنات، حيث تقام اأي�شا م�شابقات: كرة 
الطاولة،  كرة  الطائرة،  الكرة  ال�شلة،  كرة  اليد، 

ال�شباحة، �شباق الطريق والري�شة الطائرة.
ثقافة  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  ت���ه���دف  ال������دورة  اأن  ي���ذك���ر 
الريا�شات  وتعزيز  الريا�شي  والتميز  الإب����داع 
تو�شيع رقعة  اإىل جانب  دب��ي  اأن��دي��ة  امل��درج��ة يف 
املمار�شة وزيادة عدد املمار�شني لهذه الريا�شات 
انطالقا من املدار�س واكت�شاف املواهب الواعدة 
للرباعم  اأف�شل  وتوجيه  الريا�شية  الأل��ع��اب  يف 
اإعداد  كما حتر�س على  الريا�شية،  الأندية  اإىل 
قيادات ريا�شية �شابة قادرة على تنظيم وحتكيم 
بني  فاعلة  �شراكة  واإر�شاء  الريا�شية  الفعاليات 

الأندية الريا�شية والو�شط املدر�شي.

م�ستويات واعدة يف الطائرة وكرة اليد بدورة حمدان بن حممد لالألعاب املدر�سية 

�سباق اأبوظبي للمحامل ال�سراعية فئة 22 قدما ينطلق اجلمعة املقبل
للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ينظم 
اجلمعة  ي��وم  واليخوت  ال�شراعية 
للمحامل  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ب��اق  امل��ق��ب��ل 

ال�شراعية فئة 22 قدما.
وي�شارك يف كل حممل اربعة بحارة 
امل�شارك  عمر  يزيد  األ  على  فقط 
عن 15 عاما وذلك ت�شجيعا لفئة 
واكت�شاب مزيد  للم�شاركة  ال�شباب 
م��ن اخل������ربة... وت��ع��ت��رب ه���ذه هي 
ال��ف��ئ��ة من  ل��ه��ذه  الأوىل  اجل��ول��ة 

القوارب خالل هذا املو�شم.
بقيادة  م��ق�����ش�����س  ال�����ق�����ارب  ك�����ان 

النوخدة را�شد حممد الرميثي قد 
فاز ب�شباق اليوم الوطني للقوارب 
ال�شراعية 22 قدما الذي اأقيم يف 
وجاء  املا�شي  دي�شمرب  ال�شابع من 
ال��ق��ارب مهاجر  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
ب��ن ماجد  اأح��م��د  ال��ن��وخ��ذة  بقيادة 
القارب  ح���ل  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  ويف 
ب���ق���ي���ادة ال����ن����وخ����ذة عمر  داح���������س 
اأخرى  عبداهلل حممد. من ناحية 
امل�شاركة يف الطواف  الفرق  حطت 
ال�شراعي رحالها  العربي لالإبحار 
يف ال����دوح����ة ب��ع��د ان��ط��الق��ه��ا من 

البحرين يف جولة عاندت رياحها 
اأ�شرعة الربابنة فيها.

فرق  ت�شعة  ال��ط��واف  يف  وت�����ش��ارك 
اأبوظبي  ن����ادي  ف��ري��ق  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
واليخوت  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
م��رة لكت�شاب  لأول  ي�شارك  ال��ذي 
اخل�����ربة واإك����م����ال ال����ط����واف حتى 
ن���ه���اي���ت���ه ث����م ال�������ش���ع���ي ب���ع���د ذل���ك 
للمناف�شة على اأحد املراكز الثالثة 
بانتهاء  حت��ق��ق  م���ا  وه����و  الأوىل 
اجلولة الأوىل حيث اأكمل الفريق 
القا�شية  ال���ظ���روف  رغ���م  اجل��ول��ة 

ث��ام��ن��ا. فيما ح��ل يف �شدارة  وح��ل 
اجلولة فريق بي.اأيه.اإي لالأنظمة 
بنك  ف���ري���ق  ال����ث����اين  امل����رك����ز  ويف 
اإي.اأف.ج������ي م��ون��اك��و وج���اء فريق 
ثالثا  ال�����ش��اب  ف��رن��ك��ف��ورت  م�����ش��ي 
البحارة  م��ن  نخبة  على  متقدما 

املحرتفني من املنطقة وخارجها.
التي  امل���ا����ش���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��ة  وخ����الف����ا 
ال�شباق  لنطالقة  تاأجيال  �شهدت 
التي  ال��ري��اح  هبوب  �شرعة  ب�شبب 
تاأخر  �شبب  ك��ان  ع��ق��دة   30 بلغت 
الن��ط��الق��ة ه��ذا ال��ع��ام ه��و انعدام 

ال���ري���اح مم���ا ج��ع��ل الفرق  ه���ب���وب 
لبلوغ  املحركات  با�شتخدام  تبحر 

�شارة البداية.
وعلى الرغم من اإنطالقة ال�شباق 
املتاأخر  ال��ف��رق  وو���ش��ول  البطيئة 
اإىل الدوحة اإل اأن اجلماهري كانت 
ع��ل��ى م��وع��د م��ع ���ش��ب��اق��ات ق�شرية 
لقطر  الريا�شي  ال��ي��وم  يف  م��ث��رية 
اأم�س وقد جاء تن�شيق وقت اإجراء 
للقوارب  ال��ق�����ش��رية  ال�����ش��ب��اق��ات 
العربي  ال�����ط�����واف  يف  امل�������ش���ارك���ة 
ل���الإب���ح���ار ال�������ش���راع���ي م��ت��ف��ق��ا مع 
الريا�شي  بيومها  قطر  احتفالت 

الوطني.
الت�شعة  امل�������ش���ارك���ون  وي��ت��ن��اف�����س 
30 ق��ارب��ا دخ��ل��ت عامل  على م��نت 
ال�شراعي  الإب�����ح�����ار  م���ن���اف�������ش���ات 
وتعد   .. ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات  اأواخ������ر  يف 

م���ن���ذ ذل�����ك ال����وق����ت اأح������د اأح�����دث 
اإذ تتميز  القوارب التي يف حجمها 
ومالئمتها  الب�شيط  بت�شميمها 

لالإبحار املحيطي.
وت�شتخدم هذه القوارب يف الطواف 
الفرن�شي األ فوا الذي يعد واحدا 
اأ�شهر �شباقات اأوروبا لالإبحار  من 
ال�����ش��راع��ي مل�����ش��اف��ات ال��ط��وي��ل��ة اإىل 
ن�شخ  ا�شتخدامها يف جميعا  جانب 
الطواف العربي لالإبحار ال�شراعي 

املا�شية.
املوحد  الإ����ش���ت���خ���دام  و���ش��ي�����ش��م��ن 
الأداء وعدالة  ق��وة  ال��ق��وارب  لهذه 
العمل  ع��ل��ى  واع��ت��م��اده��ا  املناف�شة 
اجل���م���اع���ي وامل������ه������ارات وامل����واه����ب 

والقدرات البدنية للفرق.
الطواف  يف  امل�شاركة  الفرق  كانت 
ال��ع��رب��ي ل���الإب���ح���ار ال�����ش��راع��ي قد 

غ����ادرت ال��ب��ح��ري��ن يف ال��ع��ا���ش��ر من 
ف����رباي����ر احل�������ايل م���ت���وج���ه���ة اىل 
ال����دوح����ة وب���ع���ده���ا ����ش���ت���غ���ادر اإىل 
اأبوظبي التي تعد واحدة من اأطول 
و�شتغادر   .. ال��ط��واف  اجل���ولت يف 
اأ�شيفت يف هذه  التي  الفرق لدبي 
العربي  ال����ط����واف  م���ن  ال��ن�����ش��خ��ة 
لالإبحار ال�شراعي وبعدها �شتغادر 
اأن  قبل  اخليمة  راأ����س  اإىل  ال��ف��رق 
ومنها  مب�����ش��ن��دم  دب����ا  اىل  ت��ت��وج��ه 
الطواف  اإختتام  قبل  املن�شعة  اإىل 
م�شقط..  العمانية  العا�شمة  يف 
و�شت�شتمل بع�س حمطات الطواف 
املرا�شي.  يف  ق�شرية  �شباقات  على 
ال�شباق  ه���ذا  يف  اأب��وظ��ب��ي  ومي��ث��ل 
للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ف��ري��ق 
عادل  بقيادة  واليخوت  ال�شراعية 
خالد ع�شو فريق عزام يف �شباقات 

فولفو بالإ�شافة اإىل يو�شف اأحمد 
الفال�شي اأحمد مال اهلل القبي�شي 
اأيوب  القبي�شي  اهلل  م���ال  ي��و���ش��ف 
اإ�شماعيل  واأحمد  البلو�شي  حممد 

املرزوقي. 

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل������دع������وة/ م���رمي 
اثيوبية  �������ش������ادو-  ق�����دي�����ر 
�شفرها  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
     )1209665( رق����������م   
�شادر من اأثبويا. من يجده 
ال�شفارة  اىل  ت�شليمة  عليه 

الثيوبية بالدولة.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ حم��م��د �شعد 
جميد   �����ش����ف����رف����راز  زاه���������د 
-باك�شتاين اجلن�شية  -  جواز 
�شفره رقم  )5494761(
����ش���ادر م���ن ب��اك�����ش��ت��ان   من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 050/6221479.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ ج������وان 
ف��ي��ال���ش��ك��و اجن��ي��ل��ي�����س   - 
جواز  اجلن�شية-  الفلبني 
�شفره رقم  )4907892(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.050/5420634

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ي����زن متيم 
ب����ق����ج����ه ج�����������ي   -������ش�����وري�����ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة  -  ج����واز �شفره 
 )4836119( رق����������م  
�شادر من �شوريا من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.050/8112482

فقدان �سهادة ا�سهم   ت
���ش��ه��ادة ا�شهم ���ش��ادرة من  ف��ق��دت 
با�شم  ال���ع���ق���اري���ة  اع���م���ار  ���ش��رك��ة 
�شعيد  ع���ت���ي���ق  ال���������ش����ي����د/خ����ل����ف 
 65.771 ب�����ع�����دد  احل�����م�����ريي 
�����ش����ه����م م�������ن ي�����ج�����ده�����ا ب�����رج�����اء 
املذكورة  ال�����ش��رك��ة  اىل  ت�شليمها 
او الت�����ش��ال ع��ل��ى رقم  م�����ش��ك��وراً 

م�شكورا  050/3226644

اعالن هروب عامل
تعلن �شركة علي واولده ذ.م.م 
بان املذكور ادناه قد هرب من 
�شركتنا وما يزال على كفالتنا 
لذا نحذر كل من يتعامل معه 
يتحمل  بانه  عليه  الت�شرت  او 
الناجمة  القانونية  امل�شوؤولية 

عن ذلك ال�شم : اليك�س اركيورو ماباجداليتا اجلن�شية: 
الهروب  تاريخ   )EB2136270( اجلواز  رقم  فلبني 

2013/2/10
�سركة علي واأولده ذ.م.م

العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/778  عمايل  كلي                     
اىل املدعى عليهما/1-  ال�شرق الو�شط ا�شتون مارتني )�س.م.ح( 2- مريتامي �شوليو�شنز 
القبي�شي   جمهويل حمل القامة مبا  اآل غيث  اي�شت- ملالكها/علي هامل خادم  ميدل 
ان املدعي /توما�س كا�شجني وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد اقام عليك 
والر�شوم  درهم(  وقدرها )1035474  املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدعوى ومو�شوعها 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة   واتعاب  وامل�شاريف 
الربعاء  يوم  لها جل�شة  املعجل بالكفالة. وح��ددت  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد 
ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2013/2/27 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل  ،  .
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/407  جتاري  كلي                     

بالل  جمعه  خليفه  ملالكها  للمقاولت  جمعه  خليفة  موؤ�ش�شة  عليهما/1-   املدعى  اىل 
/�شركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  حقاين  علي  �شوكت  حممد   -2 جمعه 
ريدي مك�س اخلليج املحدودة وميلثه:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن   قد اقام عليك 
مببلغ  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وقدره )165000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من  ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة   2013/3/5
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  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/778  مدين  كلي                     
اىل املدعى عليه/1-  �شركة ابيار للتطوير العقاري   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شركة دبي ال�شالمية للتاأمني وعادة التاأمني )امان( �س م ع وميثلها 
ال�شيد- ح�شني حممد �شامل حممد امليزة   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )125069 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 التاخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال��ت��ام.    وح��ددت لها جل�شة ي��وم الح��د امل��واف��ق 2013/2/17 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/858  عقاري  كلي                     
م ح  جمهول حمل  ���س  ليمتد  انفي�شتمينت�س  ورل��د  نيو  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
الدعوى  عليك  اق��ام  ق��د  النيادي  �شيف  /�شافع حممد  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
والزام   2010/5/1 املوؤرخة  وال�شراء  البيع  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
املدعى  عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما مببلغ وقدره )507550درهم( 
وامل�شاريف  والر�شوم  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
ال�شاعة  املوافق 2013/3/18  املحاماة.   وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  واتعاب 
9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10715 بتاريخ 2013/2/13     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/510  عقاري  كلي                     
اىل اخل�شم املدخل /1-  ا�شكا للعقارات ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
حممد حاجي حممد الهامور وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل 
عليه مببلغ وقدره )231822 درهم( وف�شخ اتفاقية بيع الوحدة رقم 210 مب�شروع ارورا 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 
بالقاعة  �س   11:00 ال�شاعة   2013/2/25 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  .ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اآل نهيان  زايد  �شلطان بن  ال�شيخ  �شمو  تّوج 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل 
نادي تراث الإمارات ام�س)الثالثاء( مبيدان 
�شباقات الهجن ب�شويحان، الفائزين ب�شوط 
ثنايا ال�شيوخ حيث انتزعت الناقة ) الوثبة 
( النامو�س ملالكها ال�شيخ زايد بن حمدان بن 
زايد اآل نهيان، مبجموع 790 درجة، ونالت 
�شيارة، وحلت و�شيفة اأوىل الناقة ) احلذرة 
( ملالكها ال�شيخ �شيف بن خليفة بن �شيف اآل 
780 درجة ونالت �شيارة،  نهيان، مبجموع 
وجاءت و�شيفة ثانية الناقة )ب�شاير( ملالكها 
اآل حامد،  بن بطي  زاي��د بن حممد  ال�شيخ 

مبجموع 775 درجة ونالت �شيارة.
وع��ق��ب ال��ت��ت��وي��ج وو���ش��ط ح�����ش��د جماهريي 
اإىل  املزاينة  خيمة  يف  �شموه  ا�شتمع  �شخم 
قدموا  الذين  ال�شعبيني  ال�شعراء  من  ع��دد 
خ�شي�شا  ال����دول����ة  ام��������ارات  خم��ت��ل��ف  م����ن 
للحدث،  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  يف  للم�شاركة 
وال���ق���وا ق�����ش��ائ��ده��م ال��ن��ب��ط��ي��ة ال��ت��ي متتدح 
���ش��خ�����س وخ�������ش���ال ����ش���م���وه، وت��ت��غ��ن��ى بحب 
القيادة احلكيمة ووطنهم المارات، وركزت 
ال�شايل  الب��ل  جمال  على  الق�شائد  بع�س 
واملزاينات والدعم الر�شمي الذي حتظى به. 
و�شكرهم �شموه على ما قدموه من ق�شائد 
الثقايف  اث���راء اجل��ان��ب  ت�شهم يف  واب��داع��ات 

والفكري يف املهرجان .
ك��م��ا ت����ّوج ���ش��م��وه ال��ف��ائ��زي��ن ب�����ش��وط ثنايا 
اجلماعة ) اأبناء القبائل ( حيث نالت املركز 
الأول الناقة  )منحاف( ملالكها عامر بهيان 
بن عامر بن قانو�س العامري ب� 785 درجة، 
���ش��ي��ارة ف��خ��م��ة، يف ما  وح�����ش��ل مالكها ع��ل��ى 
حلت ثانية الناقة ) نوادر( ملالكها را�شد بن 
�شلطان بن غالب املن�شوري ب� 775 درجة ، 
ونال مالكها �شيارة فاخرة، وجاءت يف املركز 
ملالكها خمي�س  ال�شاهينية(   ( الناقة  الثالث 
 ، 765 درجة  ب�   ، ال�ّشدي املن�شوري  حممد 
الثالثة،  الفخمة  ال�شيارة  على  ح�شل  الذي 
زالت  ما  اأ�شافية  �شيارة   18 اأن  اىل  وي�شار 
باأ�شواط  الفائزين  على  توزيعها  انتظار  يف 
الزمول والثنايا واحل��ول، يف  املزاينة لفئات 
راعي  �شمو  توجيهات  لتنفيذ  لفتة  خطوة 
املهرجان بتكرمي الفائزين يف هذه الفئات. 

يف  �شاركوا  متناف�شاً   36 اأن  ذك��ره  اجل��دي��ر 
46 متناف�شا �شاركوا  �شوط حول ال�شيوخ،و 
يف ����ش���وط ح����ول اجل���م���اع���ة، مب��ج��م��وع عام 
الدولة  ام���ارات  كافة  م��ن  متناف�شا  بلغ82 

ودول جمل�س التعاون اخلليجية 
اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  تابع  وق��د 
نهيان، ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، 
اليوم  الإم��ارات، فعاليات  نادي تراث  رئي�س 
ال�����ش��ن��وي الكبري   امل���ه���رج���ان  ال��ع��ا���ش��ر م���ن 
الإبل  ج��م��ال  م�شابقة  مناف�شات  وت�شمنت 
ال�شاد�شة  دورت���ه���ا  يف  )امل���زاي���ن���ة(  ال���ش��اي��ل 
مب�شاركة عدد كبري من كبار مالك الإبل من 
اخلليجية،  التعاون  ودول جمل�س  الإم��ارات 
الثانية  دورتها  يف  املحالب  م�شابقة  وكذلك 
. وي��ن��ظ��م احل�����دث ن�����ادي ت�����راث الإم�������ارات 
ال�شبت  ي��وم  م�شاء  حتى  فعالياته  وت�شتمر 
املقبل، وي�شتمل مبجمله على  جمموعة من 
الفعاليات امل�شاحبة منها ن�شاطات املهرجان 
الرتاثي للقرية الرتاثية وفعاليات متنوعة 
لل�شوق ال�شعبية واملجال�س الرتاثية والعديد 
التي  امل�شاحبة  والفعاليات  الن�شاطات  من 
يقدمها طلبة املراكز املنت�شبني للنادي مثل 
عرو�س مواكب الهجن واخليول وال�شقارة 
ون�شر  احل���دث  لإث����راء  ال�شعبية  والأل���ع���اب 
و�شجل  اجلمهور.  وج��ذب  الوطني  ال���رتاث 
�شحراوية  �شيمفونية  املهرجان  من  اليوم 
رائعة على م�شتوى اجلمال النادر لال�شايل 

امل�����ش��ارك��ة يف ���ش��وط��ي ث��ن��اي��ا ال�����ش��ي��وخ وثنايا 
احل�شور  كثافة  م�شتوى  وع��ل��ى  اجل��م��اع��ة، 
من مالك ومربي الإبل واجلمهور واجلهات 
والقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  الإعالمية 
والدويل، وال�شيوف وال�شعراء والإعالميني 
وال�شياح الأجانب من اأبناء اجلاليات املقيمة 
حت�شر  التي  والعائالت  والأ�شر  الدولة،  يف 
ما  يف  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات،  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع  خ�شي�شا 
الفائزين  م��ن ج��ان��ب  الح��ت��ف��الت  اأق��ي��م��ت 
حققوه  مب��ا  ال��غ��ام��رة  فرحتهم  ع��ن  تعبريا 
من نتائج باهرة وجوائز ثمينة اأعدتها لهم 
والتي  للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة 
مبن�شة  ر�شمي  اح��ت��ف��ال  يف  توزيعها  �شيتم 
املقبل  ال�شبت  يوم  ب�شويحان ع�شر  التتويج 
16 اجلاري.  وكان �شمو راعي املهرجان قد 
مبكرة  �شاعة  يف  ال�شباق  ميدان  اإىل  ح�شر 
التفقدية  بجولته  وق���ام  ام�����س  ���ش��ب��اح  م��ن 
وترقيم  وف�����رز  ع���ر����س  ���ش��اح��ة  امل���ع���ت���ادة يف 
البل، مطمئنا على �شري الجراءات وحجم 
امل�شاركة م�شتمعا اىل �شرح تف�شيلي من قبل 
كل  ح��ول  والتحكيم  ال��ف��زر  جلنتي  رئي�شي 
، موجها  ال��ي��وم  ب��اأ���ش��واط مزاينة  يتعلق  م��ا 
الهتمام  من  مبزيد  املنظمة  العليا  اللجنة 
ب��ك��اف��ة امل�������ش���ارك���ني  وحت��ق��ي��ق ك���ل ممكنات 
ب�شورة  واإخراجه  ال�شفافية لجناح احلدث 
م�شّرفة .ح�شر فعاليات ام�س وحفل تتويج 
ال��ف��ائ��زي��ن ، ع���دد م��ن ���ش��ي��وف ���ش��م��وه ، كما 
ح�شرها �شعادة علي عبد اهلل الرميثي املدير 
التنفيذي لالأن�شطة يف نادي تراث المارات 
 ، للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
و���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل حم��م��د امل��ح��ريب��ي املدير 
التنفيذي للخدمات امل�شاندة يف نادي تراث 
الإمارات بالنابة، وعدد من اأع�شاء ال�شلك 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي امل��ع��ت��م��دي��ن ل����دى ال���دول���ة، 
وج��م��ه��ور ك��ب��ري ���ش��م ع���دد ك��ب��ري م��ن اأبناء 
اجلاليات الجنبية املقيمة يف الدولة، ووفود 
والعني،  ظ��ب��ي  اأب���و  م��ن منطقتي  م��در���ش��ي��ة 
وعدد من العائالت من دول جمل�س التعاون 
الزوار  من  جمموعة  جانب  اإىل  اخلليجية، 
من اأوكرانيا، �شلطنة عمان، اململكة العربية 
املتحدة،  اململكة  لبنان،  م�شر،  ال�شعودية، 
اإي��ط��ا ل��ي��ا.  ي��ذك��ر اأن ع���دد ال��وف��ود الزائرة 
اإن انطالقته مطلع ال�شهر  للمهرجان منذ 
على  وف������داً   28 ن��ح��و  اىل  و����ش���ل  اجل������اري 
امل�شتوى املحلي والعربي والدويل. وحتظى 
والقرية  املزاينة  لفعاليات  ال��زائ��رة  الوفود 
طيبة  بفر�شة  ال�شعبية  وال�شوق  الرتاثية 
ل��الط��الع على ج��وان��ب ع��دي��دة م��ن الرتاث 
امل��ح��ل��ي ، ك��م��ا ي��ت��ع��رف��ون ع��ل��ي��ه م���ن خالل 
يف  توزع  التي  واملن�شورات  والكتيبات  ال�شرح 

مرافق املهرجان.

الفائزرين  يــتــوج  زايـــد  بــن  �صلطان 
مب�صابقة املحالب 

تفوق وا�صح لنوق الإمارات 
اآل نهيان  زايد  �شلطان بن  ال�شيخ  �شمو  توج 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س اجلولة ، رئي�س 
ن���ادي ت���راث الم�����ارات ال��ف��ائ��زي��ن مب�شابقة 
امل��ح��ال��ب، ال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت ب��ع��د ع�����ش��ر ام�س 
لالإبل  �شموه  م��ه��رج��ان  �شمن  )ال��ث��الث��اء( 
كبري،  ج��م��اه��ريي  اإق��ب��ال  و���ش��ط  ب�شويحان 
وتناف�شت يف امل�شابقة اىل جانب اإبل الإمارات، 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  م���ن  اإب����ل 
واليمن، وبلغ جمموعها نحو 450 ناقة يف 
بداية امل�شابقة، وحققت نوق الإم��ارات فوزا 
كبرياً اإذ تفوقت يف جميع الأ�شواط، والفئات 
اخلم�س التي �شاركت يف امل�شابقة، وا�شتحوزت 
على الن�شيب الأكرب وفازت بعدد 42 جائزة 

من اأ�شل 50 جائزة. ويتم اختيار الفائزين 
الرتاكمي  النهائي  ال���وزن  جمموع  بح�شب 
للحليب من كل ناقة على مدى ثالثة اأيام 
الفائزون  وح�شل  ح��ل��ب��ات،   6 اإج��م��ايل  م��ن 
ودرع وهم  ���ش��ي��ارة  ع��ل��ى  الأوائ�������ل  اخل��م�����س 
اإبل  م��ن  )ال�شيخة(  الناقة  ف��ازت  ك��الأت��ي:  
�شعيد  جمعة  رو���ش��ة  ل�شاحبتها  الإم����ارات، 
فئة  الأ�شايل،  املحليات  �شوط  يف  العميمي، 
الذي  احلليب  وزن  اإج��م��ايل  وبلغ  ال��ع��راب��ي، 

درته الناقة 47.6 كيلوجرام.
���ش��وغ��ان( ل�شاحبها  )ب��ن��ت  ال��ن��اق��ة  وف����ازت 
العامري،  ع��وي�����ش��ان  �شهيل  حم��م��د  �شعيد 
)الإمارات( يف �شوط املحليات الأ�شايل، فئة 
الذي  وزن احلليب  اإجمايل  وبلغ  اخلوارير، 

درته الناقة 64.4 كيلوجرام.
�شاحي  ل�شاحبها  )الغربية(  الناقة  وف��ازت 
�شوط  يف  )الإم������������ارات(  ال��ع��م��ي��م��ي  ج��م��ع��ة 
الذي  احلليب  وزن  اإجمايل  وبلغ  احلزامي، 

درته الناقة 61.2 كيلوجرام.
مطر  ل�شاحبها  )ال��ف��ا���ش��ي(  ال��ن��اق��ة  وف���ازت 
ب��ن ع��ن��ودة ال��ع��ام��ري )الإم������ارات( يف �شوط 
اإجمايل وزن  احلزامي، فئة اخلوارير، وبلغ 
احلليب الذي درته الناقة 59.6 كيلوجرام.  
�شعيد  ل�شاحبها  )ال��ن��اي��ف��ة(  الناقة  وف���ازت 
ال�شوط  يف  )الإم��������ارات(  ال��ع��م��ي��م��ي  ج��م��ع��ة 
الذي  احلليب  وزن  اإج��م��ايل  وب��ل��غ  امل��ف��ت��وح، 

درته الناقة 61.9 كيلوجرام.
الفائزون عن �شكرهم وتقديرهم  وقد عرب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو 
حفظه اهلل لدعمه وت�شجيعه لأبناء الوطن 
الإماراتي  ال�شعبي  امل���وروث  على  للحفاظ 

وتناقله بني الأجيال.
 

 اللجنة املنظمة :  املناف�صة تزداد 
برئا�شة  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  اأك��دت   
املدير  ال���رم���ي���ث���ي  اهلل  ع���ب���د  ع���ل���ي  ����ش���ع���ادة 
التنفيذي لالأن�شطة يف نادي تراث الإمارات 
بدء  م��ع  و�شخونة  ق��وة  ت���زداد  املناف�شات  اأن 
العد التنازيل خلتام املهرجان م�شاء ال�شبت 
على  احلقيقي  ال�����ش��راع  اإن  وق��ال��ت   ، املقبل 
املتقدمة  وامل����راك����ز  والأل�����ق�����اب  ال���ن���ام���و����س 
�شيفر�س نف�شه مع انطالق مناف�شات �شباق 
ال�شاد�شة  ن�شخته  الأ�شيل يف  الرتاثي  الإبل 
ال�شاعة  يف  اأ�شواطه  اأول  وتبداأ  والع�شرين، 
املقبل،  اجلمعة  ي��وم  ظهر  بعد  م��ن  الثانية 
حيث بداأت ال�شتعدادات والتدريبات مبكرا 
مناف�شات  اأن  حني  يف  امل�شاركني،  جانب  من 
ظهور  م��ع  وا�شحة  ب�شورة  تتعمق  املزاينة 
الإبل  اأ�شماء جديدة لعدد من كبار ومالك 

م��ن الإم�����ارات وق��ط��ر وب��خ��ا���ش��ة يف �شوطي 
اليوم حلول ال�شيوخ وحول اجلماعة )اأبناء 
اأن مثل هذه املناف�شات  القبائل(، واحلقيقة 
الأل��ق��اب واجل��وائ��ز ت�شب يف  وال�شراع على 
قناة تطور املهرجان وتاألقه وجناحه يف جذب 
وال�شائحني  اجل��م��ه��ور  م��ن  �شخمة  اأع����داد 
املعتمد  الدبلوما�شي  ال�شلك  يف  والعاملني 
لدى الدولة بالإ�شافة اإىل الوفود الزائرة . 
كل  اأن  ت�شريحها  خ��ت��ام  يف  اللجنة  واأك����دت 
ما  �شويحان  يف  الأجيال  مللتقى  النجاح  هذا 
ال��رائ��ع��ة لول  ال�����ش��ورة  ب��ه��ذه  ك��ان ليتحقق 
ال�شيخ  �شمو  وم��ت��اب��ع��ة  وح�����ش��ور  ت��وج��ي��ه��ات 
�شلطان بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل الذي 
احلدث  تفا�شيل  كافة  يومي  وب�شكل  يتابع 
منذ ال�شاعات املبكرة من كل �شباح، واأن هذا 
اللقاء اليومي ل�شموه بال�شيوف وامل�شاركني 
واجل���م���ه���ور والإع���الم���ي���ني وم�����الك الإب����ل 
وجلان املهرجان اأ�شهم يف اإثراء هذا العر�س 
بروح  اجلميع  فيه  ي�����ش��ارك  ال���ذي  ال�شعبي 
وثابة وحما�شة عالية للمحافظة على تراث 
الآباء والأج��داد، وعك�س �شورة م�شرقة عن 
ري��ادة الم��ارات يف هذه الريا�شة التي باتت 

حتتل مكانة عاملية رفيعة .
ل�شمو  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  اللجنة  ووج��ه��ت   
الكرمية  ولفتاته  لتوجيهاته  احل��دث  راع��ي 
بال�شيارات  امل��م��ث��ل��ة  اجل���وائ���ز  قيمة  ب���زي���ادة 
التي وجه �شموه مبنحها للفائزين الثالثة 
الوائل يف عدد من اأ�شواط املزاينة ، ما حقق 
ارت��ي��اح��ا ع��ام��ا يف و���ش��اط امل�����ش��ارك��ني وكبار 

مالك ومربي البل .

بلدية العني يف املهرجان 
الزائرة للحدث، زار   �شمن برنامج الوفود 
�شخ�شاً  خم�شني  م��ن  م��ك��ون  وف��د  فعالياته 
الغربي  وال���ق���ط���اع  ال���ع���ني  ب��ل��دي��ة  مي��ث��ل��ون 
العدل  م��در���ش��ة  وط���الب  املجتمع  خل��دم��ات 
العدادية بالعني، وقدم لهم زايد بن �شعيد 
القرية  يف  ال���رتاث���ي  امل�����ش��ت�����ش��ار  امل��ن�����ش��وري 
الرتاثية التابعة للنادي �شرحا تف�شيليا عن 
املزاينات و�شباقات البل، والهتمام الر�شمي 
معلومات  لهم  ق��دم  كما  بداياتها،  منذ  بها 
ب�����ش��ك��ل خا�س،  امل���ه���رج���ان  م���زاي���ن���ات  ع����ن 
والتقاليد  ال���ع���ادات  قيمة  ع��ن  وم��ع��ل��وم��ات 
وحث  والج������داد،  الب����اء  ملجتمع  احل��م��ي��دة 
التم�شك  على  والنا�شئة  ال�شباب  املن�شوري 
ال���ش��ي��ل��ة ومورثهم  وت��ق��ال��ي��ده��م  ب��ع��ادات��ه��م 
على  للتاأكيد   ، ووطنهم  وال��ث��ق��ايف  ال�شعبي 

اأهمية حماية و�شون الهوية الوطنية .

 بن عمري : ظاهرة مهرجانية 
اإماراتي  ، وج���ه  ال��ك��ت��ب��ي  ع��م��ري  ب���ن  ���ش��ي��ف   
م���األ���وف ل��ك��ل حم��ب��ي ري��ا���ش��ة ال��ه��ج��ن على 
امليكروفون  اأم��ام  ، وح�شوره  الدولة  اإمتداد 
الفائزين  ونتائج  امل�شاركني  ق�شم  لإع���الن 
وعلى  اجلميع،  يفرح  املهرجان  مزاينات  يف 
اإمتداد م�شواره مع املزاينات حمليا واقليميا 
�شكل ابن عمري ظاهرة اعالمية، �شواء على 
م�����ش��ت��وى م���ا مي��ل��ك��ه م���ن م��ع��ل��وم��ات غزيزة 
ح����ول ال����ش���اي���ل ومي����د ب��ه��ا اجل��م��ه��ور عرب 
اجلهوري  �شوته  خ��الل  من  اأو  امليكروفون 
واأ�شلوبه يف طرح املعلومات، ولديه م�شتوى 
عال من املهنية وح�شن الأداء ، جعل اجلميع 
ت�شكل  باتت  التي  ح�شوره  حلظة  يرتقبون 
ظاهرة يعتز بها اجلميع يف املهرجان الذي 
جن��ح ع��رب دورات����ه يف ب��ن��اء ع��الق��ة حميمية 
م��ع اجل��م��ه��ور والع�����الم وامل�����ش��ارك��ني وكان 
بن عمري جزء من هذا النجاح . ابن عمري 
و����ش���ف امل���ه���رج���ان ب��امل��ت��م��ي��ز وال����ق����وي على 
والهتمام   ، والع����الم  امل��ن��اف�����ش��ات  م�شتوى 

النوعي بامل�شاركني واجلمهور . 

ــعــد بــاجلــو  ــ�ــص فـــــالح بــــن بـــ�ـــصـــر: ن
الحتفايل 

 ف���الح ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ب�����ش��ر، يلفت اليه 
ومتابعته  اليومي  بح�شوره  اجلميع  انتباه 
لكافة فعاليات املهرجان، وهو اأي�شا ممن له 
عالقة وطيدة باملزاينات وريا�شة الهجن يف 
لنا  املهرجان يعيد   : ب�شر  ابن  الدولة وقال 
القدمية  حياتنا  وبهجة  وتقاليدنا  افراحنا 
وجمال موروثنا ال�شعبي الذي اأر�شى قواعده 
بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اذن  له  املغفور 
ونحن  ث���راه   اهلل  ن��ه��ي��ان  طيب  اآل  �شلطان 
الر�شيدة  احلكومة  بدعم  نهجه  على  ن�شري 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال��دول��ة  حفظه اهلل  وويل  اآل نهيان رئي�س 
�شمو  م��ن  وم��ت��اب��ع��ة حثيثة  الأم�����ني،  ع��ه��دة 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، حيث 
اليه.  والتحدث  مب�شافحته  يوميا  نحظى 
واختتم ابن ب�شر بقوله هذا اجلو الحتفايل 
ي�شعدين واأنا اأ�شاهد جميالت ال�شايل من 
وجتمع  اليومي  والتتويج  والفائزين  الب��ل 
اجلمهور، حيث تعاد �شرية الوائل من الباء 

والجداد ب�شورة معا�شرة مبهرة .

 القطريون : فزنا بحب الإمارات 
امل�شاركة  القطرية  املجموعة  اأع�شاء  ق��ال   
ة  عد  اأح���رزوا  اأن  بعد  املهرجان  مزاينات  يف 
امل�شاركة  اإن  امل��زاي��ن��ات:  يف  متقدمة  م��راك��ز 

القطرية يف املهرجان ل تقا�س بحجم الفوز 
املتقدمة  امل��راك��ز  ح�شدنا  لقد  وا���ش��اف��وا    ،
امل��زاي��ن��ات، لكننا يف  ���ش��وط يف  اأك���رث م��ن  يف 
النهاية فزنا بحب �شعب الإمارات وت�شجيعه 
وتقديره وح�شن ا�شت�شافته وكرم ال�شيافة 
التي ت�شجل لل�شعب ال�شقيق مت�شكه بعاداته 
وت��ق��ال��ي��ده احل��م��ي��دة  واخ��ت��ت��م��ت املجموعة 
مناف�شات  اخ���ت���ت���ام  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ت�����ش��ري��ح��ه��ا 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة لنا  امل��ه��رج��ان ك���ان  اأن  امل���زاي���ن���ات 
مدر�شة تعلمنا منها الكثري، كما مل�شنا مدى 
ل���رتاث���ه الوطني  ال�����ش��ع��ب الإم����ارات����ي  ح���ب 
وهذا  به،  مت�شكه  وم��دى  ال�شعبي  وموروثة 
ووجهوا   . والع��ت��زاز  الفخر  على  يبعث  م��ا 
ال�شكر والتقدير ل�شمو راعي املهرجان على 
دع��وت��ه وا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه واه��ت��م��ام��ه مم��ا اأثلج 
ال�شتعداد  يف  طموحنا  م��ن  وع��زز  �شدورنا 
ال��دورة القادمة من  منذ الآن للم�شاركة يف 
بكل  ا�شتثنائيا  جن��اح��ا  حقق  ال���ذي  احل���دث 

املقايي�س .

اإ�صادة عمانية 
وكالة  مدير  الكثريي  م��ب��ارك  �شهيل  اأ���ش��اد 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ال��ع��م��ان��ي��ة  الأن����ب����اء 
بالفعاليات النوعية التي يت�شمنها املهرجان، 
وقال على هام�س متابعته اليومية للحدث 
واجلمهور  وامل�شاركني  املناف�شات  حجم  اإن 
املتابع ب�شورة يومية يوؤكد على متيز احلدث 
الكثريي  اأ���ش��اد  كما  املنطقة،  م�شتوى  على 
املنظمة  اللجنة  تقدمها  التي  بالت�شهيالت 
ل��الإع��الم��ي��ني م��ن خ��الل امل��رك��ز الإعالمي 
وعرب  ال��الزم��ة،  املعلومات  بكافة  وتزويدنا 
الكثريي عن تقديره ل�شمو راعي املهرجان 
ولفتاته الكرمية اليومية بلقاء اأهل الإعالم 
فعاليات  ع��ن  اليهم  وال��ت��ح��دث  وال�����ش��ي��وف 
�شموه  حر�س  يعك�س  ما  املهرجان،  واأهمية 
والثقايف  الإع���الم���ي  اجل��ان��ب  تعميق  ع��ل��ى 
ب�شمعة  يحظى  ال��ذي  للمهرجان  والفكري 

دولية طيبة .

 ال�صعراء: جناح ثقايف 
ال��ذي��ن يح�شرون  ال�شعراء  ع��دد م��ن  اأك���د    
جناح  اأن  يومية  ب�شورة  املزاينة  خيمة  اىل 
املهرجان  يف  وال�شعرية  الثقافية  الفعاليات 
ي��وم، متزامنا  بعد  األقه وبريقه يوماً  ي��زداد 
الثقافية من  الفعل م��ع جن��اح احل��ال��ة  ه��ذا 
خالل ا�شتقبال �شمو راعي احلدث لل�شعراء 
وت�شجيعهم.  ق�����ش��ائ��ده��م  اىل  وال���ش��ت��م��اع 
الالفت  اليومي  احل�شور  اأن  اإىل  وا���ش��اروا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو 
للفعاليات واملناف�شات ومتابعته لكل �شغرية 
اأ�شكال  كافة  با�شتقطاب  والتوجيه  وكبرية 
حجم  يف  نوعيا  دورا  لعب  للحدث،  الإب���داع 
واملثقفني  ال�����ش��ع��راء  ج��ان��ب  م���ن  احل�����ش��ور 
وكبار ال�شخ�شيات املهتمة بثقافة ال�شحراء 
وريا�شة وتقاليد الهجن الأ�شيلة، وقالوا اإن 
روية جمموعة كبرية من ال�شعراء ال�شعبيني 
وب�شورة مكثفة يف �شاحة املزاينة وهم يلقون 
ق�شائدهم يوميا يف ح�شرة راعي املهرجان، 
وكذلك اإحياء املجال�س الرتاثية يف �شويحان 
يف  ودوره  الثقايف  اجلانب  لأهمية  يوؤ�شران 
اإجناح احلدث الذي يحتل م�شاحة اإعالمية 
وثقافية كبرية على م�شتوى املنطقة  وقدم 
ت�شريحهم  خ��ت��ام  يف  ال�شعبيني  ال�����ش��ع��راء 
امل���ه���رج���ان لدعمه  راع������ي  ل�����ش��م��و  ال�����ش��ك��ر 
جلهودهم وابداعهم وكذلك اجلمهور الذي 

يلتف حولهم وي�شجعهم .

�صباق الإبل اجلمعة 
اإن جميع  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة    ق��ال��ت 

ا�شتكملت  ال�شتعدادات الدارية والفنية قد 
الرتاثي  الب��ل  �شباقات  مناف�شات  لط��الق 
مب�شاركة  وال��ع�����ش��ري��ن،  ال�����ش��اد���س  ال���ش��ي��ل 
اأن ت��ت��ج��اوز يف احلجم  امل��ت��وق��ع  وا���ش��ع��ة م��ن 
واأو�شحت  ال�����ش��اب��ق��ة.  ال�����دورة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
اجلمعة  ي��وم��ي  �شيقام  ال�����ش��ب��اق  اأن  اللجنة 
اجلاريني،   16 و   15 امل��ق��ب��ل��ني  وال�����ش��ب��ت 
ويت�شمن اليوم الأول من ال�شباق 9 اأ�شواط 
 70 اإىل   21 ب��ني  م��ا  ل��الأع��م��ار  خم�ش�شة 
 9 ال��ث��اين منه  ال��ي��وم  ع��ام��ا، يف م��ا يت�شمن 
اأعمار  م��ن  للم�شاركني  خم�ش�شة  اأ���ش��واط 
10 اإىل 20 عاما، و�شيتكم تكرمي الفائزين 
و�شط  املقبل  ال�شبت  ي��وم  ع�شر  ال�شباق  يف 
ح�شوري ر�شمي و�شعبي �شخم . من املقرر 
اأن ينال الفائز الول يف كل �شوط 50 األف 

درهم .

 فعاليات م�صاحبة 
ور�شة اأعمال من طني الوديان

ت�شتوقف زائري ال�شوق ال�شعبي يف مهرجان 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان لالإبل 
يف منطقة �شويحان عّدة دكاكني تربز فيها 
تلك  وم��ن  التنفيذ،  الأع��م��ال وروع���ة  دق��ة 
دك���اك���ني، لبد   107 ال��ب��ال��غ��ة  ال���دك���اك���ني 
بالأعمال  املليىء  اأحدها  عند  الوقوف  من 

الرتاثية.
تقول ابنة الإمارات عائ�شة حممد املجيني 
اأع���م���ايل النحتية  ، ك��ل  م��ن ج��ام��ع��ة زاي����د 
ال�شعبي يف  ال��رتاث  م�شتوحاة من مفردات 
الدولة واأكرث اأعمايل املعرو�شة هنا نفذتها 
م���ن ط���ني ال���ودي���ان وحت���ت اجل���ب���ال، حيث 
اأملك ور�شة يف العزبة يف الفاية، وفيها اأنفذ 

اأفكاري بت�شكيالت طينية خمتلفة.
النخلة  ال��رتاث��ي��ة،  ال��ب��ي��وت  اإن  واأ���ش��اف��ت، 
ال�����ش��ج��رة امل��ب��ارك��ة، امل��ن��دو���س م��ن اأه����م ما 
اأ���ش��ت��غ��ل ع��ل��ي��ه، ح��ي��ث اأ���ش��ت��خ��دم ف��ي��ه �شعف 
 ، البئر  ال��ط��وي  امل��زج��ج،  ال��ف��ّخ��ار  النخيل، 
اخلر�س، املداخن، القالع واحل�شون، اأواين 
كما  متعددة  باأنواع  املبخرة  الطعام،  حفظ 
احل�شري  لعمل  اأي�شاً  اخلو�س  ا�شتخدمت 
من  ذلك  وغري  واجلفري  واملهفة  وال�شرود 

ال�شتخدامات داخل املنازل.

 من اجلهات الداعمة للمهرجان 
مل���ه���رج���ان �شمو  ال����داع����م����ة  م����ن اجل����ه����ات 
لالإبل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
للموؤ�ش�شات  الريا�شي  الحت��اد  �شويحان  يف 
احل��ك��وم��ي��ة ال���ذي اأخ���ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه �شمن 
كاحتاد  ب����دوره  ال��ت��ع��ري��ف  ال�شعبي  ال�����ش��وق 
الر�شمي،  الريا�شي  لالحتاد  مواز  ريا�شي 
ومطبوعات  من�شورات  ت��وزي��ع  ع��ن  ف�شاًل 
جلمهور  ريا�شية  ومالب�س  األ��ع��اب،  وك��رات 

املهرجان.

برنامج اليوم احلادي ع�صر 
انطالق اجلولة   ) الأرب��ع��اء   ( اليوم  ي�شهد 
الخرية من م�شابقة جمال الإبل الأ�شايل 
)املزاينة( يف دورتها ال�شاد�شة ل�شوطي حول 
اأبناء القبائل( .  ال�شيوخ وحول اجلماعة ) 
واحلول هي اأنثى الإبل التي تبلغ من العمر 
6 �شنوات فما فوق ويطلق عليها ا�شم رباعية 
فما  �شنوات   8 العمر  م��ن  تبلغ  التي  اأم��ا   ،
فوق فيطلق عليها ا�شم اأول فطر . وبانتهاء 
هذين ال�شوطني ، تختتم مناف�شات املزاينة 
ا�شتمرت  التي  وجمالها  واألقها  فعالياتها 
لنحو اأ�شبوعني من املهرجان ، حيث ت�شكل 
الأ�شيل  الرتاثي  البل  �شباق  مع  املزاينات 

الع�شب الرئي�س للمهرجان

ينطلق الف�شل الول من �شراع اجلبابرة بني ريال مدريد 
الربعاء، يف  اليوم  النكليزي  يونايتد  ومان�ش�شرت  ال�شباين 
اوروب��ا لكرة  ابطال  الثاين من م�شابقة دوري  ال��دور  ذه��اب 

القدم على ملعب الول �شانتياغو برنابيو .
م���درب ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و اعترب 
ال�شري  يونايتد  وم��درب  املوقعة،  ينتظر  باجمعه  العامل  ان 
تر�شانة  مدريد  اىل  جلب  فريغو�شون  اليك�س  ال�شكتلندي 
اىل  النكليزي  ال��دوري  يف  �شدارته  و�شع  بعدما  �شياطينه، 
حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  م��ط��اردي��ه  اق���رب  ع��ن  نقطة   12

اللقب، اثر فوزه على ايفرتون 2-�شفر.

اولدترافورد  الح��د يف ملعب  كان متواجدا  ال��ذي  مورينيو 
م�شيفا   ، باجمعه  العامل  ينتظرها  التي  امل��ب��اراة  انها  ق��ال: 
النا�س يعتقدون اننا ن�شعر بال�شغط لن فريقا كبريا �شيودع 
امل�����ش��اب��ق��ة، ل��ك��ن ه���ذه امل���ب���اراة ه��ي م��ن ال��ن��وع ال���ذي ننتظره 
ام��ل ان نقدم للعامل  وال��ع��امل ل ينتظر اي م��ب��اراة اخ���رى. 

الكرة التي ينتظرها .
بعد  املوقعة  لهذه  طريقة  باف�شل  ري��ال  ا�شتعد  جهته،  من 
بف�شل ثالثية  املحلي  ال��دوري  يف   1-4 ا�شبيلية  اكت�شح  ان 
من لعب مان�ش�شرت ال�شابق الربتغايل كري�شتيانو رونالدو، 
اللقاء  وقد اكد مورينيو ان كل الالعبني جاهزون خلو�س 

وبان الجهاد لن ي�شكل م�شكلة لفريقه الذي مل يخ�شر منذ 
�شنتني على ار�شه يف دوري البطال امام غرميه بر�شلونة.

ب���ني مورينيو  ال���ي���وم م��واج��ه��ة مم���ي���زة  و���ش��ت�����ش��ك��ل م���ب���اراة 
العلنية  امل�شادات  العديد من  اللذين دخال يف  وفريغو�شون 
ا�شافة  النكليزي،  ت�شل�شي  على  الول  ا�شراف  فرتة  خالل 
عندما  ب��ورت��و  مواطنه  على  ي�شرف  ك��ان  الربتغايل  ان  اىل 
 2004 ع��ام  للم�شابقة  ال��ث��اين  ال���دور  م��ن  بيونايتد  اط���اح 

)2-1 و1-1( يف طريقه اىل اللقب.
ويف اآخر مواجهة بني املميز و ال�شري ، خرج الخري فائزا يف 
الدور عينه من مو�شم 2008-2009 عندما قاد يونايتد 

ميالن  ان��رت  على  امل��ب��ارات��ني  مبجموع  2-�شفر  ال��ف��وز  اىل 
ال��رج��الن قبيل م��ب��اراة الح���د وتبادل  ال��ت��ق��ى  الي���ط���ايل. 
احلديث واك��دا ان كال منهما يحرتم الخ��ر كثريا وبانهما 

ا�شبحا �شديقني حميمني خارج ار�شية امللعب اي�شا.
14 مرة  ت��واج��ه م��ع ف��ريغ��و���ش��ون  ال���ذي  وي���درك مورينيو 
ومل يخ�شر امام نظريه ال�شكتلندي �شوى مرتني فقط، ان 
الطالق  �شهلة  تكون  لن  املو�شم  ه��ذا  يونايتد  مع  املواجهة 
ال�شياطني  م��درب  م��ع  احلالية  �شداقته  ب��ان  اع��رتف  لكنه 

احلمر �شتجعل الهزمية، يف حال ح�شلت، اقل مرارة عليه.
وت���اب���ع م��وري��ن��ي��و ل��ق��د ل��ع��ب��ن��ا م��ب��اري��ات ع���دي���دة م���ع بورتو 

وت�شيل�شي وانرت ميالن والن مع ريال مدريد. ويف كل فريق 
افوز يف مباريات واخ�شر  اليك�س، كنت  ال�شري  امام  لعبت به 
مباريات واتعادل يف اخرى. هذه املرة اريد الفوز وهو اي�شا 
ورغ���م حزنه،  م��ن��ا،  اخلا�شر  ب��ان  اعتقد  لكني  ال��ف��وز.  ي��ري��د 
�شي�شعر ب�شيء من ال�شعادة لن �شديقه قد فاز. لكن ل احد 

يخطىء )يف�شر كالمه ب�شكل خاطىء(، اريد الفوز .
لكن خالفا ليونايتد، ي�شري فريق مورينيو نحو الهاوية يف 
الدوري ال�شباين بعدما ترك غرميه التاريخي بر�شلونة يف 
نزهة نحو ا�شتعادة لقبه، اذ يبتعد عنه 16 نقطة يف �شدارة 

الرتتيب.

يف ذهاب دوري الأبطال
�سراع اجلبابرة بني ريال مدريد ومان�س�سرت يونايد اليوم 

مهرجان �صلطان بن زايد لالإبل ب�صويحان يف يومه العا�صر

�سلط����ان ب���ن زاي���د ي�سه����د مناف�س����ات امله��رج���ان ويت����ّوج الفائ���زي���ن باملزاين������ة 
)الوثبة( الأوىل جميلة جميالت �صوط ثنايا ال�صيوخ و)منحاف( الأوىل وجنمة �صوط ثنايا اجلماعة



ابنة براد بيت واأجنلينا جويل 
تتقا�سى 3 اآلف دولر اأ�سبوعيًا 

ت��ت��ق��ا���ش��ى اب��ن��ة ال��ن��ج��َم��ني ب����راد بيت 
واأجنلينا جويل البالغة من العمر 4 
اأ�شبوعياً  3 اآلف دولر  �شنوات، مبلغ 
عن دورها يف فيلم مالفي�شينت، حول 
توؤدي  النائمة" الذي  اجلميلة  ق�شة 
وذكر  ال��ب��ط��ول��ة.  دور  وال��دت��ه��ا  ف��ي��ه 
اأن العقد اخلا�س  اأم زي(  موقع )تي 
املحكمة،  اأم����ام  امل���ق���ّدم  ب��ال��ق��ا���ش��ري��ن 
اأن فيفيان جويل بيت البالغة  يظهر 
م���ن ال��ع��م��ر 4 ���ش��ن��وات، ت��ت��ق��ا���ش��ى 3 
اإىل  بالإ�شافة  اأ�شبوعياً،  دولر  اآلف 
يوم ت�شوير، عن  كّل  �شتني دولر يف 

دورها يف الفيلم، حيث جت�ّشد الأمرية اأورورا يف �شغرها. وتوؤدي جويل دور 
ال�شاحرة ال�شريرة مالفي�شينت يف الفيلم.

 اأكرب مت�س��اح يف الأ�س���ر

ا�شتعاد التم�شاح كا�شيو�س البالغ طوله 5.48 اأمتار، والأب الأكرب خلم�شني 
يف  الأ�شر  يف  مت�شاح  كاأكرب  لقبه  اأ�شرتاليا  يف  للزواحف  مزعة  يف  مت�شاحا 
العامل مطلع الأ�شبوع بعد وفاة لولونغ التم�شاح الأكرب يف العامل والبالغ 
طوله 6.17 اأمتار يف الفلبني.  وقال بيلي كريج -الذي اأ�ش�س جده جورج 
حديقة الزواحف يف ماريالند ميالنيزيا يف غرين اأيالند قبالة كرينز- يف 
عام 1971 �شعرنا بالأ�شى وخا�شة جورج اإنه �شائد التما�شيح هنا وموؤ�ش�س 
احلديقة واإنه ل�شيء حمزن على الرغم من اأن ذلك يعني اأن كا�شيو�س هو 
اأع��وام( البالغ وزنه طنا، اللقب  اأخ��رى . وفقد كا�شيو�س )110  امللك مرة 
ال�شياحة  اإح��دى حدائق  يف  وو�شع  لولونغ  ا�شطيد  عندما   2011 ع��ام  يف 
الأ�شر  يف  التما�شيح  وتعي�س  الفلبني.  جنوبي  يف  ب��ون��اوان  بلدة  يف  البيئية 
واأ�شار  التي تعي�س يف الربية.  اأكرب من تلك  اأطول وتنمو ب�شورة  لفرتات 
كريج اإىل وجود مت�شاح اآخر كبري يبلغ طوله 4.5 اأمتار ول ميكن القرتاب 
منه، وتكون البوابات دائما مغلقة ويطعم بالع�شا. وقال كريج اإن التما�شيح 
اأجل  اأذك��ى احليوانات، ولكنها تعرف ما يتعني عليها القيام به من  لي�شت 
البقاء وهي جتيد هذا، ولكن اأي وظائف دماغية اأعلى من ذلك فلي�س لها 

املقدرة حقا على القيام بها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

و�سم خلف اأذن اأديل 
اأديل  ح�شرت النجمة الربيطانية 
اإىل حفل توزيع جوائز غرامي يف 
لكن   ، مميزة  بطلة  اأجنل�س  لو�س 
ما لفت النتباه مل يكن مظهرها 
ومالب�شها فح�شب بل و�شم جديد 

حلرف A خلف اأذنها.
ان  الأم��ريك��ي  بيبول  واأف���اد موقع 
و�شم  التقطت  الكامريات  عد�شات 
اليمنى،  اأدي��ل  اأذن  A خلف  ح��رف 
اإث��ارة التكهنات حول ا�شم  اأع��اد  ما 
اب��ن��ه��ا ال���ذي ول��دت��ه ح��دي��ث��اُ اإذ قد 
يكون ه��ذا احل��رف اأول ح��رف من 

ا�شمه.
ي�شار اإىل ان اأديل مل تعلن اأبداً عن 
اخ��ت��ارت��ه ل�شغريها،  ال���ذي  ال���ش��م 
�شوهدت  اأن  �شبق  ان��ه  من  بالرغم 
ت�شع  يناير وهي  الثاين  كانون  يف 
قالدة عليها ا�شم اأجنلو ، وهم ا�شم 

. A يبداأ باحلرف
ي��ذك��ر ان اأدي�����ل رزق����ت ب�����ش��ب��ي يف 
املا�شي  دي�����ش��م��رب  الأول  ك���ان���ون 
زوجها  م��ن  لها  الأول  الطفل  ه��و 

�شاميون كونيكي.

اأقامت جنازتها وهي حية
اأقامت الربيطانية اإليني بو�س 80 عاماً املقيمة يف قرية 
كومبيتا مبدينة ملقة جنوبي اإ�شبانيا منذ ع�شر �شنوات، 

جنازتها ال�شبت املا�شي، ل�شكر اأ�شدقائها واأقاربها.  
وذكرت و�شائل اإعالم اأن اجلنازة اأقيمت يف فندق بالكون 
بل  مدعوين،  ح�شور  على  الأم��ر  يقت�شر  ومل  بالقرية، 

كان هناك اأي�شاً تابوت و�شيارة جنائزية.  
ب���داأت منذ ع��ام يف التح�شري لإقامة  اإن��ه��ا  اإل��ي��ني  وق��ال��ت 
على  ل�شكرهم  واأق��ارب��ه��ا،  اأ�شدقائها  بح�شور  جنازتها 
ك��ل م��ا ق��دم��وه لها اأث��ن��اء حياتها .واأو���ش��ح��ت اإل��ي��ني اأنها 
كانت  حينما  لأن��ه��ا  الثمانني،  �شن  بلغت  اأن��ه��ا  ت�شدق  ل 
�شابة عانت من الكثري من الأمرا�س وكانت زائرة دائمة 
يتعدى  لن  عمرها  اإن  الأطباء  قال  حيث  للم�شت�شفيات، 
اأ�شدقاء  امل�شتبقة  اأنه ح�شر اجلنازة  50 عاماً.   ويذكر 

اإليني من اإجنلرتا واأ�شرتاليا واإ�شبانيا.

يح�سر الإ�سعاف لدمية
عرث فريق من امل�شعفني الربيطانيني على دمية لعر�س 
بال  �شخ�س  لإن��ق��اذ  ا�شتدعائه  بعد  الن�شائية،  امل��الب�����س 
حراك يف �شيارة. وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي 
اإىل  ار�شالهما  ا�شعاف مت  �شيارة ومروحية  اإن  ام�س،  �شي 
مكان ال�شيارة يف اأحد �شوارع مدينة هارويت�س . وا�شافت 
ما  �شاهدوا  اأن  بعد  بالإ�شعاف  ات�شلوا  الأف��راد  بع�س  اأن 

اعتقدوا اأنه �شخ�س ل يتنف�س داخل �شيارة.
خدمة  م��ن  �شاندر�شون،  غ��اري  اإىل  �شي  ب��ي  ب��ي  ون�شبت 
غري  احل��ادث��ة  ه��ذه  اإن  قوله  انكلرتا،  �شرق  يف  الإ�شعاف 
اكت�شفوا  لكنهم  امل��ك��ان،  اإىل  امل�شعفني  وار�شلنا  ع��ادي��ة.. 
ا�شعاف جمرد دمية  اإىل  كان بحاجة  ال��ذي  ال�شخ�س  اأن 
الذين  النا�س  اأن  �شاندر�شون  وا�شاف   . املالب�س  لعر�س 

ات�شلوا بالإ�شعاف فعلوا ال�شيء ال�شحيح .

�سجار يفقد كاهنا اأذنه
ق�شت حمكمة يف مدينة بريث الأ�شرتالية ام�س بتغرمي 
كاهن اأ�شرتايل م�شن األف دولر اأ�شرتايل )1030 دولر 
اأذن كاهن  ب��ذن��ب��ه بق�شم  اأق���ر  ب��ع��دم��ا  اأم���ريك���ي(، وذل���ك 
بينهما على مكان  م�شاجرة  اآخ��ر خالل  كاثوليكي م�شن 
81 عاما  انتظار لل�شيارات. وخ�شع الأب توما�س �شميث 
تثبيت  لإع���ادة  �شاعات  ع�شر  ا�شتمرت  جراحية  لعملية 
الأب توما�س برين قال  اأن  اإىل  املحكمة  وا�شتمعت  اأذن��ه. 
لالأب �شميث اأن يلتقط �شيئا ما من على الأر�س، ولكنه 
مل يدرك اأن ما يف جيبه طول الطريق للمنزل كانت اأذنه 
اليمنى. و�شجلت ال�شرطة قول الأب �شميث: مل اأدرك اأنها 
الأذن قد ذهبت، التقطتها وذهبت بها اإىل املركز الطبي 

اإنها ت�شبه �شيئا اأكلته القطة - �شيء منظره مروع .
وذكر �شميث يف �شحيفته املحلية بعد احلكم، اأنه ل ي�شعى 
للثاأر ول يحمل �شغينة جل��اره. وق��ال: نحن ل نت�شرف 
ه��ك��ذا. اإن ه��ذا اآخ���ر ���ش��يء كنت اأت��وق��ع��ه م��ن اأح���د رجال 

الدين، اأنا ل اأحمل اأي �شغينة جلاري .

الزعرت لتقوية املناعة
اإن نبات الزعرت يحتوي على مواد �شديدة تعمل على تقوية اجلهاز املناعي لدى الن�شان، ي�شاعد على ا�شتخدامه 
باإ�شافة بع�س املكونات الأخرى، مثل غذاء امللكات، وحبة الربكة، والزجنبيل، وكذلك اذا ا�شتخدم مع الثوم، وحبة 

الربكة والع�شل.
ويحتوي الزعرت على بع�س املواد �شديدة الفاعلية من �شاأنها عالج بع�س الأمرا�س حيث يحتوي على مواد لها 
خا�شية م�شكنة لالأمل ومطهرة ومن�شطة للدورة الدموية. وين�شط الزعرت عامة كل الوظائف امل�شادة للت�شمم، 
للع�شالت  الهيدروكربونية مقوية  امل��واد  راتنجية وهي  البول، كما يحتوي على مواد  العرق، ويدر  اإف��راز  وي�شهل 
امل�شالك  التهابات  ويعالج  القلب،  ع�شالت  وتقوية  ال�شرايني،  تو�شيع  على  اأي�شاً  وتعمل  ال�شرايني،  ت�شلب  ومتنع 

البولية، واملثانة، وي�شفي من مر�س املغ�س الكلوي، ويخف�س الكولي�شرتول.
ولنبات الزعرت فوائد طبية يف �شفاء كثري من الأمرا�س، ل�شيما ما يتعلق باجلهاز التنف�شي مثل ال�شعال الديكي، 
واللتهابات ال�شعبية، والربو، ويف هذه احلالة يعمل الزعرت على تليني املخاط ال�شعبي، ما ي�شهل طرده للخارج 
كما يهدئ ال�شعب الهوائية ويلطفها. ويعطي مغلي الزعرت املمزوج بالع�شل نتائج ممتازة يف حالة التهابات ال�شعب 

التنف�شية.
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)املراأة القرد( تعود اإىل موطنها
اأعلنت وزارة اخلارجية املك�شيكية اأن رفات جوليا ب�شرتانا التي 
التا�شع  القرن  يف  اأوروب���ا  يف  ال�شريك  عرو�س  يف  ت�شارك  كانت 
اأنها »امل��راأة القرد« و�شل اإىل املك�شيك متهيداً لنقله  ع�شر على 

اإىل م�شقط راأ�شها �شمال البالد حيث �شيوارى يف الرثى.
وجوليا ب�شرتانا من ال�شكان الأ�شليني يف املك�شيك، عا�شت بني 
العامني 1834 و1860، وكانت تعاين من خلل يف الهورمونات 
يوؤدي اإىل منو ال�شعر بكثافة. وقد نقل رفاتها من جامعة اأو�شلو 
اإىل املك�شيك بناء على طلب ال�شلطات. وكانت جوليا تبلغ من 
خلقية،  ت�شوهات  من  اأي�شاً  تعاين  وكانت  م��رتاً،   1،34 الطول 
اإل اأنها كانت موهوبة يف الرق�س والغناء. وبعد حياة ام�شتها 
واأوروبا،  املتحدة  الوليات  بني  واملعار�س  ال�شريك  عرو�س  يف 
1921 ح�شل رجل  العام  توفيت وجرى حتنيط ج�شدها. ويف 
اأعمال نروجي على ج�شدها املحنط ليعر�شه يف »غرفة اأ�شباح«. 
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مديرة تك�سر اإ�سبع طالبة
يد  اإ�شبع  بك�شر  ال�ّشعودّية  يف  اإبتدائّية  مدر�شة  مديرة  ت�شّببت 

ف الأّول.  اإحدى الّطالبات يف ال�شّ
اإذ  املنزل  اإىل  بعد عودتها  اإ�شبعها  ك�شر  الّطالبة  اأهل  واكت�شف 
لل�شرب  تعّر�شها  ب�شبب  يدها  �شديدة يف  اآلم  ت�شكو من  كانت 
ليتبنّي  امل�شت�شفى  اإىل  فا�شطحبوها  امل��در���ش��ة،  م��دي��رة  م��ن 
�شربتها  امل��دي��رة  اأّن  ُيذكر  اإ�شبعها.   وك�شر  لل�شرب  تعّر�شها 
باحي، حيث اإّنها ت�شكن يف قرية  ب�شبب تاأخرها عن الّطابور ال�شّ
اأهايل  وطالب  نقل.  و�شيلة  وج��ود  ت�شتلزم  املدر�شة  عن  بعيدة 

الّطفلة وزير الرّتبية بالتدخل والّتحقيق يف هذه الق�شية. 

غرامة على الب�سق
غرامة  ل��ن��دن  الربيطانية  العا�شمة  ب��ل��دي��ات  اإح���دى  فر�شت 
فورية على الب�شق يف �شوارعها، ويعتقد اأنها اأول �شلطة حملية 

تتخذ مثل هذا الإجراء يف اململكة املتحدة.
والثام  ح��ي  �شكان  اإن  ام�س  �شتاندارد  اإيفننغ  �شحيفة  وق��ال��ت 
مقدارها  غ��رام��ة  �شيواجهون  لندن  �شرق  �شمال  يف  فوري�شت 
80 جنيهاً ا�شرتلينياً اإذا ما مت �شبط اأي واحد منهم يب�شق يف 

ال�شارع من قبل موظفي بلديتها.
وا�شافت اأن هذا الإجراء هو جزء من حملة تبنتها البلدية �شد 
ما تعتربه ال�شلوك املثري لالإ�شمئزاز املعادي للمجتمع، وتريد 
من خالله اأن جتعل التبول والب�شق يف ال�شوارع حمرمان متاماً، 
من خالل توجيه ر�شالة وا�شحة اإىل ال�شكان للتعامل باحرتام 
والثام  بلدية  رئي�س  نائب  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت  ال�شوارع.  مع 
فوري�شت، كاليد لوك�س، قوله من املرّوع اأن ن�شهد فو�شى غري 
املقبول  اأنه من  يعتقدون  اأف��راد  وهناك  اأر�شفتنا،  على  �شحية 

النغما�س يف �شلوكيات هي الأكرث عداًء للمجتمع .
وا�شاف هذه اخلطوة توجه ر�شالة ل لب�س فيها للنا�س الذين 
و�شيتم  كمراحي�س،  معها  يتعاملون  اأو  ال�شوارع  يف  يب�شقون 

فر�س غرامات فورية بحقهم .
اأع�شاء يف فريق مدر�شة �شامبا ي�شاركون يف احتفالية خالل كرنفال ريو دي جانريو بالربازيل الذي ميتد من 8 اىل 12 فرباير. )رويرتز(

اأف�سل �سديقة 
لبيون�سي اإبنتها 

حت����دث����ت ال���ن���ج���م���ة الأم����ريك����ي����ة 
بلو  بابنتها  عالقتها  عن  بيون�شي 
اأف�شل  باأنها  و�شفتها  التي  اآي��ف��ي 

�شديقة لها.
وق���ال���ت ب��ي��ون�����ش��ي يف م��ق��اب��ل��ة مع 
ابنتها  ان  الأم��ريك��ي��ة  ف���وغ  جم��ل��ة 
التي ل يتعدى عمرها ال�13 �شهرا 

هي اأعز واأف�شل �شديقة لها.
الأم���وم���ة  ���ش��ع��ور  اإىل  وت���ط���رق���ت 
الذي خاجلها عندما كانت حاماًل 
اأك�����دت ان ما  ب�����ش��غ��ريت��ه��ا، ل��ك��ن��ه��ا 
الولدة  عن  م�شاعر  من  اختربته 

ل يو�شف.
وذك����رت ان��ه��ا ب��ع��د الإجن�����اب باتت 
ج�شمي  وب���ات  ج�شدها  ق��وة  تفهم 
يل  بالن�شبة  خمتلفاً  �شيئاً  يعني 

واأ�شعر بثقة اأكرب .
باأنوثتي  اأ����ش���ع���ر  ب����ت  واأ�����ش����اف����ت 

وباأحا�شي�شي اأكرث.
ب��اأن��ه��ا تفكر  واع���رتف���ت ب��ي��ون�����ش��ي 
باإجناب طفل اآخر، لكنها ل تعرف 

متى.

اإيفا منديز تطلق 
جمموعة اأزياء 

اإيفا  الأم��ريك��ي��ة  النجمة  ت�شتعد 
اأزياء  جمموعة  لإط���الق  منديز 

خا�شة بها.
وذكرت جملة )وومن وير ديلي( 
ال�شفرية  ����ش���ت���ك���ون  م���ن���دي���ز  اأن 
اجلديدة خلّط اأزياء يحمل ا�شمها 
بالتعاون مع �شركة نيويورك اأند 
كومباين، كما �شت�شارك يف عملية 

ت�شميم املالب�س والك�ش�شوارات.
مالب�س  امل����ج����م����وع����ة  وت�����������ش�����ّم 
باأ�شعار  �شهرات  ومالب�س  يومية 

معقولة.
وق������ال������ت م����ن����دي����ز اإن������ه������ا حتب 
امراأة  ك��ّل  ت��ربز  ال��ت��ي  الت�شاميم 
اأنه  اإىل  واأ���ش��ارت  مييزها،  ب�شكل 
حول  الأف��ك��ار  م��ن  الكثري  لديها 

الت�شاميم اجلديدة.

اكت�شاف  من  يقرتبون  اأنهم  بريطانيون  علماء  يعتقد 
ال�شبب يف اأن الأطفال الذين يق�شون جّل وقتهم داخل 
ترجيحا  اأك��رث  يكونون  خارجه  اللعب  من  ب��دل  البيت 
لالإ�شابة بق�شر النظر احل�شر ، وذلك بعد درا�شة مهمة 

يف اأ�شول املر�س. 
وق���د ح���ددت درا����ش���ة، اأج��ري��ت ع��ل��ى اأك���رث م��ن 45 األف 
اأنها  24 جينة جديدة يبدو  واآ�شيا،  اأوروب��ا  �شخ�س من 
م�شوؤولة عن حتفيز بداية مر�س احل�شر. واأكدت اأي�شا 
بالفعل  �شبهة  حم��ل  كانتا  اأخ��ري��ني  جينتني  دور  على 

لكونهما معنيتني باملر�س نف�شه.
الدرا�شة  قاد  الذي  هاموند،  كري�س  الربوفي�شور  وقال 
من كينغز كوليدج بلندن، نحن نعرف بالفعل اأن مر�س 
لكننا  الأ���ش��ر،  يف  �شائعا  ي��ك��ون  لأن  مييل  النظر  ق�شر 
وهذه  ال���وراث���ي.  �شببه  ع��ن  الآن  حتى  الكثري  نعلم  ل 
من  ج��دي��دة  جمموعة  الأوىل  للمرة  تك�شف  ال��درا���ش��ة 

اجلينات املرتبطة به.
بع�شرة  اأك��رث  عر�شة  اجلينات  لهذه  احلاملون  واأ�شاف 
اأ�شعاف خلطر الإ�شابة باحلالة... وهذه خطوة لالأمام 

اأو  اأف�شل  عالجات  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  للغاية  مثرية 
الوقاية يف امل�شتقبل للماليني حول العامل .

وقد مت ربط اأكرث من 24 جينة بزيادة خطر الإ�شابة 
اأخريا  للباحثني  تتيح  قد  التي  النتيجة  تلك  باحل�شر، 
اأكرث ترجيحا لأن ي�شريوا  اأطفال اليوم  اأن  فهم �شبب 

ق�شريي النظر من اأقرانهم يف املا�شي.
وي�شار اإىل اأن مر�س ق�شر النظر يوؤثر حاليا يف واحد 
% من   80 ونحو  ال��غ��رب،  اأ�شخا�س يف  ك��ل ثالثة  م��ن 

�شعوب اآ�شيا. 
% من   90 ويف ب��ع�����س ب��ل��دان ال�����ش��رق الأق�����ش��ى ن��ح��و 
% قبل   20 الأطفال ق�شريو النظر، مقارنة باأقل من 

عقدين من الزمن.
النظر  ق�شر  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن��ه  العلماء  ويعتقد 
وراثي  مكون  ول��ه  الأ���ش��ر  يف  متاأ�شال  يكون  لأن  مييل 
ال�شنوات  الهائلة يف احلالة خالل  الزيادة  اأن  اإل  قوي، 
الأخرية كانت مرتبطة بالزيادة يف الوقت الذي يق�شيه 
الأطفال داخل البيت، اإما يف الدرا�شة اأو ممار�شة األعاب 

احلا�شوب وم�شاهدة التلفاز.

اكت�ساف اجلينات امل�سببة لق�سر النظر 

ق�سور عاملية لوي�ست وكارد�سيان  
 يبدو ان النجمني الأمريكيني كيم كارد�شيان وكايني وي�شت لن يكتفيا بق�شرهما الفخم يف بيل 

اإير، اإذ انهما يخططان ل�شراء جمموعة من الق�شور يف اأنحاء خمتلفة من العامل.
ونقل موقع تي اأم زد الأمريكي عن م�شادر مقربة من النجمني تاأكيدها انهما ينويان �شراء 

ق�شور يف كل من نيويورك وميامي وباري�س والربازيل.
واأو�شحت امل�شادر ان الق�شر الذي ا�شرتياه يف بيل اإير بكاليفورنيا ب11 مليون دولر، 

هو الأول يف �شل�شلة الق�شور التي يعتزمان �شراءها.
ولفتت اىل ان وي�ش��ت وكارد�شيان كان����ا يف الربازيل موؤخراً للق���اء مهند�س ي�شمم 

عق����ار يف  �ش���راء  ينوي���ان  هم���ا  و  لهما  راق  املك����ان  لكن  كاليفورني��ا  ق�شرهم��ا يف 
ذاك البلد.


