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العني والهالل ال�شعودي يف م�شوار 
البحث عن النقاط الثالث بالقطارة 

عربي ودويل

حممد احلمادي رئي�شا 
لتحرير �شحيفة االحتاد

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

هل تغيرّ احلكومة اجلديدة خارطة 
امل�شهد ال�شيا�شي يف تون�ص؟

•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�شر �شموه بزعبيل ظهر ام�س 
بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الفرن�شية  العا�شمة  ومقره  للمعار�س  الدويل  املكتب  وفد  الداخلية  وزير 
برئا�شة ال�شيد �شتني كري�شتن�شن رئي�س اللجنة التنفيذية يف املكتب الذي 
والتي  الدولة  ل��دى  املتوفرة  االمكانات  على  لالطالع  حاليا  البالد  ي��زور 

توؤهل مدينة دبي ال�شت�شافة معر�س اك�شبو الدويل 2020.
وقد رحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بالوفد موؤكدا 
الر�شمي  امل�شتويني  على  امل�شوؤولة  واجلهات  االإم���ارات  دول��ة  قيادة  اهتمام 
بناء  يف  ق�شوى  اأهمية  من  ميثله  ملا  نظرا  العاملي  احل��دث  بهذا  وال�شعبي 
املنطقة  و�شعوب  االم���ارات  �شعب  بني  واالن�شاين  الثقايف  التوا�شل  ج�شور 
العربية و�شعوب العامل. واأ�شار �شمو يف معر�س تبادل وجهات النظر بينه 
ورئي�س الوفد الدويل ال�شيد كري�شنت اىل اأن دولتنا متثل دول املنطقة يف 
�شعيها لك�شب التاأييد الدويل يف الت�شويت ملدينة دبي لتكون املدينة امل�شيفة 
للمعر�س الذي يعد االأبرز واالأكرب واالأهم على م�شتوى املعار�س الدولية 
الأن��ه يجمع حت��ت مظلته ثقافات  وذل��ك  ال���دول  م��ن  العديد  تقام يف  التي 

متنوعة واأعراقا من كل لون.                                     )التفا�شيل �س2(

   

اأرملته تطالب بك�شف مدّبر االغتيال  

الداخلية التون�سية تتعرف على ال�سلفي قاتل بلعيد 
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ن��دوة �شحفية عقدها  يف  العري�س  علي  التون�شي  الداخلية  وزي��ر  ق��ال 
ام�س الثالثاء اإّن الفرق االأمنية متكنت من ح�شر ال�شبهة يف جمموعة 
من االأ�شخا�س ينتمون اإىل تيار �شلفي مت�شدد تورطوا يف اغتيال الزعيم 

املعار�س �شكري بلعيد .
التعرف على  االإج��رام متكنت من  ب��اأن فرقة مقاومة  العري�س  وك�شف 
قبل  بلعيد  �شكري  املرحوم  حتركات  مبراقبة  يقومون  كانوا  اأ�شخا�س 

تنفيذهم للجرمية النكراء داخل و�شيلة نقل.
وقال العري�س اإنه بتعميق البحث مّت اإيقاف اأربعة م�شتبه بهم اعرتف 
اأحدهم بتنقله يوم اجلرمية مع القاتل االأ�شلي اإىل حميط العمارة اأين 
ذلك  اإث��ر  االثنني  ليفرا  نارية  بطالقات  الغتياله  بلعيد  خ��روج  ترقبا 

)الذي قتل والذي كان يف املراقبة(.
واأكد العري�س اأنه مّت التعرف على هوّية القاتل املبا�شر و�شار معروفا 

وهو بحالة فرار والوحدات االأمنية ب�شدد مالحقته حاليا.
26 و  اأعمارهم بني  االأربعة ترتاوح  املوقوفني  اأّن  اإىل  العري�س  واأ�شار 
34 �شنة. وقال اإّن التحريات حول ال�شوابق العدلية لهوؤالء االأ�شخا�س 

ما تزال متوا�شلة.
وقال اإّن اأحد املوقوفني تعلقت به ق�شية �شابقة يف االنخراط يف ع�شابة 
واملمتلكات وذلك  االأ�شخا�س  التح�شري لالعتداء على  بق�شد  والوفاق 

بعد الثورة.
�شكري  البارز  املعار�س  اأرملة  خلفاوي  ب�شمة  اأم�س   اأك��دت  جانبها  من 
بلعيد اأن االأهم من القب�س على منفذي اغتيال زوجها هو الك�شف عن 

مدبري هذا االغتيال.
بلعيد  �شكري  مقتل  م�شبوهني يف  على  القب�س  على خرب  تعليقها  ويف 
قالت ب�شمة اخللفاوي اإن كل الفر�شيات قائمة ولكن االأهم من ذلك هو 
الك�شف عن الطرف وراء هذه اجلرمية التي اعتربتها جرمية منظمة، 

وفق ت�شريحات لراديو فرن�شا.                           )التفا�شيل �س11(

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله رئي�س واأع�شاء وفد املكتب الدويل للمعار�س  )وام(

زار معر�ض جلفود وا�شتقبل رئي�ض واأع�شاء وفد املكتب الدويل للمعار�ض

حممد بن را�سد يوؤكد اهتمام الإمارات و�سعيها للفوز با�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

•• القاهرة-وكاالت:

ام�س  املعار�شة  امل�شرية  الوطني  االنقاذ  جبهة  اعلنت 
دعا  التي  الت�شريعية  االنتخابات  مقاطعة  ق��ررت  انها 
ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري حم��م��د م��ر���ش��ي اىل اج��رائ��ه��ا على 
اربع مراحل تبداأ يف ني�شان ابريل وتنتهي يف حزيران 
يونيو. وقال القيادي يف جبهة االنقاذ نقيب املحامني 
جبهة  ان  �شحفي  موؤمتر  يف  عا�شور  �شامح  امل�شريني 
االنقاذ قررت باالجماع مقاطعة االنتخابات الت�شريعية 
ل�شمان  مطالبها  اىل  ال�شلطة  ا�شتجابة  لعدم  املقبلة 
نزاهة االنتخابات وعلى راأ�شها ت�شكيل حكومة حمايدة 

الدارة �شوؤون البالد اثناء هذه االنتخابات.
احلوار  يف  كذلك  ت�شارك  لن  اجلبهة  ان  عا�شور  واك��د 
الوطني الذي دعا اليه الرئي�س امل�شري م�شاء الثالثاء 
ملناق�شة �شمانات نزاهة االنتخابات وقال طالبنا باقالة 
واختيار  احلالية(  )احلكومة  العاجزة  احلكومة  ه��ذه 
حكومة حمايدة، طلبنا ان جنري حوارا يوؤكد ا�شتقالل 
اختيار  م��ن  للق�شاء  االع��ل��ى  املجل�س  وميكن  الق�شاء 

جلنة  ت�شكيل  ي�شمن  ح���وارا  طلبنا  ج��دي��د،  ع��ام  نائب 
قانونية حمايدة ملراجعة الد�شتور، طالبنا بحوار يوؤكد 
ا�شتقالل �شلطات الدولة عن اجلماعات ال�شيا�شية التي 
حتكم من خلف هذه املوؤ�ش�شات وخا�شة جماعة االخوان 

امل�شلمني.
للد�شتور  وباملخالفة  فجاأة  ودع��وا  اب��وا  ولكنهم  وتابع 

الذي و�شعوه اىل انتخابات الربملان امل�شري.
ت��ظ��اه��رات مبحافظة  ع���دة  انطلقت  اخ���رى  م��ن ج��ه��ة 
اأرجاء  وج��اب��ت  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ال�شاحلية،  بور�شعيد 
امل��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ب��رياً ع��ن اال���ش��ت��م��رار يف ع�����ش��ي��ان مدين 
باإ�شقاط نظام  اأي��ام للمطالبة  االآالف قبل ع�شرة  ب��داأه 

الرئي�س حممد مر�شي.
باأن  انرتنا�شونال  بر�س  يونايتد  حقوقي  م�شدر  واأبلغ 
ع  جممَّ اأم���ام  م��ن  انطلقت  ملتظاهرين  م�����ش��ريات  ع��دة 
حماكم بور�شعيد، حيث جابت تلك التظاهرات مناطق 
علي  حممد  و�شارع  واجلميل  الزهور  و  العرب  واأحياء 
بداأ  م���دين  ع�شيان  ا���ش��ت��م��رار  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً  الرئي�شي 

باملحافظة قبل ع�شرة اأيام للمطالبة باإ�شقاط النظام.

•• عوا�صم-وكاالت:

ام�س  القتلى  �شقوط مزيد من  ال�شوريون  النا�شطون  اأح�شى 
املناطق  م��ن  ع���ددا  النظامية  ال��ق��وات  وا�شتهدفت  ال��ث��الث��اء، 

بالق�شف، يف حني �شجلت ا�شتباكات مبدن وبلدات �شورية. 
ووفقا حل�شيلة قدمتها ال�شبكة ال�شورية حلقوق االإن�شان، فاإن 

الع�شرات لقوا م�شرعهم يف �شوريا، �شقط معظمهم يف اإدلب.
النظامية  للقوات  التابعة  امليغ  طائرات  نفذته  ق�شف  واأوق��ع 
الزاوية.  َبلُيون بجبل  بلدة  اإدلب قتلى وجرحى يف  مبحافظة 
ويقول اأهايل البلدة اإن الق�شف اأدى اإىل مقتل عائلة باأكملها 

نزحت من بلدة جماورة.
وتعر�شت مدينة حم�س لق�شف عنيف ب�شواريخ بعيدة املدى 

ا�شتهدفت حي اخلالدية، واأفادت �شبكة �شام باأن قوات النظام 
اأدى  مما  االأثرية،  واالأماكن  العبادة  ودور  املدار�س  ا�شتهدفت 

اإىل قتلى وجرحى وتدمري مبان باأكملها.
يتبعها  ال��ت��ي  امل�شتمر  ال�شغط  �شيا�شة  اأن  نا�شطون  واع��ت��رب 
بالكامل  املدينة  اإخ��الء  اإىل  املدينة تهدف  اأه��ايل  النظام على 

واال�شتحواذ على املنازل واملحال التجارية من قبل ال�شبيحة.
واأفاد املركز االإعالمي ملدينة حلب باأن ق�شفا عنيفا بالطريان 
احلربي ا�شتهدف ام�س مدينة منبج بريف املدينة، واأو�شح اأن 

الق�شف اأ�شفر عن وقوع اإ�شابات وهدم بع�س املباين.
اأحياء  ق�شفت  النظام  ق��وات  اإن  للثورة  العامة  الهيئة  وقالت 
جوبر والقابون واحلجر االأ�شود يف العا�شمة دم�شق، كما تركز 
الزبداين وم�شايا ودوم��ا ومديرا يف ريف  الق�شف على مدن 

وتدمري  االأ�شخا�س،  من  ع��دد  وج��رح  ملقتل  اأدى  مما  دم�شق. 
مبان عدة.. و�شهد حيا القدم والع�شايل ا�شتباكات بني وحدات 
واإ�شابة  م�شرع  عن  اأ�شفرت  امل�شلحة،  واملعار�شة  اجلي�س  من 

عدد من االأ�شخا�س بينهم مدنون.
منت�شف  قبيل  دوي��ه  �شمع  قويا  انفجارا  ب��اأن  نا�شطون  واأف���اد 
االنفجار  اأن  النا�شطون  واأو���ش��ح  دم�شق،  العا�شمة  يف  الليل 
وقع يف منطقة العبا�شيني ويرجح اأن يكون ناجما عن �شيارة 
مفخخة داخل موقع للدبابات بالقرب من �شاحة العبا�شيني. 

واأعقب االنفجار تبادٌل الإطالق النار يف عدد من املناطق.
اإىل  واندلعت مواجهات عنيفة يف حي جوبر ولكنها مل ت�شل 
�شاحة العبا�شيني التي تعترب اإحدى اأهم ال�شاحات يف العا�شمة 

ال�شورية ولها اأهمية رمزية للطرفني.

الفجر........    05:24            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:25  
الع�صاء......   07:55

رجال االنقاذ يخلون جثامني القتلى من موقع �شقوط املنطاد )رويرتز(

فل�شطينيون ينقلون طفلة ا�شيبت باختناق من قنابل الغاز خالل ا�شتباكات بال�شفة

ع�سرات القتلى بق�سف على حم�ص وحلب واإدلب 

اليمن يخ�سر 10 مليارات دولر ب�سبب الف�ساد
•• �صنعاء-وام:

ذكر تقرير حكومي ميني اأن اليمن خ�شرت 10 مليارات دوالر نتيجة الف�شاد 
امل�شت�شري يف كل مرافق وموؤ�ش�شات البالد.

واأو�شح التقرير اأن مظاهر الف�شاد متثلت يف خ�شخ�شة موؤ�ش�شات واأ�شول 
احلقيقية  قيمتها  من  باملائة   25 من  اأق��ل  متثل  زهيدة  مببالغ  حكومية 
ونهب االأرا�شي ومنح اإعفاءات �شريبية وجمركية مل�شاريع وهمية ونافذين 

اإ�شافة اإىل �شوء االإدارة للموؤ�ش�شات وخا�شة االإنتاجية منها.
الف�شاد  ظ��اه��رة  يف  امل�شوؤولية  م��ن  ج���زءا  اخل��ا���س  القطاع  التقرير  وح��م��ل 
امل�����ش��ت�����ش��ري��ة وذل����ك م��ن خ���الل مم��ار���ش��ات��ه غ��ري ال��ق��ان��ون��ي��ة يف اال�شترياد 
واجلمركية  ال�شريبية  الر�شوم  دف��ع  يف  والتحايل  املحا�شبية  وال�شجالت 
حتت  االأرا���ش��ي  على  واحل�شول  الوهمية  امل�شاريع  اإع��ف��اءات  اإىل  باالإ�شافة 

م�شميات خمتلفة.

الب�سري  بني  مرتقبة  قمة 
و�سلفاكري يف مار�ص املقبل

•• اخلرطوم-وام:

اأك��د دف��ع اهلل احل��اج مندوب 
االأمم  ال���دائ���م يف  ال�������ش���ودان 
اأمبيكى  ث��ام��ب��و  اأن  امل��ت��ح��دة 
االأفريقية  االآل����ي����ة  رئ��ي�����س 
التفاو�س  دع��وة لطريف  قدم 
ال�شودان  وج��ن��وب  ال�����ش��ودان 
خالل  املفاو�شات  ال�شئناف 
واأو�شح  املقبل.  مار�س  �شهر 
اأن  اخل����رط����وم  يف  اهلل  دف����ع 
ا�شتمع  ق���د  االأم�����ن  جم��ل�����س 
اإىل  اجل��اري  االأ�شبوع  بداية 
تقرير من هايلى منقريو�س 
ال��ع��ام لالأمم  االأم���ني  ممثل 
حول  ال�شودان  لدى  املتحدة 
�شري تنفيذ االإتفاقية املوقعة 
بني الب�شري و�شلفاكري خالل 

�شبتمرب املا�شي. 

•• عوا�صم-وكاالت:

لعملية  املتحدة  حّذر من�شق االمم 
ال�شالم يف منطقة ال�شرق االو�شط 
الدولتني  ح��ل  ان  ���ش��ريي  روب����رت 
اآخ����د   - وا����ش���رائ���ي���ل  ف��ل�����ش��ط��ني   -

بالتال�شي. 
وقال �شري يف مقابلة اأجرتها معه 
ام�س  ون�شرتها  ه��اآرت�����س  �شحيفة 
عاما  ���ش��ي��ك��ون  ال��ق��ري��ب  ال���ع���ام  اإن 
يعلم  اأن  اجلميع  وعلى  م�شرييا، 
اأنه يف حال عدم ن�شوء اأفق �شيا�شي 
م��وث��وق حل��ل ال��دول��ت��ني ف���اإن هذا 
االأمر قد يوؤدي اإىل نتائج خطرية 

جدا.
املقابلة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
م��ع ���ش��ري ج���رت االأ���ش��ب��وع املا�شي 
وع�������رب االأخ����������ري ع�����ن ق���ل���ق���ه من 
اإ�شراب  ات�شاع  تقارير حتدثت عن 
االأ�شرى الفل�شطينيني يف ال�شجون 

يعتزم ان ي�شغي.
املنتظرة  اأوب����ام����ا  ج���ول���ة  واأث�������ارت 
جديدة  اأم��ري��ك��ي��ة  بدفعة  ت��وق��ع��ات 
اال�شرائيلية  امل��ف��او���ش��ات  الح��ي��اء 
منذ  ت��وق��ف��ت  ال��ت��ي  الفل�شطينية 
التو�شع  ب�������ش���ب���ب   2010 ع������ام 

اال�شتيطاين.
ك����ان يتحدث  ال�����ذي  ك����ريي  ل��ك��ن 
اأول  خ����الل  امل��ان��ي��ا  يف  ط����الب  اىل 
ب���ع���د تويل  ل����ه يف اخل�������ارج  رح���ل���ة 
اخل���ارج���ي���ة االم��ري��ك��ي��ة ه����ون من 

هذه التوقعات.
ن���ذه���ب ونطرح  ل���ن  وق�����ال ك����ريي 
بقوة خطة ونقول للكل ما عليهم 
ات�شاور  ان  اأري����د  اأن����ا  ي��ف��ع��ل��وه.  ان 

والرئي�س يريد ان ي�شغي.
وكان اأوباما قد جعل اقرار ال�شالم 
والفل�شطينيني  اال�شرائيليني  بني 
الرئا�شية  فرتته  يف  اأولوياته  من 
مل  ���ش��ن��وات  اأرب���ع  بعد  لكن  االوىل 

وموجة  الطعام  ع��ن  االإ�شرائيلية 
التظاهرات يف ال�شفة الغربية.

وقال �شري باإمكان ق�شية االأ�شرى 
اأمور  اإىل  ب�شهولة  ت��وؤدي  اأن  دائما 
خ��ط��رية، وق���د ع��رب االأم����ني العام 
لالأمم املتحدة )بان كي مون( عن 

قلقه اأمام نتنياهو.
وم������ن ب����رل����ني ق������ال ج������ون ك���ريي 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االم��ري��ك��ي ام�س 
اأوب�����ام�����ا لن  ب�������اراك  ال���رئ���ي�������س  ان 
ا�شرائيل  �شالم على  يعر�س خطة 
والفل�شطينيني ال�شهر املقبل لكنه 

مقتل 19 �سائحا ب�سقوط منطاد يف م�سر 
•• االق�رص-ا.ف.ب:

ال�شياحي بعد احلادث  امل��ن��ط��اد  ك��ل رح���الت  ق��رر حم��اف��ظ االق�����ش��ر وق��ف 
�شياح غربيون  اغلبهم  االق��ل  �شخ�شا على   19 بحياة  اودى  ال��ذي  الدامي 
وا�شيويون يف انفجار منطاد كان يحلق فوق منطقة االق�شر التاريخية يف 
للقتلى منذ ح��واىل ع�شرين  اكرب ح�شيلة  ت�شجل  جنوب م�شر، يف حادثة 

عاما.
19 �شخ�شا قتلوا من بينهم ت�شعة من هونغ كونغ  ان  وقال م�شدر امني 
هذا  ي�شتطع  ومل  اثنني.  وفرن�شيني  بريطانيني  وثالثة  يابانيني  واربعة 

تظاهرات يف بور�شعيد تاأييدًا للع�شيان املدين

جبهة الإنقاذ الوطني تعلن مقاطعة النتخابات 

االأمم املتحدة حتذر من تال�شي حل الدولتني

كريي: اأوباما لن يطرح خطة �سالم يف ال�سرق الأو�سط
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التفاو�ص  ترف�ص  فرن�سا 
م����ع خ���اط���ف���ي رع���اي���اه���ا

•• باري�ص-وكاالت:

رف�������ش���ت ف��رن�����ش��ا ال���ت���ف���او����س مع 
م�������ش���ل���ح���ني م�����ن ج����م����اع����ة ب���وك���و 
اأع��ل��ن��ت يف  ال��ت��ي  النيجريية  ح���رام 
���ش��اب��ق ع���ن خ��ط��ف��ه��ا عائلة  وق����ت 
اأفراد  �شبعة  م��ن  موؤلفة  فرن�شية 
ال���ث���الث���اء امل���ا����ش���ي ل��ل�����ش��غ��ط من 
اأجل اإطالق عنا�شرها املحتجزين 
النيجريية  ال�������ش���ل���ط���ات  ل�������دى 
الدفاع  وزير  وقال  والكامريونية. 
تتفاو�س  لن  فرن�شا  اإن  الفرن�شي 
يف  الفرن�شية  العائلة  خاطفي  مع 
ت�شريحات  يف  موؤكدا  الكامريون، 
لن  ب�������الده  اأن  حم���ل���ي���ة  اإذاع������ي������ة 
االأ�شا�س  ه��ذا  مثل  على  تتفاو�س 

ومع هذا النوع من اجلماعات.
واأ�شاف اأن بالده �شت�شتخدم جميع 
حترير  ل�شمان  امل��ت��اح��ة  ال��و���ش��ائ��ل 
ه�������وؤالء ال���ره���ائ���ن وغ����ريه����م من 
لعبة  وقال ال منار�س  الفرن�شيني، 

املزايدات الأن هذا هو االإرهاب.
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ا�شتقبل رئي�ض واأع�شاء وفد املكتب الدويل للمعار�ض

حممد بن را�سد يوؤكد اهتمام الإمارات و�سعيها للفوز با�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

زار معر�ض جلفود يف مركز دبي التجاري العاملي 

حممد بن را�سد ياأمر بتمديد فرتة املعر�ص يف دورته للعام املقبل لت�سبح خم�سة اأيام بدل من اأربعة

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
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 يف 
ام�س  ظهر  بزعبيل  �شموه  ق�شر 
بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�شيخ  �شمو  والفريق  دب��ي  حاكم 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
للمعار�س  ال�����دويل  امل��ك��ت��ب  وف����د 
الفرن�شية  ال���ع���ا����ش���م���ة  وم����ق����ره 
كري�شتن�شن  �شتني  ال�شيد  برئا�شة 
رئي�س اللجنة التنفيذية يف املكتب 
الذي يزور البالد حاليا لالطالع 
ع��ل��ى االم���ك���ان���ات امل���ت���وف���رة لدى 
ت��وؤه��ل مدينة دبي  ال��دول��ة وال��ت��ي 
ال�شت�شافة معر�س اك�شبو الدويل 

.2020
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رح��ب  وق��د 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بالوفد 
موؤكدا اهتمام قيادة دولة االإمارات 
امل�شتويني  امل�شوؤولة على  واجلهات 

املنطقة  دول  متثل  دولتنا  اأن  اىل 
الدويل  التاأييد  لك�شب  �شعيها  يف 
مل��دي��ن��ة دب���ي لتكون  ال��ت�����ش��وي��ت  يف 
الذي  للمعر�س  امل�شيفة  املدينة 
يعد االأب���رز واالأك���رب واالأه���م على 
التي  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س  م�شتوى 
وذلك  ال��دول  العديد من  تقام يف 
ثقافات  مظلته  حت��ت  يجمع  الأن��ه 
م��ت��ن��وع��ة واأع�����راق�����ا م���ن ك���ل لون 

احلدث  ب��ه��ذا  وال�شعبي  الر�شمي 
اأهمية  من  ميثله  ملا  نظرا  العاملي 
التوا�شل  ج�شور  ب��ن��اء  يف  ق�شوى 
ب����ني �شعب  ال���ث���ق���ايف واالن���������ش����اين 
االمارات و�شعوب املنطقة العربية 

و�شعوب العامل.
تبادل  م��ع��ر���س  يف  ���ش��م��و  واأ�����ش����ار 
ورئي�س  ب���ي���ن���ه  ال���ن���ظ���ر  وج����ه����ات 
ال�����ش��ي��د كري�شنت  ال����دويل  ال��وف��د 

واإبداعات وابتكارات علمية وتقنية 
املنتجات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�شناعية 
العاملية التي �شتجد يف دبي منفذا 
ل��ه��ا ع��ل��ى دول و���ش��ع��وب واأ����ش���واق 

املنطقة.
وجدد �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دولتنا  اأن  التاأكيد على  دبي  حاكم 
قيادة وحكومة احتادية وحكومات 

حملية وموؤ�ش�شات ر�شمية وخا�شة 
على  وتن�شق  بينها  فيما  تتفاعل 
ل���الإع���داد التام  امل�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى 
وجتهيز كل ما يلزم من اأجل الفوز 
باإختيار  الدولية  والثقة  بالتاأييد 

دبي م�شيفة الإك�شبو 2020.
واأعرب �شموه عن ثقته باأن الوفد 
���ش��ي��غ��ادر ب��الدن��ا ب��ع��د زي����ارة دامت 
اأي����ام وه���و ي��ح��م��ل ذكريات  اأرب���ع���ة 
ط���ي���ب���ة وان����ط����ب����اع����ات ج����ي����دة عن 
دول��ة االإم���ارات وم��ا تتميز به من 
توؤهلها  عاملية  ومعايري  مقومات 
لدى  املف�شلة  الوجهة  تكون  الأن 
اك�شبو  م���ع���ر����س  يف  امل�������ش���ارك���ني 
ال�شتة  مدى  على  وزواره   2020
املعر�س  اإق��ام��ة  ف��رتة  وه��ي  اأ�شهر 
�شنوات  ك���ل خ��م�����س  ي��ن��ظ��م  ال�����ذي 

مرة.
كري�شنت  ال�����ش��ي��د  ال���وف���د  رئ��ي�����س 
اأع����رب ب��اإ���ش��م ال��وف��د امل���راف���ق عن 
وح�شن  للحفاوة  ال��ب��ال��غ  ت��ق��دي��ره 
االيجابي  وال��ت��ع��اون  االإ���ش��ت��ق��ب��ال 
الذي مل�شوه من قبل كافة املعنيني 
الر�شمي  امل�شتويني  على  ب��االأم��ر 

وال�شعبي.

اإعجابه  ال���وف���د  رئ��ي�����س  واأب�������دى 
التقدم  م���ظ���اه���ر  ب���ك���ل  ال�������ش���دي���د 
والنمو  احل�������ش���اري���ة  وال��ن��ه�����ش��ة 
االقت�شادي والتناغم بني خمتلف 
االإم���ارات  جمتمع  واأف���راد  �شرائح 
اأع��راق وثقافات  يتكون من  ال��ذي 
املئتي  تناهز  خمتلفة  وجن�شيات 

جن�شية.
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
االإم���ارات رئي�س  ملجموعة ط��ريان 
اك�شبو  ال�شت�شافة  العليا  اللجنة 
اإبراهيم  رمي  وم���ع���ايل   2020

الع�شو  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���ش��م��ي 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة  امل��ن��ت��دب 
ومعايل حممد ابراهيم ال�شيباين 
ال�شمو  �شاحب  دي���وان  ع��ام  مدير 
حاكم دبي رئي�س اللجنة الوطنية 
ال��ف��ري��ق م�شبح  ���ش��ع��ادة  و  ال��ع��ل��ي��ا 
را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي اإىل 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ش��اء  ج��ان��ب 
التي   2020 الإك�������ش���ب���و  ال��ع��ل��ي��ا 
ت�شم كال من �شعادة مطر حممد 
االدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ط���اي���ر 
الطرق  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 

ح�شني  و�����ش����ع����ادة  وامل�����وا������ش�����الت 
نا�شر لوتاه مدير عام بلدية دبي 
و�شعادة اللواء خمي�س مطر املزينة 
ل�شرطة دبي و�شعادة  القائد  نائب 
هالل �شعيد املري مدير عام دائرة 
التجاري  وال��ت�����ش��وي��ق  ال�����ش��ي��اح��ة 
بدبي الرئي�س التنفيذي ملركز دبي 
التجاري العاملي . وقد اأقام �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
لوفد  غ��داء تكرميا  م��اأدب��ة  مكتوم 
املكتب الدويل للمعار�س ح�شرها 
عدد من ال�شيوخ وال��وزراء واأعيان 
البالد وروؤ�شاء ومديري املوؤ�ش�شات 

والدوائر املحلية.

الداخلية تنظم حما�سرة لتوعية العمال حول �سالمة امل�ساة
•• اأبوظبي-وام:

العامة  االأم��ان��ة  ال��ق��ان��ون يف  اح���رتام  ثقافة  نظم مكتب 
الداخلية  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  �شمو  ملكتب 
حما�شرة  العمل  وزارة  يف  التوجيه  اإدارة  م��ع  بالتعاون 
للتوعية ب�شالمة امل�شاة لعمال مدينة اأبوظبي ال�شناعية 

ايكاد.
تاأتي هذه املحا�شرة �شمن احلملة املرورية التي انطلقت 
بوزارة  امل���روري  للتن�شيق  العامة  االإدارة  اإ���ش��راف  حت��ت 
وت�شتمر  امل�شاة م�شوؤوليتنا  �شعار �شالمة  الداخلية حتت 

حتى بداية �شهر مار�س املقبل.

واأكد املالزم جمعة احلو�شني حر�س املكتب على موا�شلة 
ال��ت��ي مت�س  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االأم����ور  بجميع  ال��ع��م��ال  تثقيف 
حياتهم اليومية وجتعلهم على دراية ووعي اأكرب بقوانني 

الدولة مما ي�شهم يف حفظ حقوقهم القانونية.
واأو�شح اأن غالبية امل�شاة هم من فئة العمالة وقد يعر�س 
ه�����وؤالء ح��ي��ات��ه��م ل��ل��خ��ط��ر م���ن خ���الل ح�����وادث الده�س 
الناجمة عن قطع الطريق من غري االأماكن املخ�ش�شة 
.. م�شريا اإىل اأنه مت التو�شيح للعمال اأن الدولة وفرت 
ال�شبل  اأح���دث  و�شائقني  م�شاة  م��ن  ال��ط��رق  مل�شتخدمي 

والو�شائل التي حتفظ اأرواحهم وتوؤمن �شالمتهم.
وامل��رور االحتادي  ال�شري  اأن قانون  اإىل  واأ�شار احلو�شني 

باإعطاء  ال�شائق  اإل��زام  يف  تتمثل  للم�شاة  حقوقا  ت�شمن 
املخ�ش�شة  االأم����اك����ن  يف  وال���ت���وق���ف  ل��ل��م�����ش��اة  االأول����وي����ة 
ل��ع��ب��وره��م وع���دم جت���اوزه���ا م��ع ت��رت��ي��ب ع��ق��وب��ة متمثلة 
ملن  م��روي��ة  نقاط  و�شت  دره��م   500 م��ق��داره��ا  بغرامة 
يخالف هذه املادة ويف املقابل فاإن القانون فر�س التزاما 
على امل�شاة مبنعهم من عبور الطريق من غري االأماكن 
املخ�ش�شة لهم كاالأنفاق واملمرات والتي جهزتها الدولة 

ح�شب اأحدث املوا�شفات العاملية لتاأمني �شالمتهم.
ب���اح���رتام القوانني  ك��اف��ة  ال��ع��م��ال  وط���ال���ب احل��و���ش��ن��ي 
وحفظ  حلمايتهم  و�شعت  التي  الدولة  يف  والت�شريعات 

اأرواحهم وجتنب الغرامات املالية.

البحرين ت�سيد مبوقف الإمارات ب�ساأن منع دخول الدكتور كري�ستيان اإىل الدولة
•• املنامة-وام:

اأ�شادت مملكة البحرين باملوقف احلكيم الذي اتخذته دولة االإمارات العربية املتحدة مبنع دخول الدكتور كري�شتيان 
كوت�س اأولريخ�شن اإىل الدولة يوم 22 من �شهر فرباير اجلاري للم�شاركة يف موؤمتر نظمته جامعتا االأمريكية يف 
ال�شارقة ولندن لالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية لرتويج اآراء خاطئة وغري �شحيحة عن االأو�شاع يف البحرين. واأكدت 
وزارة اخلارجية البحرينية يف بيان نقلته وكالة اأنباء البحرين بنا ..اأن هذا املوقف يعد تعبريا �شادقا عن اأوا�شر 
الوزارة  واأهابت  الق�شايا.  هذه  مثل  ملواجهة  اخلليجي  للت�شامن  وعنوانا  ال�شقيقني  البلدين  بني  املتينة  االأخ��وة 
باجلامعات والباحثني االأكادمييني يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج اأو خارجها ب�شرورة احلياد العلمي والبحث 
املو�شوعي يف نداوتها وموؤمتراتها..داعية اإىل املو�شوعية يف القيام بدورهم ال�شحيح عند تناول املعلومات واحلقائق 
املتعلقة بدول جمل�س التعاون مبا يدعم م�شداقيتهم العلمية وي�شاعد على اأن يكونوا همزة و�شل لعالقات ثقافية 

وعلمية وتربوية متميزة.

حمدان وهزاع بن زايد يح�سران حفل زفاف عبدالرحمن بن يافور الرميثي 
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة  ح�شر �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
الوطني  االأم��ن  اآل نهيان م�شت�شار  زايد  ال�شيخ هزاع بن  الغربية و�شمو 
م�شاء اأم�س االول حفل الع�شاء الذي اأقامه يافور �شامل الرميثي مبنا�شبة 

زفاف جنله عبدالرحمن اإىل كرمية املرحوم ثاين حممد املهريي.
كما ح�شر احلفل � الذي اأقيم يف نادي �شباط القوات امل�شلحة يف اأبوظبي 
� معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي وال�شيخ �شلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان وال�شيخ �شخبوط 

اآل نهيان ومعايل الدكتور اأحمد مبارك املزروعي  بن نهيان بن مبارك 
االمني العام للمجل�س التنفيذي باأبوظبي و�شعادة حممد حمد بن عزان 
املزروعي وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية باالنابة و�شعادة 
�شلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب �شمو ممثل احلاكم يف املنطقة 
الغربية و�شعادة الدكتور �شلطان احمد اجلابر الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
م�شدر وع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني وج��م��ع م��ن امل��دع��وي��ن واأق����ارب العري�س 

واأ�شدقائه.
وتخلل احلفل تقدمي عرو�س من الفنون ال�شعبية واالأهازيج واللوحات 

الرتاثية.

�سيف بن زايد يطلع على اأطروحة اأحمد بن نا�سر اآل نهيان يف العلوم ال�سرطية
•• اأبوظبي-وام:

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  التقى 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف 
ال�شيخ  اأول  املالزم  مكتبه موؤخرا 
اأحمد بن نا�شر بن زايد اآل نهيان 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى درج���ة 
امل��اج�����ش��ت��ري م���ن ج��ام��ع��ة لي�شرت 

الربيطانية.
مو�شوع  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  واط����ل����ع 
ال���ع���ل���وم  ال����ر�����ش����ال����ة يف جم�������ال 
واأهدافها  واالأم��ن��ي��ة  ال�����ش��رط��ي��ة 
واأه���م���ي���ت���ه���ا يف حت�������ش���ني ج�����ودة 
ال�شرطية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ال��ع��م��ل 
املخاطر  اإدارة  على  رك��زت  والتي 
ال�شرطي ف�شال  والعمل  واالأم��ن 
عن الق�شايا العاملية وتاأثريها يف 
تناولت  فيما  املحلية  املجتمعات 
اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات االأم��ن��ي��ة التي 
اأجهزة ال�شرطة يف العامل  تواجه 
معاجلتها  يف  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
م����ن تعزيز  ن���ح���و مي��ك��ن��ه��ا  ع���ل���ى 
واال�شتقرار  االأم�����ن  م��ن��ظ��وم��ت��ي 

الدوليتني.

العلمي  التح�شيل  يف  اال�شتمرار 
والتفوق.

�شرورة  اإىل  ال��ر���ش��ال��ة  وخل�شت 
ت����ع����زي����ز ال���ت���ن�������ش���ي���ق امل�������ش���رتك 
االأمنية  االأج�����ه�����زة  ج��م��ي��ع  ب����ني 
والدخول يف حوارات مفتوحة مع 
يف  واإ�شراكها  املحلية  املجتمعات 
للمخاطر  الت�شدي  ا�شرتاتيجية 
اأهمية  ال��ع��اب��رة واأك����دت  االأم��ن��ي��ة 
بتبني  االإع����الم  و���ش��ائ��ل  م�شاركة 
اإع��الم��ي��ة را���ش��دة وكتابة  ر���ش��ال��ة 
البعيدة  ال�����ش��ح��ف��ي��ة  ال���ت���ق���اري���ر 
ر�شالتها  ل��ت��ج�����ش��د  االإث�������ارة  ع���ن 
وبناء  وال��وط��ن��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
عالقة ا�شرتاتيجية بني االإعالم 

واملوؤ�ش�شات االأمنية.
نا�شر  ال���ل���واء   .. ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
العام  االأمني  النعيمي  خلريباين 
جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب 
والعميد  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء 
مديرعام  الظاهري  خلفان  علي 
�شوؤون القيادة يف �شرطة اأبوظبي 
مدير  ال�شاعدي  �شعود  والعقيد 
�شمو  م��ك��ت��ب  ���ش��ك��رت��اري��ة  اإدارة 

الوزير.

ال�شيخ  قدمه  �شرح  اإىل  وا�شتمع 
نتائج  ع����ن  ن���ا����ش���ر  ب����ن  اأح����م����د 
وفق  اإعدادها  مت  التي  اأطروحته 
منهج البحث العلمي يف التق�شي 

واال�شتقراء واملقارنة.
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  واأك���د 
ال��������وزراء وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة دعم 
ال��ق��ي��ادة ل��ل��ع��ن��ا���ش��ر ال��وط��ن��ي��ة يف 
تلقي العلوم يف خمتلف املوؤ�ش�شات 

التعليمية املحلية والعاملية وتلبية 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا 
وتوفري االإمكانات التي ت�شاعدها 
على التفوق العلمي واالأكادميي.

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  وهناأ 
بن زايد اآل نهيان ..

بن  اأح���م���د  ال�����ش��ي��خ  اأول  امل�����الزم   
نا�شر اآل نهيان على هذا االإجناز 
ومت���ي���زه وح���ث ���ش��م��وه اإي�����اه على 

•• دبي-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بعد ظهر ام�س معر�س جلفود 
- اخلليج لالأغذية الذي ي�شت�شيفه مركز دبي التجاري العاملي بالفرتة 

من 25 اىل 28 فرباير اجلاري.
وجتول �شموه يرافقه �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  حاكم  نائب 

دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات و�شعادة خليفة 
و�شعادة  بدبي  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد 
يف  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  امل��ري  �شعيد  ه��الل 
اأرجاء املعر�س الذي يعد االأكرب واالأ�شهر على م�شتوى العامل  خمتلف 
اآالف جهة عار�شة من خمتلف دول  اأربعة  اأك��ر من  ت�شارك فيه  حيث 

العامل اىل جانب العار�شني املحليني.
خالل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حظي  وق��د 
العار�شني  وترحيب  حار  باإ�شتقبال  وردهاته  املعر�س  قاعات  يف  جولته 

وال��زوار الذين غ�شت بهم م�شاحات املعر�س التي تبلغ اأكر من 113 
األف مرت مربع.

من  العديد  عند  وتوقف  التحية  االإم���ارات  �شيوف  يبادل  �شموه  وك��ان 
وال�شناعات  االأغ��ذي��ة  قطاع  يف  جديدها  على  واطلع  العر�س  من�شات 
امل�شاركة يف هذا  العاملية  واملاركات  املطابخ  الغذائية ومعدات وجتهيزات 

احلدث الفريد على م�شتوى املنطقة.
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 
باالأغذية و�شناعاتها  املخت�س  العاملي  التجمع  لهذا  ارتياحه  اأعرب عن 

وغريها من التجهيزات واملعدات املتطورة موؤكدا �شموه اأن مكانة دولة 
االأو�شاط  بثقة  حتظى  �شتظل  العاملية  املعار�س  خريطة  على  االإم���ارات 

العاملية التجارية واالقت�شادية واال�شتثمارية.
واأمر �شموه الرئي�س التنفيذي ملركز دبي التجاري العاملي بتمديد فرتة 
املعر�س يف دورته التا�شعة ع�شرة للعام املقبل لت�شبح خم�شة اأيام بدال من 
اأربعة وذلك الإف�شاح املجال اأمام املعنيني واملهتمني بهذا احلدث لزيارته 
الغذائية  ال�شناعات  ع��امل  يف  وحديث  متطور  هو  ما  كل  اىل  والتعرف 

وملحقاتها.
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�سيف بن زايد يلتقي اللجنة العليا جلائزة منظمة الأ�سرة العربية
•• اأبوظبي-وام:

بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  التقى 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
الوزراء وزير الداخلية يف مكتبه اأم�س 
االول.. اللجنة العليا جلائزة منظمة 
الدكتور  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ع��رب��ي��ة  االأ����ش���رة 
املنظمة  رئي�س  البح  عبيد  بن  جمال 
واطلع  اجل��ائ��زة.  على  ال��ع��ام  امل�شرف 
املنظمة  اللقاء على دور  �شموه خالل 
العربية  االأ�شرة  خدمة  يف  واأن�شطتها 
وخططها خالل املرحلة املقبلة. وهناأ 
بح�شوله  �شموه  البح  جمال  الدكتور 
على جائزة منظمة االأ�شرة العربية يف 
التي تقام حتت رعاية  االأوىل  دورتها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن 
االأعلى حاكم ال�شارقة .. وتطرق اإىل 
للجائزة  الر�شمي  االحتفال  فعاليات 
ال���ذي ي��ق��ام اأواخ���ر �شهر م��اي��و املقبل 
يقام  �شعبي  اآخ��ر  احتفال  ع��ن  ف�شال 

ال مي��ح��وه��ا ال���زم���ن وال���راب���ع االأم���ن 
امل��ج��ت��م��ع��ي يف ف��ك��ر ���ش��ي��ف ب���ن زاي���د 
انفرادات  زاي���د  ب��ن  �شيف  واخل��ام�����س 
متميزة على �شاحات العمل االإن�شاين 
وال�شاد�س اإ�شرتاتيجية وفل�شفة �شيف 
ب���ن زاي�����د ت���ع���زي���زا ل���الأم���ن االأ����ش���ري 
بعنوان  ختاميا  بابا  الكتاب  ويت�شمن 
النخب  ع���ي���ون  يف  زاي������د  ب����ن  ���ش��ي��ف 

االإن�شانية .
وث��م��ن ���ش��م��وه ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني على 
ال��ع��رب��ي��ة يف  االأ����ش���رة  ج��ائ��زة منظمة 
خ��دم��ة االأ����ش���رة ال��ع��رب��ي��ة ك��م��ا بارك 

�شموه اإ�شدار الكتاب امل�شار اإليه.
الدبو�س  اأم���ي���ن���ة  اأه�������دت  ذل�����ك  ب���ع���د 
جلائزة  التنفيذية  املديرة  ال�شويدي 
لطيفة بنت حممد الإبداعات الطفولة 
���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
وزير الداخلية ن�شخة من كتاب زايد 
اأ�شدرته اجلائزة يف وقت  ال��ذي  وعد 
�شابق ونقلت اإىل �شموه حتيات قرينة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

اأب����وظ����ب����ي. وحت������دث عن  يف م���دي���ن���ة 
االأ�شرة  منظمة  وب��رام��ج  اأط���روح���ات 
االإماراتية  االأ�شرة  تهم  التي  العربية 
ب�شكل خا�س واالأ�شرة العربية عموما 
وتاأهيل  تدريب  اأب��رزه��ا مقرتح  وم��ن 
العمالة املنزلية للحد من خماطرها 
العديد  احل��دي��ث  وتخلل  وم�شاكلها 
التي  وال�������ش���واب���ط  امل���ق���رتح���ات  م���ن 
حت��م��ي االأ����ش���رة ال��ع��رب��ي��ة. ك��م��ا اطلع 
ك��ت��اب بعنوان  م�����ش��روع  ع��ل��ى  ���ش��م��وه 
االجتماعية  زايد..الب�شمة  بن  �شيف 
م��ن ت��األ��ي��ف ال��دك��ت��ور اأب��وب��ك��ر ح�شني 
ال�شيخة  جلائزة  االإعالمي  امل�شت�شار 
ل��ط��ي��ف��ة ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 

مكتوم الإبداعات الطفولة.
االأول   : اأق�����ش��ام  �شتة  الكتاب  وي�شمل 
االإن�شانية  م���در����ش���ة  اخل������ري..  زاي�����د 
والثاين  االأ����ش���ري  ل��ل��رتاب��ط  االأوىل 
اإن�شاين  ب���ن زاي����د ق�����ش��ة ح���ب  ���ش��ي��ف 
بني الزمان واملكان واالإن�شان والثالث 
املنزيل ب�شمة  االأم��ن واالأم��ان  ثقافة 

هند  ال�شيخة  �شمو  مكتوم  اآل  را���ش��د 
بنت مكتوم رئي�شة اجلائزة.

واأك�����د ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور ج��م��ال البح 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  اأن 
تعترب االأوىل عربيا يف جمال التنمية 
الب�شرية وال�33 عامليا بف�شل اهتمام 
املتمثلة  العليا  القيادة  ودع��م  ورعاية 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل .
�شمو  للفريق  ال�شديدة  ب��االآراء  واأ�شاد 
اآل نهيان عقب  ال�شيخ �شيف بن زايد 
ل��ق��اء ���ش��م��وه ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا جلائزة 
اإىل  الفتا   .. العربية  االأ�شرة  منظمة 
املجاالت  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود 

ال�شرطية واالأمنية واالجتماعية.
و����ش���دد ع��ل��ى اأه���م���ي���ة وج�����ود حماكم 
مل���ع���اجل���ة امل�������ش���اك���ل االأ�����ش����ري����ة وف���ق 

االأح����وال  م���راع���اة  م��ع  خ�شو�شيتها 
تطبيق  اإىل  م�����ش��ريا   .. ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
التجربة على امل�شتوى العاملي باإن�شاء 
باالأ�شرة  الدول حماكم خا�شة  بع�س 
اإيجابا  انعك�شت  نتائج  حققت  والتي 

على االأ�شرة واملجتمع
نا�شر خلريباين  اللواء  اللقاء  ح�شر 
النعيمي االأمني العام ملكتب �شمو نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
الظاهري  خ���ل���ف���ان  ع���ل���ي  وال���ع���م���ي���د 
ال��ق��ي��ادة ب�شرطة  ����ش���وؤون  م��دي��ر ع���ام 
ال�شاعدي  ���ش��ع��ود  وال��ع��ق��ي��د  اأب��وظ��ب��ي 
�شمو  مكتب  ���ش��ك��رت��اري��ة  اإدارة  م��دي��ر 
رئي�س  البح  جمال  والدكتور  ال��وزي��ر 
امل�شرف  ال��ع��رب��ي��ة  االأ�����ش����رة  م��ن��ظ��م��ة 
ال��ع��ام على اجل��ائ��زة وال��دك��ت��ور اأحمد 

اللجنة  �شبيب الظاهري نائب رئي�س 
زايد  موؤ�ش�شة  ومدير  للجائزة  العليا 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة واأع�����ش��اء اللجنة 
التنفيذية  امل���دي���رة  ال��دب��و���س  اأم��ي��ن��ة 
حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  جلائزة 
متقاعد  والعقيد  الطفولة  الإبداعات 
والدكتور  ال�شام�شي  �شامل  بن  �شيف 

اأبوبكر ح�شني املن�شق العام للجائزة.

معر�ص اخلليج مل�ستلزمات وحلول التعليم 2013 ي�سلط ال�سوء على التعلم الذكي يف الف�سول الدرا�سية
•• دبي-وام:

ي�شت�شيف مركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من اخلام�س اإىل 
مل�شتلزمات  املقبل..فعاليات معر�س اخلليج  �شهر مار�س  ال�شابع من 
الذكي  التعلم  مو�شوع  على  ال�شوء  ي�شلط  ال���ذي  التعليم  وح��ل��ول 
املدار�س يف دول جمل�س  التعليم. وت�شتعني  التكنولوجي يف  والتقدم 
التعاون اخلليجي ب�شكل متزايد باأجهزة اجلوال كحلول للتعلم الذكي 
يف قطاع التعليم يف جميع اأنحاء املنطقة. وقال حممد غياث املدير 
العام لربنامج التعلم الذكي اإن دولة االإمارات العربية املتحدة تاأتي 
يف طليعة حركة االنتقال اإىل التعليم الرقمي يف الف�شول الدرا�شية 
مع اإطالق برنامج التعلم الذكي يف املدار�س العامة يف جميع اأنحاء 
االرتقاء  نحو  هامة  ي�شكل خطوة  امل�شروع  هذا  اأن  واأ�شاف   . الدولة 

وتقنيات التعلم الذكي يف التدري�س يف الف�شول الدرا�شية . واأ�شاف ان 
التطور املتوقع يف اعتماد اأدوات التعلم الذكي يف الف�شول الدرا�شية 
يقدم فر�شا هائلة حللول التعلم الذكي وموردي التكنولوجيا الذين 
ميكنهم اال�شتفادة من عدد الطالب املتزايد يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي . ووفقا الآخر تقديرات �شناعة التعليم فاإن عدد الطالب يف 
االأق�شام االبتدائية والثانوية يف دولة االإمارات قد ي�شل اإىل ما يقارب 
مليون ن�شمة بحلول عام 2015 . و�شي�شل عدد الطالب يف التعليم 
مليون  ر6   6 اإىل  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  والثانوي  االبتدائي 
التي  الثالثة فهي عمان  املرتبة  �شوق يف  اأكرب  اأما  يف غ�شون عامني 
الكويت  يليها  األ��ف   670 اإىل  القطاع  �شي�شل عدد طالبها يف نف�س 
مع 545 األف طالب ثم البحرين وقطر بحوايل 200 األف طالب 
كريتالن  ديفيد  احل��دث  يف  املتحدثني  قائمة  وت�شم   . دول��ة  ك��ل  يف 

مبعايري االإمارات االأكادميية اإىل اأعلى امل�شتويات والتي هي جزء من 
روؤية الدولة لعام 2021 التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة ورئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي وتهدف هذه املبادرة اإىل حتويل قطاع التعليم اإىل قطاع يحفز 
النمو الفكري ويعزز البحث العلمي واالبتكار والتفكري النقدي الذي 
قد ي�شاعد على التكيف مع االحتياجات املتغرية للقدرات االجتماعية 
والب�شرية . و�شيحظى املتخ�ش�شون يف جمال التعليم بعر�س م�شبق 
الأحدث اأدوات التعلم الذكي من املزودين الرائدين يف العامل اإ�شافة 
النقال يف  التعلم  املمار�شات يف جمال  واأف�شل  التطورات  اأح��دث  اإىل 
مات  ق��ال  جانبه  م��ن   . التعليم  وح��ل��ول  مل�شتلزمات  اخلليج  معر�س 
وا�شع  العتماد  ال��دواف��ع  اأب���رز  اأح���د  اأن   .. املعر�س  م��دي��ر  طوم�شون 
اأدوات  دم��ج  على  املعلمني  ق���درة  ه��و  ال��ذك��ي  التعلم  الأدوات  النطاق 

اللغات  لتعليم  ب��اد  اآي  جهاز  ا�شتخدام  كيفية  ع��ن  �شيتحدث  ال��ذي 
وحمو االأمية على نحو فعال وكذلك الريا�شيات والعلوم. وتقام على 
�شيقدم الأع�شائه وكثري منهم  الذي  النادي  فعالية  املعر�س  هام�س 
متطلباتهم  ملناق�شة  الفر�شة  امل��دار���س  يف  ال��ق��رار  �شانعي  كبار  م��ن 
اخلا�شة بالتعلم الذكي والتكنولوجيا مع ال�شركات مثل �شام�شوجن 
للتعليم  �شي وكور  �شي  واآي  �شتون  واإديوتك وروزيتا  ومايكرو�شوفت 
التعليم  وحلول  مل�شتلزمات  اخلليج  معر�س  اأن  اإىل  ي�شار   . وغريها 
ا�شتقطب يف دورته املا�شية �شتة اآالف من �شانعي القرار الرئي�شيني 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  من  ال��وزاري��ة  وال��وف��ود 
ذلك  يف  مب��ا  والبحرين  والكويت  وقطر  عمان  و�شلطنة  ال�شعودية 
املعلمني وروؤ�شاء االأق�شام وروؤ�شاء املدار�س وكذلك مديري امل�شرتيات 

واأ�شحاب املدار�س واأمناء ال�شندوق. 

نهيان بن مبارك يتفقد معر�ض املركز ويثني عليه

الوطني للوثائق والبحوث ي�سارك ال�سفارة الكويتية احتفالتها باأعياد الكويت

حممد احلمادي رئي�سا لتحرير �سحيفة الحتاد
•• اأبوظبي-الفجر:

عن  لالإعالم  اأبوظبي  �شركة  اأعلنت 
احلمادي  حم��م��د  ال���زم���ي���ل  ت��ع��ي��ني 
اعتبارا  ال�شحيفة  لتحرير  رئي�شا 
را�شد  ا�شتقالة  بعد  وذل��ك  ام�س  من 

العرميي.
ال�شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  وثمن 
امل����زروع����ي اجلهود  م���ب���ارك  حم��م��د 
للنهو�س  ال���ع���رمي���ي  ب���ذل���ه���ا  ال���ت���ي 
خالل  اأدائ��ه��ا  وت��ط��وي��ر  بال�شحيفة 
قاد  ال��ت��ي  املا�شية  ال�شبع  ال�����ش��ن��وات 
من  امل��زي��د  نحو  ال�شحيفة  خاللها 

التطور واالنت�شار.
الزميل  بقدرة  امل��زروع��ي ثقته  واك��د 
احلمادي على البناء على ما حققته 
اأدائها  ت��ط��وي��ر  وم��وا���ش��ل��ة  االحت����اد 
امل�شهد  امل�����ش��ت��ج��دات يف  ي��واك��ب  مب��ا 

االعالمي يف الدولة ويف املنطقة. 

التنفيذي الأبوظبي  الرئي�س   و�شكر 
الزميل  ال�����ش��ف��دي  امي���ن  ل���الإع���الم 
العرميي على الدور الذي قام به يف 
و�شع االحتاد على الطريق ال�شحيح 
على  وق��درت��ه��ا  تناف�شيتها  وت��ع��زي��ز 

تقدمي منتج اعالمي متميز. 
اال�شتمرار يف حتديث  ان  اإىل  واأ�شار 
حمتواها  وت����ط����وي����ر  ال�������ش���ح���ي���ف���ة 
الن�شخة  يف  ������ش�����واء  االإع�������الم�������ي، 
االإلكرتونية،  ن�شختها  اأو  املطبوعة 
اأول��وي��ات احلمادي  �شيكون يف مقدم 

يف املرحلة املقبلة.
العرميي  را�����ش����د  اك�����د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اعتزازه بالفرتة التي حتمل خاللها 
ال�شحيفة  حترير  رئا�شة  م�شوؤولية 
قدمته من  وم��ا  ال��دول��ة،  يف  االوىل 
ان  م��وؤك��دا  مناف�س،  اإع��الم��ي  منتج 
را�شخة  اع��الم��ي��ة  موؤ�ش�شة  االحت���اد 
و�شتبقى  ع���ري���ق���ا  ت���اري���خ���ا  مت��ت��ل��ك 

احلمادي يف حمل امانة امل�شوؤولية. 
ك��م��ا اأك���د ال��زم��ي��ل احل��م��ادي تطلعه 
للعمل مع الزمالء يف االحتاد وباقي 
اأق�����ش��ام ال�����ش��رك��ة مل��وا���ش��ل��ة اجن����ازات 
افاق  اإىل  ب��ه��ا  وال�����ش��ري  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 

جديدة من التطور واالجناز. 
وق����ال اإن����ه واث����ق م��ن ق����درة االحت���اد 
وتقدمي  جن���اح���ه���ا  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى 
منتج اعالمي مهني يلبي طموحات 
�شحيفتهم  االحت����اد  لتبقى  ق��رائ��ن��ا 
املف�شلة التي حتاكي ق�شايا الوطن 

ب�شمول وحرفية وانتماء. 
وكان العرميي بداأ العمل االعالمي 
يف العام 1987 يف تلفزيون ابوطبي 
وانتقل يف العام 2001 اإىل �شحيفة 
االحت�����اد ح��ي��ث ع��م��ل رئ��ي�����ش��ا لق�شم 
تنفيذيا  م���دي���را  ث���م  ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
العام  للتحرير يف  فرئي�شا  للتحرير 
وع��م��ل احل��م��ادي يف عدة    .2007

يف  عمله  ب��داأ  حيث  �شحفية  م��واق��ع 
 1994 ال��ع��ام  يف  االإحت����اد  �شحيفة 
ق�شم  رئ��ي�����س  م���وق���ع  ���ش��غ��ل  اأن  اإىل 
كما  واالقت�شادية.  املحلية  االأخ��ب��ار 
عمل احلمادي مدير اأعمال تنفيذي 
ث���م مديرا  ل���الإع���الم،  االإم�������ارات  يف 
اأبوظبي  يف  اجل��دي��دة  للمطبوعات 
اأن  اإىل   ،2007 ال��ع��ام  يف  ل��الإع��الم 
توىل يف العام 2010 رئا�شة حترير 
جيوغرافيك  ن���ا����ش���ي���ون���ال  جم���ل���ة 
ت�شدرها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  بن�شختها 
احلمادي  ويعمل  لالعالم.  اأبوظبي 
م��دي��را ل��دائ��رة اخل��دم��ة ال��ع��ام��ة يف 
اأبوظبي لالإعالم منذ العام املا�شي. 
واحلمادي ع�شو موؤ�ش�س يف منظمة 
وجمعية  ال�شابة  العربية  ال��ق��ي��ادات 
ويف  االإم�����ارات  دول���ة  يف  ال�شحفيني 
االحت��اد ال��دويل لل�شحفيني واحتاد 

ال�شحفيني العرب.

جمعية متطوعي المارات ت�سارك يف املوؤمتر 
الأول للمر�سد العربي للعمل التطوعي

•• ال�صارقة-وام:

ت�شارك جمعية متطوعي االمارات يف املوؤمتر االأول للمر�شد العربي للعمل 
التطوعي الذي يقام يف العا�شمة اليمنية �شنعاء يف الفرتة بني 26 و 28 
فرباير اجلاري. وت�شتمل فعاليات املوؤمتر على تقدمي معلومات وافية عن 
خارطة موقع املر�شد العربي للعمل التطوعي واملنتدى التابع له وكيفية 
و�شع االأخبار يف املوقع وامل�شاركة االإيجابية يف املنتدى ومهارات ا�شتخدام 
باعتباره  التطوعي  العمل  وترويج  ر�شد  واملقروء يف  االلكرتوين  االإع��الم 
الدول  يف  التطوعية  االأع��م��ال  وتوثيق  ر�شد  يف  وامل�شكالت  الفجوات  اأه��م 
االأع�شاء. وقالت �شحر العوبد نائبة رئي�س االحتاد العربي للعمل التطوعي 
رئي�شة جمل�س اإدارة جمعية متطوعي االمارات اإن هذه امل�شاركة تاأتي �شمن 
التطوعي  للعمل  العربي  االحت��اد  فعاليات  يف  اجلمعية  م�شاركات  �شل�شلة 

والتي تهدف لن�شر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي يف الدول العربية.
املناط بها من خالل  ال��دور  اإن اجلمعية تعمل دائما على تعزيز  واأ�شافت 
اإ�شراك املنت�شبني اإليها يف خمتلف االأن�شطة والفعاليات الداخلية واخلارجية 

والتي حتقق الهدف من انت�شابهم لقافلة متطوعي اجلمعية.

�شحيفة  ال���زم���الء  ج��م��ي��ع  ب��ج��ه��ود 
متميزة لكل الوطن.

االحتاد  الزمالء يف  العرميي  و�شكر 
ان  م��وؤك��دا  عملهم،  يف  تفانيهم  على 
جهودهم وعملهم فريقا واحدا كان 
وراء ما حققته ال�شحيفة من متيز 
للزميل  ال��ت��وف��ي��ق  ومت��ن��ى  وجن�����اح. 

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ���ش��ارك 
الرئا�شة  �شوؤون  ب��وزارة  والبحوث 
مب����ع����ر�����س ل���ل�������ش���ور وال����وث����ائ����ق 
التاريخية يف احلفل الذي اأقامته 
اأبوظبي  يف  الكويت  دول���ة  �شفارة 
الثاين  ال��وط��ن��ي  العيد  مبنا�شبة 
الثانية  وال����ذك����رى  واخل��م�����ش��ني، 

والع�شرين للتحرير.
بع�شرات  امل��رك��ز  م�شاركة  وج���اءت 
والوثائق  الفوتوغرافية  ال�شور 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ني دول����ة االإم������ارات 
تعك�س  وال���ت���ي  ال���ك���وي���ت،  ودول������ة 
بني  ال�شادقة  االأخ��وي��ة  العالقات 
والكويتي،  االإم����ارات����ي  ال�شعبني 
باهتمام  امل���ع���ر����س  ح���ظ���ي  وق�����د 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني وامل��ه��ن��ئ��ني ويف 
نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  مقدمتهم 
بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 
ال��ع��ل��م��ي الذي  ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

�شعادة  ب�����ش��ح��ب��ة  امل��ع��ر���س  ت��ف��ق��د 
���ش��الح حم��م��د ال��ب��ع��ي��ج��ان �شفري 
ال��ك��وي��ت ل���دى ال���دول���ة، ويف ختام 
جهود  على  معاليه  اأث��ن��ى  جولته 
املركز الوطني للوثائق والبحوث 
الذي يحفظ ذاكرة الوطن، ويوثق 
العالقات االأخوية التاريخية بني 

البلدين ال�شقيقني.
 وع����ر�����س امل����رك����ز اأي���������ش����اً اأب������رز 
تاريخ  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  اإ����ش���دارات���ه 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  وت����راث 
امل��ت��ح��دة وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج، ويف 
مقدمتها: )ق�شر احل�شن ..تاريخ 
حكام اأبوظبي 1793- 1966(، 
و)زايد من التحدي اإىل االحتاد(، 
اإىل  اإ�شافة  و)االإمامة يف عمان(. 
ع���دد م���ن ال��ل��وح��ات ال��ت��ي تعّرف 
توثيق  يف  ودوره  ب��امل��رك��ز  ال�����زوار 

ذاكرة الوطن وحفظها.
التاريخية  ال����وث����ائ����ق  ر�����ش����دت 
وال�����ش��ور ال��ت��ي ح��ف��ل ب��ه��ا الركن 

ر�شوخ  يف  والبّناء  االإيجابي  اأثرها 
البلدين  ب��ني  االأخ��وي��ة  العالقات 
التعاون  ج�شور  وم��ّد  ال�شقيقني، 
و�شّم  املجاالت،  �شتى  يف  امل�شرتك 
املعر�س اأي�شاً وثائق تر�شد بع�س 
باملنا�شبات،  والتهاين  امل��را���ش��الت 
البلدين  بني  ال�شيا�شي  والتن�شيق 
القرن  �شتينيات  منذ  ال�شقيقني 

املا�شي.
حممد  �شالح  �شعادة  اأع���رب  وق��د 
دولة  يف  الكويت  �شفري  البعيجان 
مب�شاركة  �شعادته  ع��ن  االإم�����ارات 
امل�شاركة  ه���ذه  اأن  واأك�����د  امل���رك���ز، 
تعرب عن عمق العالقات االأخوية 
دولتي  ت���رب���ط  ال���ت���ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال�شقيقتني،  وال��ك��وي��ت  االإم�����ارات 
وم����ا ت�����ش��ه��ده ه����ذه ال���ع���الق���ات يف 
خمتلف املجاالت من تطور ومناء 
ال�شديدة  ال���ت���وج���ي���ه���ات  ب��ف�����ش��ل 
للقيادة احلكيمة يف كلتا الدولتني 
واجل���ه���ود ال�����ش��ادق��ة ال��ت��ي تزيد 

ال�شعبني  بني  املتاأ�شلة  العالقات 
�شعادة  واأ�شاد  ازده���اراً،  ال�شقيقني 
ال�شفري الكويتي باملواقف امل�شرفة 
االإم��ارات والداعمة لدولة  لدولة 

الكويت يف خمتلف الظروف.
البعيجان  ���ش��الح  ���ش��ع��ادة  واأث���ن���ى 
برهنت  التي  املركز  م�شاركة  على 
العالقات  اأ���ش��ال��ة  على  بالوثيقة 
ازدهارها  مراحل  وعلى  االأخوية، 
عليه،  ه���ي  م���ا  اإىل  و���ش��ل��ت  ح��ت��ى 
للعالقات  مثالياً  منوذجاً  وغ��دت 

الطيبة واملثمرة بني االأ�شقاء.
اجلدير بالذكر اأن املركز الوطني 
على  يحر�س  والبحوث  للوثائق 
الوطنية  امل��ن��ا���ش��ب��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ل������دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل����دول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، ل��ي��ربه��ن مبا 
الروابط  على  وثائق  من  يقتنيه 
والعالقات  الوطيدة،  التاريخية 
االأخوية ال�شادقة بني هذه الدول 

و�شعوبها. 

ف����ن����دق  يف  ب�����امل�����رك�����ز  اخل�������ا��������س 
ف���ريم���ون���ت- ب�����اب ال���ب���ح���ر حيث 
اأق����ي����م احل���ف���ل ب��ع�����س ال���ل���ق���اءات 
ال��ك��ث��رية ال��ت��ي جمعت امل��غ��ف��ور له 
زايد  ال�شيخ  ت��ع��اىل-  اهلل  –باإذن 

اآل ن��ه��ي��ان ب��ك��ل من  ب���ن ���ش��ل��ط��ان 
ال�شباح،  ال�����ش��امل  ���ش��ب��اح  ال�����ش��ي��خ 
ال�شباح  االأح���م���د  ج��اب��ر  وال�����ش��ي��خ 
واللقاءات  ث��راه��م��ا-  اهلل  –طيب 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب���ني  امل��ت��وا���ش��ل��ة 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
واأخ���ي���ه �شاحب  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س 
االأحمد  ���ش��ب��اح  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
 - ال��ك��وي��ت  اأم���ري  ال�شباح  اجل��اب��ر 
لها  ك����ان  وال���ت���ي  اهلل-  ح��ف��ظ��ه��م��ا 

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث 
حفل  االول  اأم���������س  م�������ش���اء  ال���ع���ل���م���ي 
�شالح  اأقامه..�شعادة  الذي  اال�شتقبال 
الكويت  دول��ة  �شفري  البعيجان  حممد 
الوطني  العيد  مبنا�شبة  ال��دول��ة  ل��دى 
22 لبالده.  ال�  التحرير  52 وعيد  ال� 
اأقيم يف فندق  ال��ذي  كما ح�شر احلفل 
فريموت باب البحر يف اأبوظبي ال�شيخ 
���ش��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل 
رئي�س  امل�شعود  عبداهلل  و�شعادة  نهيان 
و�شعادة  الوطني  اال�شت�شاري  املجل�س 
م�شاعد  الهيدان  اأحمد  ط��ارق  ال�شفري 
ال�شيا�شية  ل��ل�����ش��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
البعثات  وروؤ���ش��اء  امل�شوؤولني  من  وع��دد 
واالأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

املعتمدين لدى الدولة.

 نهيان بن مبارك يح�سر حفل ا�ستقبال ال�سفارة الكويتية
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•• ابوظبي-الفجر:

كرم �شعادة عبد اهلل الزري مدير عام 
�شعيد  يرافقه  ال�شارقة  موا�شالت 
املوؤ�ش�شي  االت�����ش��ال  م��دي��ر  اهلل  عبد 
رقابة  ق�شم  رئي�س  املحمود  وفي�شل 
اأيوب  جودة اخلدمات، ال�شائق زبري 
�شائق  اجلن�شية(  )باك�شتاين  مالك 
املدينة،  الأج��رة  تابعة  اأج��رة  مركبة 
تقديراً الأمانته ومبادرته يف ت�شليم 
األف   55 مبلغ  على  حتتوي  حقيبة 
درهم واأوراق ثبوتية هامة، كان قد 
ن�شيها اأحد الركاب يف �شيارة االأجرة 

التي يعمل عليها ال�شائق.
االأ�شبوع  ال��واق��ع��ة  تفا�شيل  وت��ع��ود 
امل���ا����ش���ي ح��ي��ن��م��ا ق����ام ال�����ش��ائ��ق فور 
ع��ث��وره ع��ل��ى احل��ق��ي��ب��ة ال��ت��ي حتوي 
ل�شركته  بت�شليمها  واالأوراق  املبلغ 
على الفور ، فيما تقدم الراكب ) من 
ب�شكوى  الحقا  االآ�شيوية(  اجلن�شية 
عرب مركز االت�شال التابع للموؤ�ش�شة 
على الرقم )600545455( من 
تدل  موا�شفات  ب��اأي��ة  ي��ديل  اأن  دون 
اأو لونها  امل��رك��ب��ة م��ث��ل رق��م��ه��ا  ع��ل��ى 
امل���دف���وع���ة، وهي  ق��ي��م��ة االأج�������رة  و 
اإىل  ال��و���ش��ول  يف  ت�شاعد  معلومات 

اأن�����ه حني  اإىل  م�����ش��ريا  امل���ف���ق���ودات، 
املنطقة  من  االأج���رة  مركبة  ا�شتقل 
ال�شناعية متجها اإىل بنك ال�شارقة 
ينتبه  �شغارة مل  اأبو  االإ�شالمي فرع 
جل  ك��ان  حيث  التفا�شيل  ه��ذه  اإىل 
لي�شع  ال��ب��ن��ك  اإىل  ي�����ش��ل  اأن  ه��م��ه 

املبلغ هناك.
ال�شائق  باأمانة  ال��زري  �شعادة  واأ�شاد 
وح�شن ت�شرفه وقام بت�شليم ال�شائق 
،مثنيا  قيمة  وه��دي��ة  تقدير  �شهادة 
هذه  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  اأم���ان���ت���ه،  ع��ل��ى 
نوعها  م��ن  االأوىل  لي�شت  ال��واق��ع��ة 
خالل  مماثلة  وق��ائ��ع  �شبقتها  فقد 
العام املا�شي ، الفتا اإىل اأن املوؤ�ش�شة 

الف   100 ب�  تقدر  ميزانية  تر�شد 
ال�شائقني  ل��ت��ك��رمي  ���ش��ن��وي��ا  دره�����م 
امللتقى  خ��الل  واملتميزين  االأم��ن��اء 

ال�شنوي من كل عام.
و���ش��دد ���ش��ع��ادة ال����زري ع��ل��ى حر�س 
الرامية  وا�شرتاتيجيتها  املوؤ�ش�شة 
لتقدمي اأف�شل اخلدمات للجمهور، 
مرتكزة يف ذلك على عن�شري االأمانة 
والثقة ، وهو ما ت�شعى اإىل تكري�شه 
تنظيم  خ�����الل  م����ن  ال�����ش��ائ��ق��ني  يف 
العديد من الدورات التدريبية لهم، 
اأن  اأي عمل جيد الب��د  اأن  اإىل  الفتا 
اأجل  م��ن  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  يقابله 

تعزيز اجلهود وا�شتمرارها.

•• عجمان ـ الفجر 

ال�شياحية  التنمية  دائ����رة  نظمت 
بعجمان اأم�س الثالثاء ور�شة عمل 
وامل�شوؤولية  التطوعي  العمل  ع��ن 
املجتمعية، وعر�شا فنيا، وا�شتقباال 
لفر�شان القافلة الوردية على مدار 

يوم عمل كامل يف متحف عجمان.
بور�شة عمل  اليوم  فعاليات  وب��داأت 
التنمية  دائ����رة  م��وظ��ف��ي  ل��ت��ع��ري��ف 
العمل  بالئحة  بعجمان  ال�شياحية 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  امل���ق���ررة  ال��ت��ط��وع��ي 
املجتمعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  م����ب����ادرات 
 ،2013 للعام  ب��ال��دائ��رة  املعتمدة 
الرئي�س  العبيديل  يو�شف  قدمها 
كوتوبيا  مل���وؤ����ش�������ش���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وذل���ك 
ح��م��ي��د مبتحف  ال�����ش��ي��خ  ق���اع���ة  يف 

عجمان.
الور�شة،  خ���الل  ال��ع��ب��ي��ديل  و���ش��رح 
ال��ت��ي ����ش���ارك ب��ه��ا ج��م��ي��ع موظفي 
بعجمان،  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة 
�شروط واإجراءات م�شاركة موظفي 
ال�����دائ�����رة يف ع�����دد م����ن م����ب����ادرات 
م�شتوى  على  املجتمعية  اخل��دم��ة 
دول���ة االإم�����ارات ب�شكل ع��ام واإم���ارة 
العام  خ��الل  خا�س  ب�شكل  عجمان 

ذل���ك حما�شرة  واأع���ق���ب  اجل�����اري. 
اأحمد �شعيد البخيت مدير  قدمها 
خاللها  تناول  للتطوع،  دبي  مركز 
واأهمية  التطوعي  العمل  تعريف 
والركائز  ال�شعوب  التطوع يف حياة 
االأ�شا�شية التي يقوم عليها وكيفية 
مم��ار���ش��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ب�شكل 
اإىل  املحا�شر  حمرتف. كما تطرق 
االإمارات  روؤي��ة  التطوعي يف  العمل 

املواطن  �شلوكيات  ووثيقة   2021
االإم������ارات������ي، م��ق��دم��ا من�����اذج حية 
هذا  يف  التطوعية  امل�����ش��ارك��ات  م��ن 

االإطار.
ال��دائ��رة حلقة  وعقب ذل��ك، عقدت 
عمل بالتعاون مع م�شئويل مبادرة 
القافلة الوردية – اإحدى مبادرات 
ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
الوقائية  ل��ل��ت��وع��ي��ة   - اخل����ريي����ة 

�شد م��ر���س ���ش��رط��ان ال��ث��دي، دعي 
اإل��ي��ه��ا م��وظ��ف��ات ع��دد م��ن الدوائر 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان، حت��دث��ت خاللها 
عن  �شلمان  عبد  مواهب  الدكتورة 
اأه��م��ي��ة ن�����ش��ر ال��وع��ي ب��ه��ذا املر�س 
جهود  يف  املجتمع  فئات  وم�شاركة 

احلد منه.
اال�شرتاحة، قدمت  وخالل فرتات 

فرقة دبي درامز عددا من العرو�س 
بقيادة جريي  االإيقاعية  والفقرات 

جوكوتو.
التنمية  دائ��رة  تعاون  اأن  اإىل  ي�شار 
مبادرة  م���ع  ب��ع��ج��م��ان  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
من  بتن�شيق  ك��ان  ال��وردي��ة  القافلة 
عالقات  تنفيذي  احلمادي  فاطمة 
من  وبتنظيم  ب��ال��دائ��رة  املتعاملني 

ق�شم الفعاليات ال�شياحية.

•• عجمان ـ حممد بدير 

اعلنت جمعية اأم املوؤمنني بعجمان عن 
تنظيمها احتفالية يوم العلم الثالثني 
والذي يتزامن مع ذكرى مرور ثالثني 
عاما على انطالق جائزة ال�شيخ را�شد 
والعلوم  للثقافة  النعيمي  حميد  ب��ن 
لفعاليات  االأ�شا�س  قاعدة  �شكلت  التي 
اأم  جمعية  �شنويا  وتنظمها  العلم  يوم 
ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  املوؤمنني 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ 
حاكم  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
ال�شيخة  اإم��ارة عجمان وقرينته �شمو 
نهيان  اآل  �شقر  بن  زاي��د  بنت  فاطمة 
رئي�شة  امل��وؤم��ن��ني  اأم  جمعية  رئ��ي�����ش��ة 
اللجنة العليا املنظمة الحتفاالت يوم 
ال��ع��ل��م. ح��ي��ث حت��ت��ف��ل اإم�����ارة عجمان 
�شهر  م��ن  وال�����ش��اد���س  ي��وم��ي اخلام�س 
مار�س املقبل بيوم العلم خالل حفلني 
والثاين  ل��ل��رج��ال  اأول��ه��م��ا  منف�شلني 
للن�شاء يف ا�شرتاحة ال�شفيا بعجمان، 
امل��وؤمت��ر ال�شحفي،  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
بح�شور ف�شيلة املعيني رئي�شة اللجنة 
اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  االإع���الم���ي���ة، 
املنظمة  العليا  اللجنة  ع�شو  علي  اآل 
ث���ائ���رة ح��م��د ترمي  ل���الح���ت���ف���االت، و 
على  وامل�شرفة  املنظمة  اللجنة  ع�شو 
م�شروع الزاهية ، وذلك مبقر جمعية 
ل���الإع���الن  ع��ج��م��ان  يف  امل���وؤم���ن���ني  اأم 
والن�شاء  ال��رج��ال  حفلي  برنامج  ع��ن 

وقوائم اأ�شماء املكرمني واملكرمات. 
تكرمي  العلم  ي��وم  اإحتفالية  وت�شهد 
111 من رواد اخلدمة املجتمعية يف 
االإمارات واخلليج ، والفائزين بجائزة 
را�شد بن حميد للثقافة والعلوم للدورة 

واحلا�شلني   ، وال��ع�����ش��ري��ن  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
ع���ل���ى ج����ائ����زة م���واط���ن���ون ع���ل���ى درب 
2012، وحملة  التميز للعام احلايل 
املاج�شتري والدكتوراه ، واملتميزين يف 
طالب  م��ن  والتعليم  الرتبية  جم��ال 

ومعلمني واإدارات مدر�شية.
وتت�شدر قرينة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
امللكي  ال�����ش��م��و  دب����ي ���ش��اح��ب��ة  ح���اك���م 
ب��ن��ت احل�����ش��ني قائمة  االأم�������رية ه��ي��ا 
والتي ت�شم  الن�شاء  املكرمات يف حفل 
االأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  اأي�شا 
االإبراهيم  اإب���راه���ي���م  ب��ن��ت  اجل���وه���رة 
الراحل  ال�����ش��ع��ودي  ال���ع���اه���ل  ق��ري��ن��ة 
�شعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  فهد  امل��ل��ك 
خليفة  اآل  علي  بنت  رانيا  وال�شيخة   ،
مل��رك��ز ع��ال��ي��ة للتدخل  ال��ع��ام  االأم����ني 
وال�شيخة   ، البحرين  املبكر يف مملكة 
جواهر بنت نا�شر بن جا�شم اآل ثاين 
مديرة ال�شئون االجتماعية يف جمل�س 
�شئون العائلة بدولة قطر ، وال�شيخة 
ال�شباح  اخل��ل��ي��ف��ة  اهلل  ال��ع��ب��د  �شيخة 
املعوقني  ل��ن��ادي  ال��ف��خ��ري��ة  ال��رئ��ي�����ش��ة 

بدولة الكويت .
اللجنة  رئي�شة  املعيني  ف�شيلة  وقالت 
االإعالمية الحتفاالت يوم العلم خالل 
الكلمة االفتتاحية باملوؤمتر ال�شحفي 
احتفال  ن�شهد  اأن  ع��ام  ك��ل  ت��ع��ودن��ا يف 
اإمارة عجمان بيوم العلم الذي نلتقي 
اليوم لالإعالن عن برناجمه اخلا�س 
واملتميز باعتبار اأن يوم العلم 2013 
م�شرية  يف  مم���ي���زة  م��ن��ا���ش��ب��ة  ي�����ش��ك��ل 
مدى  على  توا�شلت  التي  االحتفاالت 
ك��ام��ل��ة م��ن��ذ انطالقها  ث��الث��ة ع��ق��ود 

للمرة االأوىل عام 1983م 
منا�شبة  عن  نتحدث  والأننا  واأ�شافت 
مميزة فالبد لنا اأن ن�شري اإىل جائزة 
للثقافة  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب���ن ح��م��ي��د  را����ش���د 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  والعلوم 
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
حفظه  عجمان  حاكم  االأعلى  املجل�س 
لوالده  وت��ق��دي��را ووف����اء  ت��ك��رمي��ا  اهلل 
بن  را�شد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
ك����ان �شريكا  ال�����ذي  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
االحتادية  للدولة  املوؤ�ش�شني  ل��الآب��اء 
ورقيها  نه�شتها  ق��واع��د  اأر���ش��ى  ال��ت��ي 
بن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 

�شلطان اآل نهيان .
اأنه  اإىل  كلمتها  يف  امل��ع��ي��ن��ي  واأ����ش���ارت 
وع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة كان 
تنظيم  ���ش��رف  امل��وؤم��ن��ني  اأم  جل��م��ع��ي��ة 
مبا�شرة  مب��ت��اب��ع��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه����ذه 
وتوجيهات �شديدة من قرينة �شاحب 
ال�شيخة  �شمو  عجمان  ح��اك��م  ال�شمو 
نهيان  اآل  �شقر  بن  زاي��د  بنت  فاطمة 
اللجنة  ورئ��ي�����ش��ة  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش��ة 
والتي  ال��ع��ل��م  ي���وم  الح��ت��ف��االت  العليا 
املنا�شبة  تكون  اأن  على  دائما  حر�شت 
ت�شهده  م��ا  ي��واك��ب  م�شتمر  ت��ط��ور  يف 
االإمارات  اإم��ارة عجمان خا�شة ودولة 

عامة من رقي وازدهار.
اأ�شادت  امل���وؤمت���ر  خ���الل  ح��دي��ث��ه��ا  ويف 
ع�شو  علي  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة 
لالحتفاالت  املنظمة  العليا  اللجنة 
بحر�س �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
ع��ل��ى رع���اي���ة اأه�����ل ال��ع��ل��م م���ن علماء 
ومعلمني ومتعلمني عن قناعة ويقني 
من �شموه باأهمية دور العلم يف تنمية 
يف  ومراميه  غاياته  وحتقيق  املجتمع 

الرقي والنه�شة.
العلم  عيد  م�شرية  جناح  اإن  واأ�شافت 
قد فاق احلدود يف ظل الدعم الكبري 
والتوجيهات  امل�����ش��ت��م��رة  وامل���ت���اب���ع���ة 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  م��ن  ال�شديدة 
رئي�شة  نهيان  اآل  �شقر  ب��ن  زاي��د  بنت 
التي  عجمان  يف  امل��وؤم��ن��ني  اأم  جمعية 
تطوير  ���ش��ب��ي��ل  يف  ج���ه���دا  ت���دخ���ر  مل 
ال���ف���ع���ال���ي���ات وا����ش���ت���ح���داث ال���ربام���ج 
كل  توفري  يف  �شاهمت  التي  واالأف��ك��ار 
عوامل النجاح الأهم واأقدم الفعاليات 
يف االإمارة . وخالل حديثها القت نبذه 
الول  عن اجلمعية وتاريخها وهدفها 
امل����راأة وال��ف��ت��اه من  ب��االه��ت��م��ام بفئتي 
وتدريبية  تعليمية  برامج  عدة  خالل 
وث��ق��اف��ي��ة واإج��ت��م��اع��ي��ة، ك��م��ا حتدثت 
كذلك  واإدارات��ه��ا  اجلمعية  تطور  عن 
ت��ط��ور احتفالية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  األ��ق��ت 
يوم العلم.  ويف ا�شتعرا�شها ملا اأجنزته 
علي  اآل  اآمنة  الدكتورة  قالت  امل�شرية 
اأم  اأن جمعية  اإىل  : من املهم االإ���ش��ارة 
املوؤمنني يف عجمان قد اأ�شبحت اليوم 
اأول جمعية ن�شائية تقوم بدور النا�شر 
مل���ج���ل���ة ع��ل��م��ي��ة حم���ك���م���ة ه����ي جملة 
ع��ج��م��ان ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث التي 
ت�����ش��در ع���ن ج���ائ���زة را����ش���د ب���ن حميد 

للثقافة والعلوم.
العلم  ي�����وم  م�������ش���رية  اإن  واأ�����ش����اف����ت 
االأوىل  ان��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ  وف��ع��ال��ي��ات��ه 
����ش���ه���دت ال���ك���ث���ري م����ن امل����راح����ل التي 
ي��ج��ب ال���وق���وف ع��ن��ده��ا ح��ي��ث كانت 
 1983 ال��ب��داي��ة بحفل حم���دود ع��ام 
41 معلما ومعلمة  مت خالله تكرمي 
من العاملني يف مدار�س اإمارة عجمان 
التقدير الأهل  م��دى  اأك��دت  يف خطوة 

تعتمد  ال��ذي��ن  ال��رتب��وي��ني  م��ن  العلم 
وعطائهم  ج��ه��وده��م  على  املجتمعات 

لن�شر الثقافة واملعرفة بني االأجيال .
الفعاليات  م�شرية  اأن  اأو���ش��ح��ت  كما 
���ش��ه��دت اأي�����ش��ا حم��ط��ات م��ه��م��ة كانت 
لها اإ���ش��ه��ام��ات يف احل���راك ال��ث��ق��ايف يف 
االأجيال  م���ن خ���الل حت��ف��ي��ز  ال���دول���ة 
وعلى  العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  املتعلمة 
موا�شلة التعليم اإىل ما بعد الدرا�شة 
اجلامعية ما اأ�شفر عن تزايد يف اأعداد 
املاج�شتري  ���ش��ه��ادات  على  احلا�شلني 
والدكتوراه ب�شورة غري م�شبوقة وهو 
ما �شجلته قوائم املكرمني من هوؤالء 

على امتداد �شنوات امل�شرية.
يوم  احتفالية  دور  علي  اآل  واأو�شحت 
الباحثني  ودع���م  ا�شتقطاب  يف  العلم 
يف املجاالت التقنية احلديثة وبخا�شة 
ت�شجيع  على  ع��الوة  املعلومات  تقنية 
الباحثني يف جمال الدرا�شات ال�شرعية 
الرتبوية  وال���درا����ش���ات   ، وال��ق��ان��ون��ي��ة 
االجتماعية  ال�����درا������ش�����ات  واأي���������ش����ا 
الفئات  م��ن  جميعها  وه��ي  واالإداري�����ة 
حميد  بن  را�شد  جائزة  ت�شملها  التي 

للثقافة والعلوم.
اأي�شا  اأول����ت  اجل��ائ��زة  اإن   : واأ���ش��اف��ت 
حقول  يف  ب��االإب��داع��ات  كبريا  اهتماما 
و�شملت  واخل��ط��اب��ة  وال�����ش��ع��ر  االأدب 
برعايتها كل املبدعني يف هذه ال�شاحة 
الثقافية ذات االأثر يف ت�شكيل وجدان 

املجتمع.

 الزاهية  مدر�شة خ�شراء
اأعلنت  ال�����ش��ح��ف��ي  امل����وؤمت����ر  وخ�����الل 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ع��ن م��ف��اج��اأة العام 
ال��ث��الث��ني واخل��ا���ش��ة ب���اإط���الق �شمو 

ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر اآل 
اأول  يعد  الذي  الزاهية  مل�شروع  نهيان 
اخلليج  منطقة  يف  خ�����ش��راء  م��در���ش��ة 

والوطن العربي.
وح���ول امل�����ش��روع اجل��دي��د ال���ذي �شيتم 
ق���ال���ت ثائرة  االإع�������الن ع��ن��ه الح���ق���ا، 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  ت����رمي  ح��م��د 
الزاهية  م�������ش���روع  ع���ل���ى  وامل�������ش���رف���ة 
عاما   30 : مبنا�شبة مرور  التعليمي 
على انطالقة يوم العلم �شت�شهد هذه 
م�شروع  وهو  الزاهية  افتتاح  املنا�شبة 
ال��ت��ع��ل��م م����ن خالل  رائ������د يف جم�����ال 
واللعب  والتفكر  واالكت�شاف  املمار�شة 
تتيح  م��ف��ت��وح��ة  ط��ب��ي��ع��ي��ة  اأج�������واء  يف 
للطالب جتربة تعلم حقيقية تعزيزا 

لفكرة املدر�شة اخل�شراء .
واأل���ق���ت ت����رمي االأ�����ش����واء ع��ل��ى بع�س 
تعترب   : ف���ق���ال���ت  امل�������ش���روع  ج����وان����ب 
ي��ن��ط��وى حتت  اأول م�����ش��روع  ال��زاه��ي��ة 
مفهوم املدر�شة اخل�شراء على م�شتوى 
موؤ�ش�شة  اأن��ه��ا  كما   ، باأ�شرها  املنطقة 
رائدة يف جمال التعلم ، وذلك يف اإطار 
اأهداف تقوم على تعزيز وتقوية املنهاج 
ال��درا���ش��ي مب��ن��ظ��ور ع��ل��م��ي ح��دي��ث يف 

املجال  والتطبيق يف  والتنفيذ  الروؤية 
العلمي وبخا�شة يف علوم الريا�شيات 
واي�شا  والكيمياء  والفيزياء  واالحياء 

يف اللغتني العربية واالجنليزية .
واأ�شافت اإن زوار امل�شروع من الطالب 
يكونون على موعد  �شوف  والطالبات 
فيها  ي�شتك�شفون  م�شوقة  رح��ل��ة  م��ع 
والب�شر  :ال�شمع  اخلم�س  ب��احل��وا���س 
وال�شم والذوق واللم�س ، من خالل 9 
اأنظمة بيئية متنوعة ، معامل الطبيعة 
من اأ�شجار و�شخور ما يجعلهم اأكر 
الطبيعة  م���ن  وق���رب���ا  ب��ال��ع��ل��م  ���ش��غ��ف��ا 
وعظمة  ال����ك����ون  جل����م����ال  وت����ق����دي����را 
ك��ل نظام  اأن  ت��رمي  واأو���ش��ح��ت  خالقه 
بيئي له اأن�شطته اخلا�شة التي تتوزع 
، ومراقبة  بني تنظيم ور���س تدريبية 
وال���ت���ع���رف على   ، ال���ك���ائ���ن���ات احل���ي���ة 
 ، احل��رة  االألعاب  وممار�شة   ، النباتات 
وجل�شات النقا�س احلوارية ، وامل�شاركة 

يف اأعمال الزراعة .
كل  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  حتدثت  كما 
من :عواطف عبد الرحيم الهرمودي 
رئ���ي�������ش���ة ف������روع م�������ش���رف االإم���������ارات 
اإداري  ال��زع��اب��ي  خ��ول��ة   ، االإ����ش���الم���ي 

موارد ب�شرية اإميز جروب حيث اأ�شارتا 
متثالنهما  ال��ل��ت��ني  اجل��ه��ت��ني  اأن  اإىل 
يف  وبفاعلية  امل�شاركة  على  حري�شتان 
منا�شبة يوم العلم انطالقا من قناعة 
بدور  القيام  ب�����ش��رورة  العليا  االإدارة 
املجتمعية  امل�شوؤولية  اإط���ار  يف  م��وؤث��ر 
ه���ام���ا يف نه�شة  ع��ن�����ش��را  ت��ع��د  ال���ت���ي 

املجتمعات .
ويف ختام املوؤمتر ال�شحفي بجمعية اأم 
املوؤمنني اأعلنت الدكتورة اآمنة خليفة 
واملكرمات  امل��ك��رم��ني  ق��وائ��م  ع��ل��ي  اآل 
التكرمي  بفقرة  امل�شمولة  ال��ف��ئ��ات  يف 
والتي  وال��ن�����ش��اء  ال����رج����ال  ح��ف��ل��ي  يف 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت��ه��ا 

الحتفالية يوم العلم 2013.
رع����اي����ة  يف  امل���������ش����ارك����ني  اأن  ي�����ذك�����ر 
وزارة  العام  لهذا  العلم  يوم  احتفالية 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
البلدية  ودائ������رة  رئ��ي�����ش��ي،  ك�����ش��ري��ك 
وم�شرف   ، ع���ج���م���ان  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
االإم��ارات االإ�شالمي، واإميز جروب يف 
جتارة  غ��رف��ة  الرئي�شي،  ال��راع��ي  فئة 
ع��ج��م��ان ب��ف��ئ��ة ال���راع���ي ال��ف��رع��ي ، و 

تلفزيون عجمان الراعي االإعالمي .

•• عجمان ـ الفجر 

اأمتت اإدارة الزراعة واحلدائق العامة 
بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
باأ�شبوع  ل���الح���ت���ف���ال  ا����ش���ت���ع���داده���ا 
33 كحدث زراعي �شنوي  الت�شجري 
وجهت اإليه القيادة لتنظيمه  �شنويا 
على م�شتوى الدولة والذي يت�شمن 
و�شجرة  ال��ن��خ��ي��ل  اأ����ش���ج���ار  زراع�������ة 
و�شاحات  ح��دائ��ق  واف��ت��ت��اح  االإحت�����اد 
�شعبية واإعالن نتائج جائزة عجمان 
مب�شاركة  ال�شتة  بفئاتها  ل��ل��زراع��ة 

كافة اجلهات املعنية باالإمارة.
وذك����ر اأح��م��د ���ش��ي��ف امل��ه��ريي رئي�س 
لالحتفاالت  املنظمة  العليا  اللجنة 
اإدارة  مدير   33 الت�شجري  باأ�شبوع 

بالدائرة  العامة  واحلدائق  الزراعة 
الفعاليات  ج����دول  جت��ه��ي��ز  مت  ب��اأن��ه 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع ع����دد م���ن امل���دار����س 
وامل�شاجد م�شرياً اإىل اأن االحتفاالت 
تنطلق يف الثالث من مار�س وت�شتمر 
لغاية ال�شابع منه وت�شتهل يوم االأحد 
 2013 م���ار����س   3 امل���واف���ق  امل��ق��ب��ل 
ال�شعبية يف منطقة  ال�شاحة  بافتتاح 
احلميدية وزراعة �شجرة االإحتاد يف 
اإىل  باالإ�شافة  بها  املحيطة  املنطقة 
املدار�س  على  النخيل  اأ�شجار  توزيع 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ترجمة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
وزراع���ة  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س 
ال��ت��ي مل  املناطق  االإحت���اد يف  �شجرة 

تزرع بها �شابقا باالإمارة.

اأنه �شيتم يوم االثنني  وبني املهريي 
املوافق 4 مار�س اإعالن نتائج جائزة 
ر�شمي  ح��ف��ل  ل���ل���زراع���ة يف  ع��ج��م��ان 
را�شد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  يقام 
الدائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 

البيئة واملياه  وبح�شور معايل وزير 
ال�شباب  ل������وزارة  ال��ث��ق��ايف  امل���رك���ز  يف 
وال���ري���ا����ش���ة وخ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع يف 
و�شع  اإىل  ،اإ���ش��اف��ة  اجل���رف  منطقة 
حجر االأ�شا�س مل�شروع حديقة غرفة 
يف  ،و�شيتم  عجمان  و�شناعة  جت��ارة 
يوم الثالثاء افتتاح م�شتل زراعي يف 
مدر�شة احلميدية للتعليم االأ�شا�شي 
افتتاح م�شتل  �شيتم  االأربعاء  يوم  و   �
ثان يف مدر�شة عمر بن عبد العزيز 
القرية  يف  االإحت����اد  �شجرة  ،وزراع����ة 
الرتاثية يف منطقة املنامة ،ثم توزيع 
املنامة  م�شاجد  النخيل على  اأ�شجار 
،وكذلك يف منطقة م�شفوت وتوزيع 
املنطقة  يف  االإحت����اد  �شجرة  �شتالت 
واحلدائق  ال�����ش��اح��ات  يف  ل��زراع��ت��ه��ا 

املنزلية واملدر�شية باملنطقة.
اأ�شبوع  فعاليات  ب��اأن  امل��ه��ريي  ولفت 
اخلمي�س  ي���وم  �شتختتم  ال��ت�����ش��ج��ري 
ر�شمي  ب��اف��ت��ت��اح  7مار�س  امل����واف����ق 
حلديقة الورقاء الرتاثية يف منطقة 
م�شفوت حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ 
ع�شو املجل�س االأعلى لالإحتاد حاكم 
اأنها  اإىل  م�شريا  اهلل  رع���اه  عجمان 
حديقة متميزة بت�شاميمها الرتاثية 
القدمية التي تعك�س الرتاث املورث 
نوعية  وك���ذل���ك  ال���غ���ايل  وط��ن��ن��ا  يف 
حناياها  يف  وتعر�س  قدميا  احل��ي��اة 
التي  املعروفة  الرتاثية  الت�شاميم 
تاأ�شي�س  اإب���ان  املنطقة  ت���راث  حتكي 
امل�شتخدمة  واالأدوات  االإحت���������اد 

املج�شمات  ذل���ك وغ��ريه��ا م��ن  ح��ني 
واللوحات الرتاثية التي حتكي ق�شة 

البناء والتنمية واالإن�شان يف منطقة 
م�شفوت اإىل ما قبل تاأ�شي�س االإحتاد 

يروي  م�شغر  متحف  �شورة  وكاأنها 
تاريخ املنطقة.

�سياحة عجمان تنظم ور�سة عمل عن العمل التطوعي وامل�سوؤولية املجتمعية

عجمان حتتفل مبنا�شبة مرور 30 عاما النطالق احتفال يوم العلم وتكرم 111 �شخ�شية

اإطالق م�سروع الزاهية كاأول مدر�سة خ�سراء يف الوطن العربي 

اإدارة الزراعة واحلدائق ببلدية عجمان تنهي ا�ستعدادها لالحتفالت باأ�سبوع الت�سجري 33 بعجمان

موا�سالت ال�سارقة تكرم �سائقا اأمينا 
عرث على 55 األف درهم

عبداهلل بن زايد يلتقي اأبناء الإمارات يف كوريا اجلنوبية
•• �صيوؤول-وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية حر�س القيادة الر�شيدة يف الدولة 
على ايالء قطاع التعليم اأهمية خا�شة كونه يعد قاطرة التنمية. وقال �شموه خالل لقائه 
طلبة االمارات الدار�شني يف كوريا اجلنوبية اإن الدولة وجهت يف هذا االطار جزءا كبريا 
من مقدراتها لقطاع التعليم لقناعتها باأن االنفاق على هذا القطاع احليوي له مردوده 
االيجابي على املدى البعيد لي�س على املواطن فح�شب وامنا على باقي القطاعات التنموية 
يف الدولة. واأ�شاف �شموه اإنه ترجمة لتلك الروؤى توا�شل الدولة اإبتعاث عدد كبري من 
اأبنائها اىل اأعرق اجلامعات يف العامل لنقل جتارب االآخرين واال�شتفادة منها للم�شاهمة 
يف عملية البناء .. مبديا �شموه يقينه باأن طلبة االمارات على قدر امل�شوؤولية امللقاة على 
عاتقهم لالإ�شتفادة من هذه الفر�س ليعودوا للوطن وي�شهموا يف م�شريته التنموية. وحث 
�شموه خالل اللقاء .. الطلبة على اأهمية نقل ال�شورة احل�شارية لالمارات خالل متابعة 

الدرا�شة والتح�شيل العلمي يف اخلارج اىل جانب احلر�س على تنمية مهاراتهم التي ال 
ميكن اإكت�شابها اإال من خالل التعرف على الثقافات االأخرى. واأكد �شمو وزير اخلارجية 
حر�س اجلهات املعنية يف الدولة على متابعة اأمور طلبة االمارات وتذليل ال�شعاب اأمامهم 
ملتابعة حت�شيلهم العلمي والعودة لوطنهم م�شلحني ب�شالح العلم واملعرفة ليتمكنوا من 
اال�شهام يف م�شرية اخلري والعطاء لوطننا الغايل يف ظل قيادته الر�شيدة. وخالل اللقاء 
من  واأن��ه  التعليم  ال�شتكمال  واأهميتها  الدرا�شية  املنح  ب��دور  لغة  طالب  علي  �شامل  اأ�شاد 
خالل جتربته مل يكت�شب فقط تعلم اللغة الكورية واإمنا اكت�شاب الثقافة الكورية الكاملة 
من خالل التعامل مع هذا ال�شعب الراقي. و�شكر �شمو وزير اخلارجية على هذه الزيارة 
الداعمة للطلبة االإماراتيني والفر�س التي متنحها دولة االإمارات وقيادتها على دعمها 
يتلقون  الذين  الدولة  مواطني  اخلارجية  وزي��ر  �شمو  التقى  اأخ��رى  جهة  من  للتعليم.  
العالج يف م�شت�شفيات كوريا يف اطار حر�س قيادة الدولة على متابعة اأحوالهم والتوا�شل 

مع جميع املواطنني اأينما كانوا.
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قائد عام �سرطة عجمان يفتتح معر�ص مبادرة اإعادة التدوير
•• عجمان ـ الفجر 

عبداهلل  علي  العميد  �شعادة  �شهد 
ب���ن ع���ل���وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة 
عبيد  خ���ل���ف���ان  م����ب����ارك  ال���ع���ق���ي���د 
املن�شاآت  اإدارة  م����دي����ر  ال��������رزي 
وعدد   ، واالإ���ش��الح��ي��ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
وال�شباط  االإدارات  م�����دراء  م���ن 
و�شف ال�شباط واالأف��راد ب�شرطة 
م��ع��ر���س مبادرة  اإف��ت��ت��اح  ع��ج��م��ان 
االإنتاج  فرع  نظمه  ال��ذي  التدوير 
واالأن���������ش����ط����ة ب���ق�������ش���م االإ������ش�����الح 
العقابية  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة  وال���ت���اأه���ي���ل 

ع����ب����وات ال���ط���ي���ب وع���ل���ب امل���ح���ارم 
امل�شتخدمة  االأدوات  من  وغريها 

يومي�اً.
واط��ل��ع ���ش��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
ع��ج��م��ان خ����الل اجل���ول���ة ع��ل��ى ما 
منتجات  م����ن  امل���ع���ر����س  اح����ت����واه 
حرفية  م�������ش���غ���والت  يف  مت���ث���ل���ت 
الرتاثية  االأدوات  وبع�س  ويدوية 
واالأفكار  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
نزيالت  اأع���دت���ه���ا  ال���ت���ي  امل���ب���دع���ة 
واالإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة 

للم�شاركة يف هذا املعر�س.
وقد اأثنى قائد عام �شرطة عجمان 
على جهود العاملني باإدارة املوؤ�ش�شة 

املعار�س  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  تنظيم 
االجتماعية  امل����ب����ادرات  م���ن  ي��ع��د 
ال��ت��ي حت���ث ن����زالء امل��وؤ���ش�����ش��ة على 
تطوير و تنمية قدراتهم الفنية و 
احلرفية و ت�شجيعهم على التطور 
م��ه��ارات جديدة  وتعلم  االب���داع  و 
التي  االأ�شياء  اإ�شتغالل  من خالل 
قد  اأ���ش��ي��اء  يف  عنها  االإ�شتغناء  مت 
اإنق�شاء  بعد  م�شتقباًل  تفيدهم 
فرتة عقوبتهم وممار�شة حياتهم 
ت�شليط  اإىل  باالإ�شافة  الطبيعية 
ال���������ش����وء ع���ل���ي���ه���م و دجم����ه����م يف 
و  فعال�ة  عنا�ش�ر  كونهم  املجتمع 

مبدع�ة ومنتج�ه.

تدريب  مب��ع��ه��د  واالإ�����ش����الح����ي����ة 
عدد  امل��ع��ر���س  وت�شمن  ال�����ش��رط��ة 
م��ن امل��ن��ت��ج��ات ق��ام��ت ب��ه��ا نزيالت 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ب���اإع���داده���ا م���ن خالل 
العقابية  باملوؤ�ش�شة  التاأهيل  ور�س 
ومنها االأدوات امل�شتعملة يف حياتنا 
اال�شتغناء  مت  وال���ت���ي  ال��ي��وم��ي��ة 
وت�شنيعها  تدويرها  واإع���ادة  عنها 
فنية  اأ�����ش����ك����ال  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا 
ا�شتغاللها  ميكن  اإبداعية  واأفكار 
اأخرى  اأ�شياء  يف  منها  واال�شتفادة 
وال�شغرية  الكبرية  املياه  كعبوات 
و�شناديق   ، الن�شكافيه  وع��ب��وات   ،
امل��ي��اه واالأح���ذي���ة ب��االإ���ش��اف��ات اإىل 

ودوره���م  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية 
املعر�س  ه���ذا  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال��ف��ع��ال 
املوؤ�ش�شة  ل��ن��زي��الت  امل��ج��ال  وف��ت��ح 
واليدوية  الفنية  احل��رف  البتكار 
امل�شتعملة  االأدوات  خ����الل  م���ن 
واإعادة تدويرها وت�شنيعها بحيث 
ت��ك��ون ���ش��احل��ة ل��الإ���ش��ت��ع��م��ال مرة 
اأخ��رى بداًل من رميها والتخل�س 
منها مما ي�شاهم يف املحافظة على 

�شالمة البيئ�ة.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر اأو���ش��ح��ت املالزم 
االإنتاج  م�شئولة  امل��ط��وع  اأم��ل  اأول 
العقابية  املوؤ�ش�شة  يف  االأن�شطة  و 
اأن  عجمان  ب�شرطة  واالإ�شالحية 

بلدية العني تنظم فعاليات ومبادرات بيئية متنوعة 
•• العني-وام:

�شمن  متنوعة  بيئية  وحمالت  فعاليات  موؤخرا  العني  مدينة  بلدية  اختتمت 
ا�شتهالك  وتر�شيد  اال�شتدامة  يف  التوعوية  وم�شاركاتها  البيئية  م�شاريعها 
الطاقة والتي انطلقت مع بداية فرباير اجلاري وذلك تزامنا مع يوم البيئة 
الوطني ال�شاد�س ع�شر والذي حتر�س قطاعات البلدية على تنظيمه كل عام 
انطالقا من اهتمام بلدية مدينة العني و�شعيها الدوؤوب للحفاظ على البيئة 
وتنميتها من خالل م�شاريعها واأن�شطتها املتنوعة واملبادرات واخلطط الهادفة 
للحفاظ على البيئة ومواردها الثمينة. وتاأتي الفعاليات البيئية التي تنظمها 
البلدية .. متوافقة مع توجهات القيادات العليا يف احلفاظ على البيئة واالهتمام 
بال�شحراء من خالل �شعار يوم البيئة الوطني ال�شحراء تنب�س باحلياة للعام 
الثالث على التوايل وقد حظيت الفعاليات باإقبال الفت من قبل فئات املجتمع 

جانب حيوي ومهم من تاريخ دولة االإمارات وتراثها م�شريا اإىل حر�س بلدية 
مدينة العني على اإعادة النب�س اإىل هذه البيئة وذلك من خالل و�شع وتن�شيق 
ويف  ف��رباي��ر  �شهر  ط��وال  والفعاليات  االأن�شطة  م��ن  ومنوعة  مهمة  جمموعة 

خمتلف اأرجاء اإقليم العني وذلك لت�شهد اأكرب قدر من امل�شاركة اجلماهريية.
بق�شم  البيئية  ال��وح��دة  رئي�شة  الكويتي  لطيفة  املهند�شة  قالت  جانبها  م��ن 
تقوم  البيئية  الوحدة  متمثلة يف  العني  بلدية مدينة  ان  والتطوير  الدرا�شات 
بتنظيم ومتابعة فعاليات االحتفال بيوم البيئة الوطني ال�16 يف اأرجاء اإقليم 
مدينة العني كاأحد املهام الرئي�شة واملوكلة اإليها باعتبارها ع�شوا رئي�شا بفريق 
الذي تقوم  امللمو�س  الدور  اإىل  املياه م�شرية  البيئة  ب��وزارة  التثقيف والتوعية 
امل�شاركات  بتقدمي  املن�شودة  البيئية  الروؤية  حتقيق  يف  العني  مدينة  بلدية  به 
اأجندة  م��ع  تت�شق  وال��ت��ي  ال��ع��ام  م���دار  على  املتوا�شلة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وامل���ب���ادرات 

املنا�شبات البيئية العاملية واملحلية ال�شنوية وامعتمدة من وزارة البيئة املياه.

برامج  �شملت  التي  واحلمالت  الفعاليات  ح�شور  على  حر�شت  التي  املختلفة 
ترفيهية وتثقيفية للتوعية باأهمية احلفاظ على البيئة ال�شحراوية وتر�شيد 
ا�شتهالك مواردها الطبيعية املختلفة بالتعاون مع املوؤ�ش�شات واجلهات املختلفة 
. وا�شتمرت حتى الثاين و الع�شرين منه وذكر املهند�س عبد اهلل �شلطان الدرعي 
ان  البلدية  التحتية واأ�شول  البنية  الدرا�شات والتطوير يف قطاع  رئي�س ق�شم 
تنظيم الفعاليات البيئية ياأتي �شمن م�شوؤوليات بلدية مدينة العني واأولوياتها 
روؤية  �شمن  تتج�شد  والتي  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  لبلوغ  البيئة  حماية  يف 
اأهمية  2021 عامة. واأ�شاف ان  بلدية مدينة العني خا�شة وروؤي��ة االإم��ارات 
البيئة  مب��ك��ان��ة  ال��وع��ي  وتعميق  البيئية  ال��ت��وع��ي��ة  يف  يكمن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه 
ال�شحراوية والكيفية املنا�شبة للحفاظ عليها وعلى مواردها و�شمان ا�شتدامتها 
وتنميتها كجزء اأ�شا�شي من امل�شوؤولية الوطنية والعمل على ت�شحيح املفاهيم 
اخلاطئة املكت�شبة عن البيئة ال�شحراوية والتي تتعدى اجلانب اجلغرايف اإىل 

�سديقة الكمايل ت�سرح مفهوم جمال املراأة وحتذر من العادات الدخيلة  م�سلح متطوع مبركز الت�سوية الودية للمنازعات يحل نزاعا بقيمة مليون و600 األف درهم
جنح مركز الت�شوية الودية للمنازعات 
يف حم��اك��م دب���ي يف ح��ل ن����زاع جتاري 
األ����ف دره����م،  م��ل��ي��ون و600  ب��ق��ي��م��ة 
وذل����ك م���ن خ����الل اال���ش��ت��ع��ان��ة باأحد 
امل�����ش��ل��ح��ني امل���ت���ط���وع���ني م����ن دائ�����رة 
اإطار  يف  ب��دب��ي،  االقت�شادية  التنمية 
م��ب��داأ ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ب��ني حماكم 
دبي ودوائر حكومة دبي وحر�شاً منها 
الودية.  ال��ت�����ش��وي��ة  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  ع��ل��ى 
وذك����ر حم��م��د اأم����ني م��ب��ا���ش��ري مدير 
للمنازعات  ال���ودي���ة  ال��ت�����ش��وي��ة  م��رك��ز 
يف حم��اك��م دب��ي اأن االآل��ي��ة ال��ت��ي متت 
حيث  نوعها  من  فريدة  الت�شوية  بها 
خبري  تعيني  طلب  يف  املنازعة  متثلت 
النزاع،  اأط���راف  ب��ني  العالقة  لتبيان 
العالقة  التقرير وحتديد  ورد  و عند 
لعر�س  املنا�شبة  الفر�شة  املركز  وجد 
ال��ت�����ش��وي��ة ع��ل��ى اأط�����راف ال���ن���زاع، ومت 
بالقيام  امل���ت���ط���وع  امل�������ش���ل���ح  ت��ك��ل��ي��ف 

•• راأ�ص اخليمة -االفجر:  

برنامج  �شمن  حما�شرتني  ال��ك��رمي  للقراآن  اخليمة  راأ����س  ج��ائ��زة  نظمت 
املحا�شرات الن�شائية لفعاليات الدورة الثالثة ع�شرة من اجلائزة، تناولت 
االأوىل مفهوم جمال املراأة يف االإ�شالم، ودارت الثانية حول ق�ش�س الن�شاء 

يف القراآن الكرمي.
التقنية  كلية  يف  اأج��م��ل(،  )اأن��ت  بعنوان  االأوىل  املحا�شرة  الكمايل  واأل��ق��ت 
يف  وموظفة  طالبة   200 نحو  بح�شور  اخليمة،  براأ�س  للطالبات  العليا 
دينها  يف  الفتاة  ينفع  ال��ذي  املن�شود،  اجلمال  مفهوم  فيها  تناولت  الكلية، 
ودنياها، واجلمال الذي يبعث على العفاف والف�شيلة، ويدعو اإىل احلياة 
واخللق الرفيع، وهو اجلمال، الذي يجعل املراأة عن�شرا فعااًل فهي املجتمع 

وي�شمن لها م�شاركتها الفعالة يف بناء احل�شارة املدنية.
وال�شرب  ال�شرعية  االأوام���ر  على  املحافظة  �شرورة  على  الكمايل  و�شددت 
على ذلك، واالنت�شار على و�شاو�س ال�شيطان وحيلة املاكرة. وراأت اأن جمال 
املراأة هو اأن ال تر�شى باأن ي�شبقها اأحد يف عبادة اهلل وطاعته والتقرب اإليه، 
واالنقياد  املع�شية،  عن  والبعد  الطاعة  على  احلر�س  يف  اجلمال  ويكمن 
الأوامر اهلل والت�شليم لر�شوله، �شلى اهلل عليه �شلم، واجلمال احلق يتمثل 

يف العبودية للخالق، �شبحانه
االمي��ان يف  ترك  التي  املوؤمنة اجلميلة هي،  اأن  الكمايل  واأ�شافت �شديقة 

�شريعة  على  اال�شتقامة  لديها  وثبت  اجلميلة،  اآث���اره  وج��وارح��ه��ا  نف�شها 
اخللق،  و  النف�س  اإ���ش��الح  يف  ورغ��ب��ة  ال�شنة،  و  بالكتاب  وال��ع��م��ل  االإ���ش��الم 
اأهدافها، وجمالها يف اخالقها واأدابها،  امل��راأة يف  م�شرية اإىل مفهوم جمال 

ويف عالقاتها باالآخرين.
وا�شتعر�شت الواعظة الدينية بدائرة ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل اخلريي 
للتنمية  االإم����ارات  جمعية  يف  اأقيمت  التي  الثانية،  املحا�شرة  يف  دب��ي،  يف 

االجتماعية براأ�س اخليمة، العرب يف ق�ش�س الن�شاء الواردة يف القراآن. 
وتناولت ق�شة اإمراأة عمران، املراأة املوؤمنة، التي بداأت يف تكوين البيت امل�شلم 
ما  بواجباتهم،  والقيام  االأطفال  رعاية  باأهمية  موؤكدة  حملها،  من  بداية 
يعد من اأهم املهام املنوطة باملراأة، م�شت�شهدة باالآيات القراآنية واالأحاديث 
م�شاعدة  اأهمية  على  حما�شرتها،  يف  الكمايل،  و�شددت  ال�شريفة.  النبوية 
الفتيات الأمهاتهن يف املنازل ويف تربية اأ�شقائهن االأ�شغر منهن �شنا، لتاأهيل 

الفتاة منذ �شغرها على رعاية االأطفال واالهتمام بهم .
داعية  الن�سء،  نفو�س  يف  وتعزيزه  الوالدين  بر  اأهمية  املحا�شرة  واأك���دت 
يف  االإ���ش��الم��ي��ة  بالتعاليم  واالل��ت��زام  االب��ت��الءات  على  ال�شرب  اإىل  الن�شاء 
حياتهن الزوجية والعائلية واملجتمعية، والبعد عن ال�شبهات املرفو�شة يف 
ديننا احلنيف، الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا، منوهة باأهمية التوكل على 
اهلل واليقني به، �شبحانه وتعاىل، وهي من اجلوانب االأ�شا�شية، التي ينبغي 

اأن تتوفر يف �شخ�شية املراأة امل�شلمة.

وبعد  بينهم،  النظر  وجهات  بتقريب 
واالأط���راف  امل�شلح  ب��ني  جل�شات  ع��دة 
�شلح  اتفاقية  توقيع  على  االتفاق  مت 
حت��ف��ظ ح��ق��وق اأط�����راف ال���ن���زاع، وقد 
مت اع��ت��م��اد االت��ف��اق��ي��ة امل����ذك����ورة من 
عليها  ي�شفي  مم��ا  املخت�س  القا�شي 
قوة ال�شند التنفيذي. واأ�شاد مبا�شري 

ب��امل�����ش��ل��ح امل��ت��ط��وع وه���و رئ��ي�����س ق�شم 
ال��ق��ان��ون��ي��ة االإداري������ة اأحمد  ال�����ش��وؤون 
اأم���ني ال��ه��اج��ري، وال����ذي ك���ان �شمن 
اأول  يف  تدريبهم  مت  متدربني  ع�شرة 
دورة متخ�ش�شة اأقيمت بالتعاون بني 
دب��ي و حماكم مركز  ك��ل م��ن حماكم 
دبي املايل العاملي و املركز ال�شنغافوري 

قد  اأن��ه  واأك��م��ل  الت�شوية،  و  للتحكيم 
من  م��ت��ط��وع  م�شلح   26 ت��دري��ب  مت 
خمتلف دوائر حكومة دبي من خالل 
دورت����ني ت��دري��ب��ي��ت��ني مت ع��ق��ده��م من 
جهات  مع  بالتعاون  دبي  حماكم  قبل 
خمتلفة و �شيتم اال�شتعانة باأكرب عدد 

منهم خالل الفرتة القادمة.

الدكتورة علياء الربيكي والدكتورة نوال الكعبي الدكتور عبد القادر امل�شعبي الدكتور زهري عفانة الدكتور تي�شري م�شطفى اترك الدكتورة مرمي بطي املزروعي

تكرمي الفائزين بجائزة ابوظبي للتميز يف دورتها الثانية
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

نائب  الوطني  االأم��ن  نهيان م�شت�شار  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
ابوظبي  ج��ائ��زة  ت��وزي��ع  ح��ف��ل  اب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  التنفيذي  رئ��ي�����س جمل�س 
للتميز الطبي يف فندق جمريا اأبراج االإحتاد م�شاء اأم�س االأول وكرم �شموه 

الفائزين بدورتها الثانية .
الريادة  جم��ال  يف  لها  موقع  الأخ��ذ  الطبي  للتميز  ابوظبي  جائزة  وت�شعى 
وت�شبح جائزة مرموقة اإقليمياً وعاملياً وهدفها االإحتفاء باجلودة واالإبداع 
حتفيز  على  تعمل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  ال�شحية  الرعاية  جم��ال  يف  والتميز 
الكوادر الطبية �شنوياً لالأداء املتميز وخلق بيئة مناف�شة وتطويرية يف �شتى 

القطاعات ال�شحية واأبراز عطاءهم للمجتمع .
وتتكون اجلائزة من ت�شعة فئات واأ�شيف اإليها هذا العام فئة عا�شرة وهى 

جائزة امل�شاهمني االأوائل يف تطوير الرعاية ال�شحية يف اإمارة اأبوظبي .
و�شهد القطاع ال�شحي باإمارة ابوظبي تطوراً نوعياً وكمياً فقد ارتفعت عدد 
اإح�شائيات  بح�شب   25% وال�شيدالنية   33% بن�شبة  ال�شحية  املن�شاآت 
25000 الف مهني  2012 وزاد عدد املهنيني ال�شحيني اإىل  هذا العام 
وعدد   4000 اإىل  امل�شاندة  وامل��ه��ن   2000 اإىل  ال�شيادلة  وع��دد  �شحي 
املمر�شات واملمر�شني اإىل 12000 الف وعدد االأطباء اإىل 6000 طبيب 

وطبيبة .
كان  للجائزة  تقدم  من  ع��دد  اأن  الطبي  للتميز  ابوظبي  جائزة  واأو�شحت 
107 بعد متحي�س من اللجنة العلمية للجائزة انح�شرت يف 37 مر�شحاً 
عرب  املر�شحني  بتقييم  العلمية  اللجنة  وتقوم  متقدماً   70 ا�شتبعاد  ومت 
تقدمي خدمة وتطويرها ذات جودة عالية واالإ�شهامات املقدمة اإىل احلفل 
هذه  مت�شلة  تكون  واأن  وال��ب��ح��وث  وال��ت��دري��ب  التعليم  خ��الل  م��ن  الطبي 
باالإجنازات املحققة يف دولة االإمارات العربية املتحدة باالإ�شافة اإىل مراعاة 

مفهوم القيادة واالإبداع يف اجنازاتهم .
وكان الفائزان يف فئة االأداء اجلراحي املتميز املقدم الدكتور عبدالرحمن 
اأق�شام  ورئي�س  الدموية  واالأوعية  القلب  ا�شت�شاري جراحة  البلو�شي  نواب 
اجلراحة مب�شت�شفى زايد الع�شكري على دوره يف اإن�شاء ق�شم جراحة االأوعية 
ال��دم��وي��ة وخم��ت��رب اأم��را���س االأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة و ت��ق��دمي رع��اي��ة جراحية 
الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  ج��راح��ة  جم��ال  يف  التخ�ش�س  عالية  متقدمة 
ويليه الدكتور �شالح اأحمد �شيف امل�شعبي ا�شت�شاري جراحة العيون واملدير 
الطبي يف مركز �شمايا جلراحة اليوم الواحد من خالل ا�شهامه يف زراعة 

العمل .
الفائزان يف فئة الطاقم الطبي امل�شاعد الدكتورة اأدلني فوؤاد �شليبا مديرة 
اأحمد  ها�شم  الدكتور  يليه  الكورني�س  مب�شت�شفى  باالإنابة  ال�شيدلة  ق�شم 

طريفي رئي�س ق�شم ال�شيدلة يف م�شت�شفى توام .
اأحمد  ماهر  الدكتور  واملختربي  ال�شريري  الت�شخي�س  فئة  يف  الفائزان 
اخلارجية  العالجية  اخلدمات  يف  الطبي  الت�شوير  ق�شم  رئي�س  ال�شيادي 
يليه الدكتورة اميان اأحمد الزعابي رئي�شة ق�شم املختربات وعلم االأمرا�س 

مب�شت�شفى املفرق .
الفائزان يف فئة العمل الطبي التطوعي الدكتور تي�شري اأترك رئي�س ق�شم 
االأطفال يف م�شت�شفى املفرق يليه الدكتورة علياء �شالح الربيكي اأخ�شائي 

عيون يف م�شت�شفى زايد الع�شكري .
فاطمة  ال��دك��ت��ورة  ال�شحية  والتنمية  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  فئة  يف  ال��ف��ائ��زان 
العانوتي اأ�شتاذ م�شاعد يف جامعة زايد والدكتور يو�شف ا�شماعيل احلو�شني 
رئي�س ق�شم ال�شحة العامة واالأمرا�س املعدية يف م�شت�شفى زايد الع�شكري 
االأوائ��ل يف تطوير  امل�شاهمني  العام يف فئة  امل�شتحدثة لهذا  اأما اجلائزة   .
االأوائل  م��ن  وه��و  امل�شعبي  ه��ادي  عبدالقادر  ال��دك��ت��ور  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
الدولة  املنظار يف  اإن�شاء جراحة  املتميزين و�شاهم يف  االإماراتيني  االأطباء 

باالإ�شافة اإىل تاأ�شي�س امتحانات الكلية امللكية لزمالة اجلراحة .
 والتقت )الفجر( مع بع�س من هوؤالء الرواد املتميزين 

املفرق  م�شت�شفى  يف  االأط��ف��ال  ق�شم  رئي�س  اأت���رك  تيي�شر  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
افتخر بهذه اجلائزة وهى الثالثة فاأول خدماتي التطوعية جتاه جمتمع 
ابوظبي كانت بنيلي جائزة ابوظبي قدمها يل �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
املجل�س  م��ن  ابوظبي  و���ش��ام  الثانية  اجل��ائ��زة  وك��ان��ت  العهد  ويل  نهيان  اآل 
التنفيذي الإمارة ابوظبي و�شعوري ال يو�شف وفرح و�شعادة و �شرف كبري 
يل باأن اأحمل هذه اجلائزة حتى تزيدين يف اأداء ر�شالتي التطوعية الطبية 
ملجتمع اأبوظبي واأنوي اأن اأ�شجع جميع اطباء االأطفال بامل�شاركة التطوعية 
وباحلمالت التوعوية جتاه املجتمع حتى يكون االأطفال يف اأح�شن م�شتوى 

طبي عاملياً .
وقيادة  باإن�شاء  قام  اأت��رك  م�شطفى  تي�شري  الدكتور  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
واملربيات  االأه���ايل  مئات  وتثقيف  لتدريب  عمل  وور����س  وب��رام��ج  حمالت 
وكوادر التعليم على االإ�شعافات االأولية و�شبل حماية و�شالمة االأطفال يف 
الطرقات واملنازل واملدار�س وعمل على الت�شجيع على ا�شدار ودعم قوانني 

حماية االأطفال مثل ا�شتعمال كر�شي االأمان يف ال�شيارة .

القرنية احلديثة يف ال�شرق االأو�شط ويعترب امل�شعبي اأول من اأدخل عمليات 
البي�شاء يف االإم��ارات وال�شرق االأو�شط وكذلك  املياه  الفيمتو ليزر الإزال��ة 
جراحة  تخ�ش�س  يف  املواطنني  االأط��ب��اء  تدريب  برامج  اإن�شاء  يف  ا�شهامه 

العني مبدينة ال�شيخ خليفة الطبية – ابوظبي .
الزعابي  ح�شن  اأ�شرف  الدكتور  املتميز  ال�شريري  االأداء  فئة  يف  والفائزان 
قام  فقد  الع�شكري  زاي��د  مب�شت�شفى  والرئة  الباطنية  اأم��را���س  ا�شت�شاري 
اإمارة  يف  ال��ن��وم  اإث��ن��اء  التنف�س  ا�شطرابات  لفح�س  خمترب  اأول  بتاأ�شي�س 
اأب��وظ��ب��ي واأ���ش�����س اأي�����ش��اً خ��دم��ة اأخ���ذ خ��زع��ات ال��غ��دد ال��ل��م��ف��اوي��ة الرئوية 
الدكتورة  ويليه  ال��دول��ة  يف  االأوىل  ال�شونار  وم�شاعدة  املنظار  باإ�شتخدام 
اأ�شماء علي النعيمي �شاهمت يف تطوير الرعاية ال�شحية من خالل تقييم 
االأطباء املخت�شني يف االأطفال للقطاعات املختلفة وتطوير االإ�شرتاتيجيات 
لالأمرا�س االأكر �شيوعاً عند االأطفال مثل الربو وتقييم احلاالت الطبية 
بحيادية لهيئة ال�شحة وامل�شاركة يف تطوير امل�شرية التعليمية لالأطباء من 
االأمرا�س  يف  ا�شت�شارية  طبيبة  اأول  وكونها  التثقيفية  املحا�شرات  خالل 

التنف�شية لالأطفال يف االإمارات .
الفائزان يف فئة البحث الطبي املتميز الدكتور ح�شني ال�شعدي رئي�س ق�شم 
التخ�ش�شات الطبية يف م�شت�شفى كليفالند ابوظبي حيث اجرى العديد من 
البحوث التي مولت حملياً ودولياً واملتعلقة بكرة انت�شار مر�س ال�شكري 
ونق�س فيتامني دال وقد ن�شرت نتائج البحوث يف جمالت علمية مرموقة 
ومت مناق�شة نتائجها يف اجتماعات حملية ودولية يليه الربوفي�شور فكري 
اأبو زيدان رئي�س جمموعة الر�شو�س بكلية الطب جامعة االإم��ارات حيث 
ن�شر اأكر من 200 بحث يف املجالت العاملية املحكمة يف جماالت الر�شو�س 

والوقاية منها واأ�ش�س اأول �شجل للر�شو�س يف الوطن العربي .
العابودي  فتحي  ف��واز  ال��دك��ت��ور  املتميز  الطبي  التعليم  فئة  يف  ال��ف��ائ��زان 
يليه  ب�شحة  اخل��ارج��ي��ة  العالجية  اخل��دم��ات  يف  العائلة  ط��ب  ا�شت�شاري 
خالل  م��ن  الطبية  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  م��ن  الكعبي  ن��وال  ال��دك��ت��ورة 
معايري  واجتياز  لتلبية  االأطفال  لطب  االإقامة  تدريب  بربنامج  االإرتقاء 

االإعرتاف الدولية .
الفائزان يف فئة االإدارة الطبية الدكتورة مرمي بطي عبيد املزروعي نائب 
العقم  ع��الج  مركز  ان�شاء  ع��رب  الكورني�س  م�شت�شفى  يف  التنفيذي  امل��دي��ر 
وامل�شاعدة على االإجناب بامل�شت�شفى واإن�شاء نظام قيا�س االأداء ال�شريري يف 
وال�شكري  الباطنية  االأمرا�س  ا�شت�شاري  الدكتور زهري عفانة  تليه  �شحة 
واملدير الطبي مب�شت�شفيات الغربية �شاهم يف بناء البنية التحية واأنظمة 

وال�شكري  الباطنية  االأم��را���س  ا�شت�شاري  عفانة  زه��ري  الدكتور  وا���ش��اف 
جائزة  على  باحل�شول  رائع  �شعور  اأنه  الغربية  مل�شت�شفيات  الطبي  واملدير 
زايد  بن  ه��زاع  ال�شيخ  وم��ن  ابوظبي  حكومة  من  مبا�شرة  برعاية  حتظى 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  املتوا�شل من  الدعم  و  نهيان  اآل 
وال�شحي  الطبي  القطاع  تطور  كبري  اأث��ر  له  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم 
مب�شت�شفيات الغربية واجلائزة تعطي دافعية الأي �شخ�س يفوز بها لتقدمي 
االأمن  اأن يدمي  اهلل عز وجل  واأ���ش��األ  املعطاء  البلد  لهذا  املتميزة  اخلدمة 

واالأمان يف �شائر ربوع االإمارات .
ال��ف��ائ��ز م�شاهمني االأوائ����ل يف  ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ق��ادر ه���ادي امل�شعبي  وق���ال 
التطوير الرعاية ال�شحية اأن الفرحة ال تو�شف واأ�شكر �شمو ال�شيخ هزاع 
و  ال��ذي كرمني بهذه اجلائزة والقائمني على اجلائزة  اآل نهيان  زاي��د  بن 
ال��ذي قدم لنا الكثري وحتت ظل قيادتنا  اإىل واجبي جتاه بلدي  اأدي��ت  ما 
الر�شيدة وعلى راأ�شها �شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اجلراحة  ق�شم  رئي�س  امل�شعبي  عبدالقادر  الدكتور  ك��ان  وق��د  اهلل  حفظه 
وبعدها رئي�س ق�شم التطوير الطبي وبعدها التعليم الطبي مبدينة ال�شيخ 

خليفة الطبية وهو االآن متقاعد منذ �شنة .
التنفيذي يف  امل��دي��ر  نائبة  امل��زروع��ي  م��رمي بطي عبيد  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
م�شت�شفى الكورني�س اأ�شعر بالفخر واالإعتزاز وكون التكرمي اتى من �شمو 
الطبي وه��و جمال  امل��ج��ال  وال��ت��ك��رمي يف  اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ 
املفرو�س  م��ن  الأن���ه  اجل��ائ��زة حت��دي يل  ت�شكل  و  ان�����ش��اين مهم يف حياتنا 
اخلطوة التالية تكون اأكرب وذات ب�شمة وا�شحة يف قطاع ال�شحة ونتاأمل يف 
تطوير الكادر الطبي املواطن بامل�شت�شفى وتنميته ورفع الكفاءة الطبية من 

ناحية االأداء ورفع م�شتوى ر�شا العمالء .
واأو�شحت الدكتورة نوال الكعبي مديرة برنامج اخت�شا�س طب االأطفال 
ورئي�شة ق�شم االأمرا�س املعدية لالأطفال يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 
اأ�شعر بالفخر بنيلي هذه اجلائزة و ا�شافت اح�شا�س بزيادة امل�شوؤولية امللقاة 
واالإبداع  االأداء  جتويد  اج��ل  من  ال�شحي  القطاع  والتكرمي  عاتقي  على 
ودورنا يتمثل من خالل هذا التكرمي ال�شعي اإىل بذل جمهود اأكرب لتطوير 

هذا القطاع مما يرفع مكانة اإمارة ابوظبي ودولة االإمارات 
زايد  اأخ�شائية عيون يف م�شت�شفى  الربيكي  الدكتورة علياء �شالح  وقالت 
اأف�شل  اأن نوا�شل العطاء وبطريقة  اأن هذه اجلائزة حتفز فينا  الع�شكري 
جمال  يف  جديد  ك��ل  ع��ن  البحث  يف  وال�شعى  مهاراتنا  تطوير  م��ن  والب��د 

القطاع الطبي والتطوعي واأن ن�شل اإىل املقدمة دوماً .
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جلنار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للت�شميم وخياطة االزياء الن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1122811 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دار ال�شالم لكوي املالب�س
 رخ�شة رقم:CN 1047786 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1064010:شاطئ الراحة رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/وار اي 

خان العمال احلدادة والنجارة امل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1147151 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا االفق البعيد

 رخ�شة رقم:CN 1454968 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شالح طاهر الكهايل )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شهيل مطر �شهيل مانع مر�شد الرميثي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شهيل مطر �شهيل مانع مر�شد الرميثي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000 
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3.20*0.70 اىل 0.320*0.70

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا االفق البعيد

ALAFQ ALBAEED CAFTERIA
اىل/ كافترييا االفق البعيد ذ.م.م

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

دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة عائ�شة حممد

 رخ�شة رقم:CN 1099926 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد حممد احمد بن هادي امل�شعبي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عائ�شة حممد زوجة جميل غامن علي العلوي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 5.70*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة عائ�شة حممد
اىل/ بقالة �شباب الوثبة

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عبداهلل 

CN 1140918:عبيد �شلطان لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 4.88*1.8 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:

من/موؤ�ش�شة عبداهلل عبيد �شلطان لل�شيانة العامة
اىل/ رملة ال�شويب لل�شيانة العامة

RAMLAT AL SHOWEIB GENERAL MAINTENANCE

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابو ا�شف لت�شليح الدراجات النارية 

رخ�شة رقم:CN 1071943 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شامل علي �شيف بن بريهيم النعيمي

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل �شامل بطي القبي�شي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 80*3

تعديل ا�شم جتاري:من/ابو ا�شف لت�شليح الدراجات النارية
ABU ASIF MOTOR CYCLE REPAIRS

اىل/ م�شبغة اليوم اجليد
GOOD DAY LAUNDRY

تعديل ن�شاط/ا�شافة غ�شيل املالب�س )9601002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة كي املالب�س )9601001(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح الدراجات النارية )4540103(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح الدراجات الهوائية )ال�شياكل( )9529004(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شريع العمال البال�شرت  ال�ش�����ادة/الهدف  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1136231 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة دكتور عبدالرحمن نا�شر علوي عبداهلل حليقه )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف مرمي �شعيد م�شلم حمرور العامري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر حممد عبدالاله احمد

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/الهدف ال�شريع العمال البال�شرت

FAST GOAL PLASTER WORKS EST
اىل/ لوؤلوؤة البطني للمقاوالت العامة

LOALOAT AL BATIN GENERAL CONTRACTING
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10727 بتاريخ 2013/2/27   

اإعــــــــــالن
التلميع  ال�ش�����ادة/ملك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1025670 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي عبداهلل �شعيد حممد املزروعي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
املحرر  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1294499:للطباعة والت�شوير رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن علي ابراهيم احلو�شني )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبخوت مرعي علي الكربي 

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الفني  ال�ش�����ادة/�شقور  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1175913:وع�شرة للهواتف املتحركة ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد رفيق كومبينبارا )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
بهذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1176683-1 باال�شم التجاري: 
�شليمان  ال�شيد/  وميلكها   1 فرع  العامة  للنقليات  ال�شلع  رمال 

علي حممد املعمري امارات اجلن�شية.
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل اال�شم التجاري اىل: ار�شري الذهبي للنقليات العامة
تعديل ال�شكل القانوين من فرع اىل موؤ�ش�شة

تنازل/�شليمان علي حممد املعمري امارات اجلن�شية
ا�شافة/خالد �شليمان علي حممد املعمري امارات اجلن�شية

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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تنويه
رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  االعالن  اىل  باال�شارة 
التجارية  الرخ�شة  بخ�شو�س   2013/2/18 بتاريخ   10719
رقم CN 1446561 باال�شم التجاري: رملة رماح للخياطة 
عن  برتاجع  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تنوه  الرجالية. 

االعالن املذكور اعاله بتعديالت التالية:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمود علي �شامل خمي�س البادي
حذف عبداهلل معني حممد احمد ال علي

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

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

العدد 10727 بتاريخ 2013/2/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة م�شلم للحدادة

 رخ�شة رقم:CN 1034590 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ور�شة م�شلم للحدادة
MUSALLAM BLACKSMITH WORKSHOP

اىل/ ور�شة م�شلم حممد املزروعي  لل�شبغ وال�شمكرة
MUSALLAM MOHAMED ALMAZROUEI PAINTING & DENTING WORKSHOP

دائرة  غياثي  الغربية  املنطقة  ابوظبي  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
البلديات والزراعة ال�شناعية بناية �شامل را�شد حفيظ املزروعي حمل رقم 61 ق 
60 اىل املنطقة الغربية غياثي غياثي ال�شناعية دائرة �شوؤون البلدية ق 2 كراج

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شمكرة املركبات )4520001(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592005(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10727 بتاريخ 2013/2/27   

اإعــــــــــالن
والت�شميم  للديكور  ابوظبي  ال�ش�����ادة/رمي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الداخلي رخ�شة رقم:CN 1143527 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 015*007 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/رمي ابوظبي للديكور والت�شميم الداخلي
REEM ABU DHABI DECOR & INTERION DESIGN

اىل/ رمي ابوظبي للمقاوالت العامة
REEM ABU DHABI GENR-CONT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

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

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

العدد 10727 بتاريخ 2013/2/27   

اإعــــــــــالن
الهالل  ال�ش�����ادة/ركن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1099710:لل�شيانة العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عي�شى حبيب �شامل املزروعي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10727 بتاريخ 2013/2/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عاجل للمقاوالت 
العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1086027 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد �شلطان علي حممد اخل�شر الزعابي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مبخوت �شليمان املنهايل

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

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

بتاريخ :2011/7/12م املودعة حتت رقم : 159814 
با�شم:Premex برميك�س     

وعنوان:دبي ، �س.ب:30755 ، هاتف: 2624414 ، فاك�س: 2661223  
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

عدد وادوات يدوية )تدار باليد( ماكينات حالقة كهربائية او غري كهربائية �شفرات ماكينات احلالقة علب 
لل�شعر مق�شات لالظافر مو�س للحالقة �شفرات  ادوات قطع )�شفرات للحالقة مق�شات  ماكينات احلالقة 

للحالقة(.
الواقعة بالفئة :8

و�شف العالمه:Premex برميك�س عربية والتينية باال�شود. 
اال�شرتاطات:ال يوجد .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727
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)الثقافة( تكرم اليوم املدار�ص الفائزة يف احتفالت اليوم الوطني ال�41
االأعمال  ي��رف��ع��ان  وال��ل��ذي��ن  التعليم،  وجم��ال�����س  التعليمية  امل��ن��اط��ق  اإىل 
بدورهما اإىل اللجنة العليا امل�شرتكة بني وزارتي الثقافة والرتبية وزارة 
الرتبية والتعليم، ليتم اختيار الفائزين باملراكز االأوىل يف كل جمال، حيث 
يتم تخ�شي�س جوائز و�شهادات للفائزين، اإ�شافة اإىل منح �شهادات م�شاركة 
ملن مل يحالفه احلظ. وتاأتي مبادرة جائزة املدر�شة املتميزة لتلبي االأهداف 
اال�شرتاتيجية لوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع )2013-2011 
حيث  مقوماتها،  وتعزيز  الوطنية  الهوية  على  املحافظة  يف  واملتمثلة   )
ال��وزارة باليوم الوطني  يتزامن طرح اجلائزة بني املدار�س مع احتفاالت 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  تويل  كما  الدولة.  م�شتوى  على 
التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ك�شريك ا�شرتاتيجي االأهمية الق�شوى 
�شمن مبادراتها وا�شرتاتيجيتها يف تنمية املجتمع وتثقيف �شبابه؛ تاأكيداً 
العمل احلكومي  التعاون يف تر�شيخ مفاهيم  اأهمية هذا  من جانبها على 

•• دبي –الفجر:

وزارة  تنظم  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي  حميد  معايل  رعاية  حتت 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع اليوم االأربعاء 27 فرباير 2013 حفال 
لتكرمي املدار�س الفائزة يف الدورة اخلام�شة من جائزة املدر�شة املتميزة يف 
احتفاالت اليوم الوطني ال� 41 على م�شتوى الدولة. و�شارك يف الت�شفيات 
النهائية مل�شابقة املدر�شة املتميزة 22 مدر�شة من بني 200 مدر�شة اأخرى 
دخلت املناف�شة يف جمايل االأوبريت الوطني واملعر�س الرتاثي واخلدمة 
املجتمعية. واختارت جلنة حتكيم اجلائزة 12 مدر�شة متميزة يف جمايل 
االأوبريت واملعر�س الرتاثي من مدار�س مرحلة التعليم االأ�شا�شي )احللقة 
الرتاثي.  املعر�س  الثانية( يف جمال  االأوىل( و10 من مدار�س )احللقة 
وكانت جلان التحكيم امليداين رفعت االأعمال املر�شحة للفوز وتوثيقاتها 

امل�شرتك، وترجمة ملذكرة التفاهم املربمة بني الوزارتني، والتي من اأهم 
اأهدافها دعم املبادرات املعززة للهوية الوطنية واالنتماء يف نفو�س ال�شباب. 
وت�شمل جائزة املدر�شة املتميزة يف احتفاالت اليوم الوطني؛ جمالني يجري 
التناف�س فيهما وي�شتمل املجال االأول جائزة الأف�شل اأوبريت وطني ويتم 
التحكيم  جلنة  قبل  من  باالأوبريت  امل�شاركة  يف  الراغبة  املدار�س  تر�شيح 
الهيئة بعد معاينة االأعمال من قبل جلنة حتكيم  اأو  التعليمية  باملنطقة 
باالإ�شافة لالإخراج وفنيات  ولغوياً  العمل فنياً  املنطقة مع مراعاة جودة 
اأف�شل معر�س  فهو جائزة  الثاين  املجال  اأما  التمثيلي.   واالأداء  العر�س 
التعليم االأ�شا�شي البنني والثاين ملدار�س  املعار�س ملدار�س  تراثي واأف�شل 
الوطنية  الهوية  اإب��راز  مراعاة  يتم  بحيث  املنطقة،  م�شتوى  على  البنات 
اإىل  باالإ�شافة  باملعر�س  امل�شاركة  االأع��م��ال  خ��الل  م��ن  الثقايف  وامل���وروث 
اجلودة والتميز واالإبداع وامل�شاركة الطالبية والعمل اجلماعي والتوثيق.

مكتوم بن حممد يفتتح موؤمتر ال�سرق الأو�سط الثامن للن�سر ال�سحفي

عبد اهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�ص اجتماع املجل�ص التنفيذي بال�سارقة

وزير البيئة: الغبار والعوا�سف الرتابية .. م�سكلة اإقليمية ولي�ست م�سوؤولية دولة دون اأخرى

زارت قلب ال�شارقة ونادي �شيدات ال�شارقة

زوجة رئي�ص الوزراء الرتكي ت�سيد بدور الإ�سالم يف حماية حقوق املراأة

•• دبي-وام:

اف��ت��ت��ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب����ي ���ش��ب��اح ام�����س موؤمتر 
للن�شر  ال��ث��ام��ن  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
ال�شماء  ����ش���ع���ار  حت����ت  ال�����ش��ح��ف��ي 
ا�شرتاتيجيات   .. احل����د  ل��ي�����ش��ت 
االإعالمية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  ن��اج��ح��ة 
ب��ف��ن��دق ج���ي دب��ل��ي��و م���اري���وت دبي 
القيادات  م���ن  ل��ف��ي��ف  مب�����ش��ارك��ة 
االإع����الم����ي����ة وروؤ������ش�����اء وم���دي���ري 
واخل����رباء  ال�شحفية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
الن�شر  جم��االت  يف  واملتخ�ش�شني 
واملهتمني  واالإلكرتوين  التقليدي 

بال�شاأن االإعالمي.
ونوه �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم بالدور احليوي 

ويفر�س  اأك���رب  م�����ش��وؤول��ي��ة  الن�شر 
عليها البحث عن البدائل الكفيلة 
بتمكينها من القيام بالدور املتوقع 

منها ك�شريك يف بناء املجتمع.
ويناق�س املوؤمتر على مدى جل�شاته 
املمتدة حتى االأول من مار�س املقبل 
عددا من الق�شايا احليوية املتعلقة 
ب�شناعة الن�شر يف مقدمتها فر�س 
الن�شر لل�شحف  النمو يف جماالت 
املطبوع  االإع��الن  و�شوق  واملجالت 
وال��ب��ح��وث وال���درا����ش���ات يف جمال 
و�شائل االإعالم املختلفة واملجالت 
والن�شر  االل��ك��رتون��ي��ة  وال�����ش��ح��ف 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  االإع�����الم�����ي 

االأو�شط.
وقال جاكوب ماثيو رئي�س الرابطة 
االأنباء  ونا�شري  لل�شحف  العاملية 
املطبوعة  ال�شحف  اإن  اإي��ف��را  وان 

العمل  اأوراق  �شيطرحونه من  وما 
ت�����ش��ت��ع��ر���س وحتلل  وامل��ح��ا���ش��رات 
اأح������دث امل�����ش��ت��ج��دات يف جم���االت 
االإع���الم مبا يف ذل��ك �شبل تطوير 

االأداء االإعالمي ب�شكل عام.
ذاتها قال حممد  وخ��الل اجلل�شة 
ملدينة  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ب��داهلل 
دب��ي ل��الإع��الم ان��ه رغ��م التحديات 
التي تواجهها ال�شحافة املطبوعة 
لنظريتها  الهائل  التنامي  نتيجة 
ال���رق���م���ي���ة ت���ظ���ل ل���دي���ن���ا جت�����ارب 
حملية ناجحة ت�شتحق االإ�شادة بها 
منطقتنا  يف  املكتوبة  فال�شحافة 
اأداة حيوية موثوقة وحمط  تبقى 
ال����ت����وا�����ش����ل  ت����ق����دي����ر يف جم��������ال 

االإخباري.
احل�شور  ت���ن���ام���ي  اإىل  واأ�������ش������ار 
امل�شجع  االإل����ك����رتوين  وال���ت���واج���د 

الن�شر  دور  ب����ه  ت�����ش��ط��ل��ع  ال������ذي 
املتنامية  االأه��م��ي��ة  م��ن  ان��ط��الق��ا 
تعك�س  ك����م����راآة  ال�����ش��ح��اف��ة  ل�����دور 
وال�شورة  بالكلمة  املجتمع  نب�س 
ل��ت��ربز م��ا ي��ع��رتي��ه م��ن طموحات 
التعاطي  �شبل  وتر�شد  وحت��دي��ات 
�شموه  م����وؤك����دا   .. ب���ك���ف���اءة  م��ع��ه��ا 
للحوار  ك��م��ن�����ش��ة  امل����وؤمت����ر  ق��ي��م��ة 
واقع  للوقوف على  وو�شيلة  البناء 
عرب  بها  االرتقاء  و�شبل  ال�شناعة 
تبادل االآراء واالأفكار بني خمتلف 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن�����ش��ر  دور 
االأو�شط. واأ�شار �شموه اإىل �شرورة 
ال�شحفي  الن�شر  �شناعة  مواكبة 
التي  وامل���ت���غ���ريات  ل��ل��م�����ش��ت��ج��دات 
واأن  اليوم ال�شيما  العامل  ي�شهدها 
بال�شرعة  تت�شم  ال��ت��ح��والت  ت��ل��ك 
موؤ�ش�شات  ك���اه���ل  ع��ل��ى  ي��ل��ق��ي  م���ا 

جانب  اإىل  مكانها  عن  تتخلى  لن 
و�شحافة  االإلكرتونية  ال�شحافة 
م�شريا   .. اجل����دي����دة  ال���و����ش���ائ���ط 
�شيفر�س  اجليد  املحتوى  اأن  اإىل 
ن��ف�����ش��ه دائ���م���ا ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
الو�شيط ويبقى املحتوى هو املحك 

احلقيقي للقدرة على البقاء.
ووج�����ه ���ش��ال��ح احل���م���ي���دان ع�شو 
جمل�س اإدارة الرابطة رئي�س جلنة 
�شمو  اإىل  ال�شكر  االأو���ش��ط  ال�شرق 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
وما  للموؤمتر  لرعايته  مكتوم  اآل 
اإث��راء قيمة اللقاء  اأث��ر يف  لها من 
كمنرب لتبادل اخلربات والتجارب 

الناجحة.
اأن يكون احلوار  وتوقع احلميدان 
غنيا مب�شاركة نخبة من املتحدثني 
الدوليني من خمتلف قارات العامل 

•• ال�صارقة-وام:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل 
حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س 
االأ�شبوعي  االج��ت��م��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
عقد  ال���ذي  للمجل�س  االأع��ت��ي��ادي 

�شباح ام�س مبكتب �شمو احلاكم.
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  وا���ش��ت��ع��ر���س 
ت�شديقه  وب��ع��د  اج��ت��م��اع��ه  خ���الل 
اجلل�شة  اج���ت���م���اع  حم�����ش��ر  ع��ل��ى 
املوا�شيع  ع���ددا م��ن  ل��ه  ال�����ش��اب��ق��ة 
العامة املدرجة على جدول اأعمال 
ب�شوؤون  ت��ت��ع��ل��ق  وال����ت����ي  ج��ل�����ش��ت��ه 

االإمارة املختلفة.
بتهنئة  جل�شته  املجل�س  وا�شتهل 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة على 
لالإت�شال  ال�شارقة  منتدى  جن��اح 
احل��ك��وم��ي ب���دورت���ه ال��ث��ان��ي��ة حتت 
خطاب   .. ف���ع���ال  ت���وا����ش���ل  ���ش��ع��ار 
موحد وقدم �شكره لل�شيخ �شلطان 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن 

واأك�����د امل��ه��ن��د���س ���ش��الح ب���ن بطي 
التخطيط  دائ���رة  رئي�س  امل��ه��ريي 
ودورها  احلملة  اأهمية  وامل�شاحة 
املخالفات  اأو�����ش����اع  ت�����ش��ح��ي��ح  يف 
ال�شكنية  االأح���ي���اء  يف  ال��ع�����ش��وائ��ي��ة 
التي خالفت االأنظمة املعمول بها 

يف تراخي�س البناء.
ب��ط��ي ع��ر���ش��ا مرئيا  اب����ن  وق�����دم 
املناطق  ت��ت�����ش��م��ن  احل��م��ل��ة  ح����ول 
امل�شتهدفة من احلملة التي �شيتم 
تنفيذها على ثالث مراحل ت�شمل 
املرحلة االأوىل ال�شيوح 1 اإىل 12 
والبديع   10 اإىل   1 والرحمانية 
ف���الح ح��و���ش��ي ال��ع��ط��ني ال��ب��دي��ع - 
القرائن  اجلرينة  ومويلح  برا�شي 

- النوف .
اأما املرحلة الثانية فت�شمل وا�شط 
ال����رم����ث����اء- ال���ق���وز-ال���رم���اق���ي���ة- 
اليا�س  م���واف���ج���ة-  ال�����ش��وي��ح��ات- 
ال�شهباء-   - اخل��زام��ي��ة  وم��غ��ي��در 
ال����رف����اع  ال������������دراري-  ال����ط����الع - 
املرحلة  وت�������ش���م���ل   . ال���ط���رف���ا   -
الثالثة الرقة ال�شبخة - اخلزانة 
- ال��غ��اف��ي��ة - اجل����زات - ال��ع��زرة - 

الوجبات الغذائية ال�شليمة لطلبة 
االآمنة  البيئة  وحت��ق��ي��ق  امل���دار����س 
لالأمهات  واال���ش��ت��ق��رار  ل��الأط��ف��ال 
واملوؤ�ش�شات  امل��دار���س  يف  العامالت 
ومت  املختلفة  احلكومية  والدوائر 
للتعليم  ال�شارقة  جمل�س  توجيه 
ب����االإ�����ش����راف امل���ب���ا����ش���ر ع���ل���ى هذه 
مع  والتعاون  بالتن�شيق  امل��ب��ادرات 
العالقة  وذات  املخت�شة  اجل��ه��ات 

لتنفيذها على ار�س الواقع.
اأه�������م م�����ا مت اجن���������ازه من  وم������ن 
م���ب���ادرات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
وهي  االأوىل  امل����ب����ادرة  ال�������ش���ارق���ة 
م���دار����س احللقة  حت���وي���ل ج��م��ي��ع 
اإىل  االأ�شا�شي  التعليم  من  االأوىل 
وذل��ك خلدمة  م��دار���س منوذجية 
احللقة  مدار�س  من  مدر�شة   46
األف   13 م��ن��ه��ا  ي�شتفيد  االأوىل 
طالب وطالبة يف االإمارة و�شت�شهم 
على  ق��ادر  �شناعة جيل معريف  يف 
اأما  امل�شتقبل.  حت��دي��ات  م��واج��ه��ة 
 88 تعيني  وه��ي  الثانية  امل��ب��ادرة 
مم��ر���ش��ا ومم���ر����ش���ة يف امل���دار����س 
خريجي  م��ن  ب��االإم��ارة  احلكومية 

االإعالمي  ال�شارقة  مركز  رئي�س 
وم�����وظ�����ف�����ي م�����رك�����ز ال���������ش����ارق����ة 
امل�شاهمة يف  واجل��ه��ات  االإع��الم��ي 

اإجناح املنتدى.
واطلع املجل�س على املذكرة املقدمة 
من ال�شيخ خالد بن �شقر القا�شمي 
رئي�س دائرة االأ�شغال العامة ب�شاأن 
املتعلقة  اخلدمية  امل�شاريع  بع�س 
دائرة  املجل�س  ووج���ه   .. ب��االإم��ارة 
مع  بالتن�شيق  ال��ع��ام��ة  االأ����ش���غ���ال 
الأخذ  االإخ��ت�����ش��ا���س  ذات  اجل��ه��ات 

االإجراء الالزم.
ف��ي��ه حت��ق��ي��ق مل�شلحة  مل���ا  ون���ظ���را 
املظهر  على  واملحافظة  املواطنني 
احل���������ش����اري الإم����������ارة ال�������ش���ارق���ة 
امل��ب��اين .. اعتمد  واأم���ن و���ش��الم��ة 
املجل�س املذكرة املقدمة من دائرة 
حملة  ب�شاأن  وامل�شاحة  التخطيط 
البناء  خمالفات  اأو���ش��اع  ت�شحيح 
ا�شتملت  حيث  ال�شكنية  للمناطق 
نظرا  التو�شيات  العديد من  على 
مل���ا حت��ق��ق��ه احل��م��ل��ة م���ن اأه�����داف 
ال�������ش���ارق���ة وحتقق  اإم�������ارة  ت���خ���دم 

امل�شلحة العامة.

 - -د�شمان  الرملة  وحلوان  الفلج 
الغبيبة - االآبار - �شمنان واحلرية 
امل���رق���اب   - ال��ف�����ش��ت   - ال���رف���اع���ة 
القاد�شية وحي  �شرقان النخيالت 
وحي  الفيحاة   - املن�شورة  ال�شرق 

اللية اخلالدية اللية .
اأي�شا  املرئي  العر�س  ت�شمن  كما 
اإج��������������راءات ال����رتخ����ي���������س خ����الل 
املقرتحة  وال��ت��و���ش��ي��ات  احل��م��ل��ة 
املرجوة  االأه��داف  احلملة  لتحقق 
م����ب����ادرات �شاحب  م��ن��ه��ا. وح����ول 
جمال  يف  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو 
املجل�س  اط��ل��ع  ال���رتب���وي  امل���ي���دان 
جمل�س  م��ن  امل��ق��دم  التقرير  على 
مت  م��ا  اأه���م  ع��ن  للتعليم  ال�شارقة 
اجنازه يف مبادرات �شاحب ال�شمو 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة يف جم��ال امليدان 

الرتبوي وهي �شبع مبادرات.
كان �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
اأط����ل����ق ع�����دة م�����ب�����ادرات منها  ق����د 
واالجتماعية  وال�شحية  الرتبوية 
باملنظومة  االرت�������ق�������اء  ب�����ه�����دف 
االإمارة  يف  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة 
ولتقدمي الرعاية ال�شحية وتوفري 

•• نريوبي-وام:

را�شد  ال����دك����ت����ور  م���ع���ايل  �����ش����ارك 
واملياه  البيئة  وزير  بن فهد  اأحمد 
الذي تراأ�س وفد الدولة يف اأعمال 
الدويل  ال����وزاري  املجل�س  منتدى 
للبيئة  امل��ت��ح��ده  االأمم  ل��ربن��ام��ج 
ال����ذي اخ��ت��ت��م اأع��م��ال��ه م���وؤخ���را يف 
عقد  ال���ذي  االج��ت��م��اع  يف   .. كينيا 
امل��ت��اأث��رة من  ل��ل��دول  ع��ل��ى هام�شه 

الغبار والعوا�شف.
اأن  واأك��د ابن فهد خالل االجتماع 
ت�شكل  الرتابية  والعوا�شف  الغبار 
م�شوؤولية  ولي�شت  اإقليمية  م�شكلة 
على  م�������ش���ددا  اأخ������رى  دون  دول�����ة 

•• ال�صارقة-الفجر:

 االإ�شالم يحمي حقوق املراأة ، هذا ما 
ال��وزراء الرتكي  قالته زوج��ة رئي�س 
اأم���ي���ن���ة اأردوغ����������ان خالل  ال�������ش���ي���دة 
زيارتها لقرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة، م�شاء االأحد 
وذلك  ال�شارقة،  يف  البديع  ق�شر  يف 
خ����الل زي������ارة ال�����ش��ي��دة اأرردوغ��������ان 
بالتزامن  ال�����ش��ارق��ة  الإم����ارة  االأوىل 
م����ع ف���ع���ال���ي���ات م���ن���ت���دى االت�������ش���ال 
فيه  �شارك  التي   2013 احلكومي 
رئي�س  اأردوغ���ان  فخامة رجب طيب 
ال����وزراء ال��رتك��ي، حيث ت��ب��ادل��ت كل 
�شبل  اأردوغ��ان  وال�شيدة  �شموها  من 
تبادل وتوطيد العالقات وتعزيز دور 

املراأة يف املجتمع.
ال�شيخة  ����ش���ع���ادة  ال���ل���ق���اء  وح�������ش���ر 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بنت  عائ�شة 
اللجنة اال�شت�شارية باملجل�س االأعلى 

اأحد اأبرز املعامل االأثرية وال�شياحية 
معامله  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  امل���دي���ن���ة  يف 
ال�شيوف  توجه  ثم  وم��ن  وتاريخه، 
النادي  ال�شارقة،  �شيدات  ن��ادي  اإىل 
الفتيات  واأن�شطة  لفعاليات  االأب���رز 
ال�شارقة  م���دي���ن���ة  يف  وال�������ش���ي���دات 
وتعرفوا على مرافقه واأبرز فعالياته 
واأن�شطته، واختتم ال�شيوف والوفد 
البديع  ق�����ش��ر  ج��ول��ت��ه��م يف  امل���راف���ق 

بال�شارقة.
اأردوغ��ان وكرميتها  ال�شيدة  واأعربت 
الإمارة  ال��زي��ارة  بهذه  �شعادتهم  ع��ن 
ال���������ش����ارق����ة وح�����ف�����اوة االإ����ش���ت���ق���ب���ال 
وال�شيافة من �شمو ال�شيخة جواهر 
وكرميات  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت 
ال�شارقة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
وال�شيخة  القا�شمي  ب���دور  ال�شيخة 
اعجابهم  اأب���دو  كما  القا�شمي،  ح��ور 
مبدينة ال�شارقة ومعاملها ال�شياحية 
نادي  خ�شو�شاً  املتميزة  ومرافقهم 
�شيدات ال�شارقة الذي يقدم خدمات 

متميزة لفتيات و�شيدات االإمارة.

فيه دول جمل�س التعاون اخلليجي 
و�شوريا  وال��ع��راق  واإي���ران  واالأردن 
وتركيا .. مناق�شة وثيقة الربنامج 

�شرورة ت�شافر جهود دول االإقليم 
للت�شدي لهذه الظاهرة البيئية.

ومت خالل االجتماع الذي �شاركت 

بدور �شاحب ال�شمو ال�شيخ زايد بن 
كونه  اهلل  رح��م��ه  نهيان  اآل  �شلطان 
االأول  والداعم  الدولة  موؤ�ش�س هذه 
زايد  ال�شيخ  وق��ال��ت  امل����راأة،  حل��ق��وق 
رح��م��ه اهلل ف��ت��ح امل��ج��ال اأم����ام امل����راأة 
للعمل واأعطاها كامل حقوقها حيث 
ق���ام ب��امل�����ش��اواة ب��ني ال��رج��ل وامل�����راأة، 
امل�شرية  لنكمل هذه  االآن  واإنه دورنا 
و�شمان  علينا،  دين  الوطن  وخدمة 

ال�شيخة  و���ش��ع��ادة  االأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون 
رئي�س  القا�شمي  �شطان  بنت  ب���دور 
هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير 
بنت  ح��ور  ال�شيخة  و�شعادة   ، �شروق 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي  �شلطان 

ال�شارقة للفنون.
جواهر  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  وع����رف����ت 
ال��ق��ا���ش��م��ي ال�����ش��ي��دة اأردوغ�������ان على 
واأ�شادت  ال��ع��ري��ق  االإم�������ارات  ت���اري���خ 

االإقليمي بني الدول املت�شررة من 
الغبار والعوا�شف الرتابية وتقييم 

للخطط املو�شوعة.
وك�شفت مناق�شات حماور الوثيقة 
اأن هناك حاجة ملزيد من النقا�شات 
ح��ول ه��ذه امل��ح��اور و اأب��دى معايل 
الدكتور را�شد اأحمد بن فهد رغبة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
لدرا�شة  فني  اجتماع  با�شت�شافة 
الوثيقة املقرتحة وتعديلها ح�شب 

ما يخدم دول االإقليم.
ورح�����ب�����ت ال����������دول امل���������ش����ارك����ة يف 
االجتماع بهذا املقرتح على اأن يتم 
التن�شيق مع برنامج االأمم املتحدة 

للبيئة لتحديد موعده.

االإقليمي للت�شدي لظاهرة الغبار 
وال��ع��وا���ش��ف ال���رتاب���ي���ة امل��ع��د من 
للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  قبل 
بتحديد  اأه���داف���ه  ت��ت��م��ث��ل  وال�����ذي 
درا�شات  وت��ط��وي��ر  امل�شكلة  اأ���ش��ا���س 
الرتابية  وال��ع��وا���ش��ف  ال��غ��ب��ار  ع��ن 
وو�����ش����ع م����راك����ز اإن��������ذار م��ب��ك��ر يف 
الدول التي ال متتلك هذه املراكز 
للت�شدي  واآل���ي���ات  خ��ط��ط  وو���ش��ع 
لها من خالل و�شع مناذج حلركة 
واجتاهها  و���ش��رع��ت��ه��ا  ال��ع��وا���ش��ف 

وكيفية اإيقافها.
لتحقيق  اأن�����ه  امل��ج��ت��م��ع��ون  واأك������د 
امل�شروع  م���ن  امل���رج���وة  االأه�������داف 
التعاون  ت���واف���ر  ي��ت��ط��ل��ب  امل���ق���رتح 

كل  واإع��ط��اء  املجتمع  رغ��ب��ات  تلبية 
امل���راأة يف  اأن  ف��رد حقه، م��وؤك��دة على 
دولة االإمارات لديها حق امل�شاركة يف 

كافة املجاالت. 
بالفخر  اأ���ش��ع��ر  ���ش��م��وه��ا  واأ����ش���اف���ت 
ب��اأن دول��ة االإم���ارات متم�شكة  للقول 
بدينها االإ�شالمي وتراثها وثقافتها 
برغم تطورها على ال�شعيد العاملي. 
قرينة  ق��ام��ت  مت�شل  �شعيد  وع��ل��ى 
املعامل  ب��زي��ارة  ت��رك��ي��ا،  وزراء  رئي�س 
قلب  يف  وال�����رتاث�����ي�����ة  ال�������ش���ي���اح���ي���ة 
ال�شارقة،  ���ش��ي��دات  ون����ادي  ال�����ش��ارق��ة 
ورافق ال�شيوف خالل الزيارة �شعادة 
ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، 
�شلطان  بنت  ح��ور  ال�شيخة  و�شعادة 
القا�شمي، ونورة النومان مدير عام 
جواهر  لل�شيخة  التنفيذي  املكتب 
ال�شركال  جا�شم  وخ��ول��ة  القا�شمي 

مدير عام نادي �شيدات ال�شارقة.
و���ش��م��ل ج����دول ج��ول��ة ���ش��ي��دة تركيا 
�شوق  زي�������ارة  ال�������ش���ارق���ة  يف  االأوىل 
ال�شارقة،  قلب  م�شروع  يف  العر�شة 

اليومية  االإم��ارات��ي��ة  للمطبوعات 
جانب  اإىل  االإن���رتن���ت  �شبكة  ع��ل��ى 

اإ�شداراتها الورقية التقليدية.
الفايز  ع����ب����دال����وه����اب  وع�����ر������س 

ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
والن�شر  ل���الأب���ح���اث  ال�������ش���ع���ودي���ة 
جتربة ال�شركة ودوره��ا يف تطوير 
قطاع الن�شر باملنطقة عرب تطبيق 

الن�شر  ال��ع��امل��ي��ة يف ق��ط��اع  امل��ع��اي��ري 
ال�����ش��ح��ف��ي واأث����ره����ا يف االرت���ق���اء 
اأعلى  اإىل  واخل�����دم�����ات  ب����������االأداء 

م�شتويات ر�شا املتلقي. 

معاهد  وم����ن  ال�������ش���ارق���ة  ج��ام��ع��ة 
التمري�س املختلفة بالدولة وذلك 
ال��رع��اي��ة ال�شحية  ت��ق��دمي  ب��ه��دف 
لطلبة املدار�س احلكومية وتعزيز 

مفهوم املدار�س املعززة لل�شحة.
جتهيز  وه��ي  الثالثة  امل��ب��ادرة  اأم���ا 
يف  بالكامل  مدر�شية  عيادة   127
اإنطالقا  االإم����ارة  م��دار���س  جميع 
من حر�س �شموه بتوفري الرعاية 
املدار�س  لطلبة  ال�شاملة  ال�شحية 
مياه  توفري  الرابعة هي  وامل��ب��ادرة 
احلكومية  امل���دار����س  ل��ط��ب��ة  زالل 
اخلام�شة  وامل����ب����ادرة  االإم��������ارة  يف 
اإن�شاء127 �شالة طعام يف جميع 

املدار�س احلكومية باالإمارة لتناول 
ال��ط��ل��ب��ة وج��ب��ات ال��ط��ع��ام يف بيئة 
تت�شمن  ال�شاد�شة  وامل��ب��ادرة  اآم��ن��ة 
على  م��وزع��ة  ح�شانة   66 اإن�����ش��اء 
كافة املدن التابعة الإمارة ال�شارقة 
وذلك  العاملية  املعايري  اأعلى  وف��ق 
لرعاية اأبناء العامالت يف املدار�س 
واملوؤ�ش�شات احلكومية. اأما املبادرة 
ال�����ش��اب��ع��ة وه����ي ت��ع��ني 11 اأم���ني 
النق�س  ل�شد  تعلم  م�شادر  مركز 
امل��دار���س احلكومية يف  يف خمتلف 
دي�شمرب  �شهر  م��ن  ب���دءا  االإم�����ارة 
الوظيفة  ل��ه��ذه  مل��ا  ن��ظ��را   2012
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ���ش��م��ن الكادر  م��ن 

ال��ف��ن��ي ب��امل��در���ش��ة واأث�����ر ف��اع��ل يف 
ت��ع��زي��ز م��ه��ارة ال���ق���راءة واالط���الع 
الطلبة  ولت�شجيع  الطلبة  ل���دى 

على االأ�شاليب البحث العلمي.
تو�شيات  على  املجل�س  اطلع  كما 
امل���ج���ل�������س اال����ش���ت�������ش���اري الإم�������ارة 
ال�������ش���ارق���ة ب�������ش���اأن ���ش��ي��ا���ش��ة دائ����رة 
اإم������ارة  ال����ع����ق����اري يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 

ال�شارقة.
املجل�س  اج����ت����م����اع  خ�������الل  ومت 
اأي�شا مناق�شة عدد من  التنفيذي 
ت�شب  ال��ت��ي  وال���ق���رارات  الق�شايا 
العامة  امل�شلحة  حتقيق  �شالح  يف 

وخدمة ال�شارقة.

مركز ال�سارقة لالت�سال وال�سارقة لالإح�ساء 
ي�ستعدان للبدء بامل�سح ال�سامل ملواطني الإمارة

•• ال�صارقة-الفجر:

يف اإطار التعاون امل�شتمر بني الدوائر 
املقدمة  ج��ودة اخلدمات  يف حتقيق 
م���ن ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة ب���اإم���ارة 
ال�شارقة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة 
ال�شامل  امل�����ش��ح  م�����ش��روع  اإجن����اح  يف 
مل��واط��ن��ي االإم�����ارة مت ال��ت��ع��اون بني 
م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة ل��الإح�����ش��اء ودائرة 
االإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 
متمثلة يف مركز ال�شارقة لالت�شال 
كمركز رئي�شي للمعلومات وا�شتقبال 
كافة ا�شتف�شارات اجلمهور والفئات 
اأن�����ح�����اء  ج���م���ي���ع  امل�������ش���ت���ق���ط���ب���ة يف 
ال��رق��م املجاين  االإم����ارة ع��ن طريق 
80080000 جاء ذلك من خالل 
مركز  بني  التن�شيقية  االجتماعات 
ال�شارقة  ال�شارقة لالت�شال ومركز 
لالإح�شاء والتي بداأت قبل انطالق 
ب�شهرين  امل���ي���داين  امل�����ش��ح  م�����ش��روع 
بح�شور  الق�شباء  ق��ن��اة  يف  تقريباً 
كل من املهند�س خالد عمر النقبي 
لالت�شال  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
البلو�شي  ح��م��دة حم��م��د  وامل��وظ��ف��ة 
رئي�س من�شق خدمة العمالء ومنى 
�شامل النقبي من�شق خدمة العمالء 
وال�شيد علي حمبوب م�شت�شار مركز 
الكعبي  ون���ورة  لالإح�شاء  ال�شارقة 
ال��ع��ام وعلياء  امل��دي��ر  م��دي��رة مكتب 
البيانات  �شعبة  رئي�شة  احل��و���ش��ن��ي 
يف  للم�شح  الفنية  ال��وح��دة  ورئي�شة 
م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة ل��الإح�����ش��اء.  اأكد 
الطرفان على توفري طاقم متكامل 
وم�شار جديد للرد على ا�شتف�شارات 
اجلمهور فيما يخ�س م�شروع امل�شح 
ت��زوي��د مركز  اإىل جانب   ، امل��ي��داين 
بكل تلك  ال�شارقة لالإح�شاء يومياً 
عليها  ال���رد  ل�شرعة  اال�شتف�شارات 
لالإح�شاء  ال�شارقة  مركز  قبل  من 
عن طريق امل�شاحني املتواجدين يف 
خمتلف مناطق االإمارة . وتطرقت 

االجتماعات املو�شعة اأي�شا اإىل اآلية 
ومراحل  ���ش��ك��وى  اأي  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
م��ن مرحلة  ب��داي��ة  امل�����ش��روع  تنفيذ 
امليداين  امل�شح  مرحلة  ث��م  احل�شر 
-3-3 ت�����اري�����خ  ����ش���ي���ب���داأ  وال���������ذي 

تعاون  اإىل  النقبي  واأ���ش��ار   2013
الإجناح  امل��رك��ز  يف  العاملني  جميع 
بالذكر  واجل���دي���ر   . امل���ب���ادرة  ه���ذه 
ملواطني  ال�شامل  امل�شح  م�شروع  اأن 
ت��وف��ري قاعدة  اإىل  ي��ه��دف  االإم�����ارة 

دميوغرافية  وم���وؤ����ش���رات  ب��ي��ان��ات 
�شكان  ح��ول  واجتماعية  اقت�شادية 

االإمارة املواطنني . 
واجلدير بالذكر اإن مركز ال�شارقة 
ي��خ��ط��و خ���ط���وات ثابتة  ل��الت�����ش��ال 
نحو التميز والرقي باخلدمات التي 
ي�شعى من خالل خطته  و  يقدمها 
كافة  ا�شتقطاب  اإىل  االإ�شرتاتيجية 
احلكومية  ال��دوائ��ر  ات�شال  م��راك��ز 

يف االإمارة . 

�سرطة الفجرية تبحث نتائج تطبيق برنامج حام لتقليل جرائم ال�سرقات 
•• الفجرية-وام:

بحثت �شرطة الفجرية نتائج تطبيق برنامج حام الذي اأ�شهم يف تخفي�س 
الثاين من  الن�شف  باملائة خالل   36 بن�شبة  االإم��ارة  يف  ال�شرقات  جرائم 

العام املا�شي مقارنة مع الفرتة نف�شها من عام 2011.
وذكر العميد حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�شرطة الفجرية 
خالل اجتماع يف هذا ال�شاأن اأن برنامج حام مت تطبيقه يف �شهر يونيو من 
والعاملني من  الب�شرية  امل��وارد  اإ�شتثمار  وتتلخ�س فكرته يف  املا�شي  العام 
وامل��روري��ة يف خمتلف مناطق  االأمنية  ال��دوري��ات  تكثيف  االإداري يف  الكادر 

االإمارة.
ومت خالل االإجتماع مراجعة اآلية تطبيق الربنامج وتعديلها لتتكيف مع 

نظام العمل اإ�شتجابة الآراء العاملني والقائمني علي تنفيذ الربنامج.

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
اعالن احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2012/1208

اىل املدعي عليه: موؤ�ش�شة را�شد �شديق العمال البال�شرت  - العنوان: بالن�شر- نعلمك 
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/2/21م  املوافق  بتاريخ  انه 
بالرقم اعاله ل�شالح/ حممد بخ�شي�س اجلن�شية: باك�شتان  الفنية - حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري : وفقا الحكام ال�شريعة اال�شالمية الغراء والقانون: بالزام املدعى 
عليها/موؤ�ش�شة را�شد �شادق العمال البال�شرت يف �شخ�س ممثلها القانون - بان توؤدي 
االجور  درهم عن  درهم 2400  واربعمائة  الفان  للمدعي حممد بخ�شي�س مبلغا قدره 
امل�شتحقة ومبلغ �شتمائة درهم 600 د رهما عن االجازة ومبلغ الف وثالثمائة و�شتون 
ال�شمان  لطلبي  اال�شتجابة  ورف�س  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  بدل  دره��م(   1360( درهما 
 30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  ا�شا�س.  على  ارتكازها  لعدم  الكفالة  ونقل  البنكي 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  امل�شتند.  ه��ذا  لت�شلمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

2013/2/26م.
القا�سي 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          



08 األربعاء -    27   فبراير    2013 م    -    العـدد   10727
Wednesday   27   February    2013  -  Issue No   10727

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/938  عقاري كلي                     
اىل املدعى عليهم/1- امالك بيامود القاب�شة املحدودة 2- و�شام جوزف كفوري 3- لوتاه 
املدعي  ان  ايه هولدنغ ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا  ا�س كي  م ح 4-  هولدنغ �س 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  البحر  ي��زداين وميثله: حممد  ح�شن حممد  ر�شا  / حممد 
املوؤرخة  2008/9/2 والزام املدعى عليهم  التفاهم  اتفاقية  ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
تاريخ  12% من  بواقع  والفائدة  دره��م(   2000000( وق��دره  والت�شامن مببلغ  بالتكافل 
 2010/661 رقم  الدعوى  ملف  �شم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم   2008/9/2
11.00�س  ال�شاعة   2013/3/4 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    . كلي  عقاري 
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 االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1165  مدين جزئي                       
اىل املدعى عليه/1- تيتو باروا �شاهان ت�شاندرا باروا جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / علي را�شد لوتاه وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )24068 
 %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  تعوي�س  درهم( 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/3/18 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 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 
احلكم  ف��ان  تخلفك  االق���ل.ويف حالة  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/754  جتاري جزئي                       

اىل املدعى عليه/1- �شركة نيوالين انرتيورز ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / املقطم ملقاوالت البناء ) ذات م�شئولية حمدودة( وميثله: عبداهلل 
الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  م��روان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي   قد 
والر�شوم  دره���م(   58.051( وق���دره  مببلغ  ب��رد  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق 
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة ي��وم ال��ث��الث��اء امل��واف��ق 2013/3/12 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/913  مدين جزئي                       

اىل املدعى عليه/1- �شركة بالك داون انرتنا�شيونال لتجميل ال�شاحات ذ.م.م    
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد حممود حممد- مالك موؤ�ش�شة 
عليك  اق��ام  قد  ال�شابري  ح�شن  �شلمان  حممد  وميثله:  املباين  لهدم  الر�شيد 
مببلغ  للمتنازع  تدفع  بان  �شدها  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
وقدره )46.350 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق املبلغ يف 2012/1/2 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2010/779  عقاري كلي                         

لال�شتثمارات  واخ��وان��ه  خ���وري  ها�شم  اح��م��د  �شركة   -1/ امل��دخ��ل  اخل�شم  اىل 
)ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / فرهاد حممد باباوند در�شانلو   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بثبوت ملكية املدعى للوحدة رقم 
607 الكائنة بربج فرت�شني والزام املدعى عليهما االوىل بت�شجيل الوحدة رقم 
607 با�شم املدعي يف دائرة االرا�شي واالمالك وفقا لل�شروط واالجراءات املقررة 
قانونا والزام املدعي عليهما بكافة والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها 
 ch1.B.8 جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/184  عقاري كلي                  
باي  2-فورت�شن  ذ.م.م  لال�شتثمار  فورت�شن  جمموعة   -1/ عليهم  املدعى  اىل 
ميثل  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  زادا-  م��ول��ري  ام��ري   -3 ليمتد  انف�شتمنت 
املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  ذ.م.م     لال�شتثمار  فورت�شن  جمموعة 
/ بيرت ام ج �شي كارون وميثله: �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي نعلنكم بان 
املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/2/24 يف الدعوى املذكورة اعاله. 
الدعوى وقد حت��ددت جل�شة  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  ب��ورود تقرير  اخطاركم 
يوم االحد املوافق 2013/4/7 ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب 

على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/283 تنفيذ عمايل
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- مطعم ال��ع��ن��اب  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/ حممد مربوك حممد مربوك قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 8549( 
.باال�شافة اىل مبلغ )86(  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1134  ا�ستئناف مدين

فور�شتايل  انيزياتيف  فينفور   -2 فافيال  -فرانكو   1 �شدهم/  امل�شتاأنف  اىل 
ا�س ار ال- فرع دبي 3- فينفور انيزياتيف فور�شتايل انرتنا�شيونال �س.ذ.م.م 
واال�شت�شارات  للدرا�شات  /ال��ع��راب  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
املطوع قد  عبدالرحمن ح�شن حممد  ����س.ذ.م.م وميثله:  واالداري���ة  التجارية 
بتاريخ  كلي  مدين   2012/218 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف 
2012/2/24 وحددت لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 10.00 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/453  ا�ستئناف عقاري

مبا  االقامة  حمل  جمهول  تنميات   -جمموعة   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
البحر    حممد  ح�شن  حممد  وميثله:  ايرينا  /جونو�شوا  امل�شتاأنف  ان 
بتاريخ   2010/466 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد 
2012/7/18 وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 ال�شاعة 
او  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch1C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1167  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شدهما / 1 -حممد عمران عناية اهلل خان 2- ا�شماعيل 
عبداهلل ح�شن عبداهلل جمايل  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف 
�شالح  حممد  م�شطفى  ن��وال  وميثله:  الهاجري  مذكر  نا�شر  /مذكر 
املرباطي    قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/67 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2012/12/27 بتاريخ  م��دين 
وعليه   ch2D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/3/27
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/273  ا�ستئناف جتاري

واخلدمات  العامة  لل�شيانة  ما�شرت  -�شتون   1  / ���ش��ده  امل�شتاأنف  اىل 
ا�س  امل�شتاأنف /انفيكوم  ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  الفنية 
املطوع   ���س.ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد  ايه كون�شرتك�شن 
2010/1794 جتاري    رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد 
كلي بتاريخ 2012/2/7 وحددت لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2013/4/8 
يقت�شي  وع��ل��ي��ه   ch2D.16 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  ���ش��ب��اح��ا   10.00 ال�����ش��اع��ة 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
 اعالن مدعى عليها بالن�سر

يف الدعوى رقم 2012/4702 جتاري جزئي  
هداية  �شركة  املدعي:  ان  حيث  ذ.م.م  للتجارة  الين  �شتيل  عليها:  املدعى  اىل 
للتجارة ذ.م.م  اأقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله تطالبك 
والفائدة  درهم  وت�شعمائة  الفا  و�شتون  اربعة  درهم(  فيها مببلغ وقدره )64900 
9% باال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�شي ح�شورك امام 
والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة  الثانية(  يف متام  الدائرة اجلزئية  املحكمة)  هذه 
بيانات ويف  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  وذلك لالجابة   2013/3/6 يوم 
حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/1/28م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/782   عمايل كلي                           
اىل املحكوم عليه/1-  اجللفة للتجارة  جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/15 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
عبيد اهلل �شهراب �شهراب بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 132.742 
درهم مائة واثنان وثالثون الف و�شبعمائة واثنان واربعون درهما وتذكرة عودة 
اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل 
ماعدا  ورف�شت  منها  ن�شيبه  املدعي من  واعفت  امل�شروفات  وباملنا�شب من  اخر 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن =�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/2044   جتاري كلي                           
اىل املحكوم عليه/1-  وي�شرتن مارين جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/4/2 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ اآى 
.�شيتي 1 ليمتد وميثلها �شوكت دالل بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
مليون وت�شعمائة الف درهم والفوائد التاخريية على هذا املبلغ من 2011/4/11 
مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�شاريف  عليها  املدعى  والزمت  ال�شداد  مت��ام  وحتى 
يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة  اتعاب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/4950   عمايل جزئي                             

اىل املحكوم عليه/1-  اجادة ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/2/5 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  احمد  ن�شار  احمد  جافيد  ده��اال 
)43.200 درهم (ثالثة واربعون الف ومائتي درهم وبتذكرة العودة عينا او بقيمتها نقدا 
مبلغ )2.500  درهم( مامل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اآخر عند تنفيذ احلكم واملنا�شب 
من الر�شوم وامل�شاريف، واعفت املدعى من ن�شيبه ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/4432   عمايل جزئي                             

اىل املحكوم عليه/1-  باكو لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
عبدالروؤوف حممد عبدالروؤوف زين العابدين بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 
)22531( اثنني وع�شرين الفا وخم�شمائة وواحد وثالثني درهما، وتذكرة عودة اىل موطنه 
عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قدالتحق بخدمة �شاحب عمل اآخر، والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية عدا تعوي�س الف�شل التع�شفي فمن تاريخ �شريورة 
املدعى عليها  ال�شداد ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات والزمت  نهائيا وحتى متام  احلكم 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  فيها.  ن�شيبه  من  املدعى  واعفت  امل�شاريف  من  باملنا�شب 
با�شم  التايل لن�شر هذا االعالن �شدر  اليوم  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

ق�سم الق�سايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/167  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ توب رانك للمقاوالت وال�شيانة العامة ل�شاحبيها ب�شرى عدنان وا�شماعيل 
حممود عبداهلل اجلن�شية: االمارات مدعى عليه: �شركة خالن للمقاوالت وال�شيانة 
العامة ل�شاحبها �شلطان حممد املرر اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ 265000 درهم ف�شخ العقد وندب خبري ومبلغ غرامة لتاخري 500 لليوم 
املطلوب اعالنه/�شركة خالن للمقاوالت وال�شيانة العامة ل�شاحبها �شلطان حممد 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  املرر 
لذا  الدعوى،  املوافق 2013/3/04 موعدا لنظر  االثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  6.00 م�شاًء  ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 
االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/73  جتاري كلي                         
دبي جمهول حمل  كوميونيكي�شنز- منطقة حره  براند  ف��روت  دارج��ون   -1/ عليه  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /  �شركة ام اي �شي )ميديا ايدج: �شي اي ايه( منطقة حرة ذ.م.م وميثله: 
ال��زام املدعى عليها بان  احمد علي عبداحلميد القاري   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها   
تدفع للمدعية مبلغ 548.831.99 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
واالتعاب.وعلى  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامها  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام 
�شبيل االحتياط: اعادة املامورية اىل اخلبري ال�شابق ندبه بذات االمانة وال�شالحيات للتحقق 
من ان�شغال ذمة املدعى عليها مببلغ 33.331.83 دوالر امريكي املبني يف ك�شف احل�شاب املرفق 
ربطا باال�شافة اىل مبلغ 426.170.66 درهم الذى تو�شل اليه اخلبري بتقريره.   وحددت لها 
جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/3/6 ال�شاعة 9.30�س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/942  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �شركة �شرف لالأ�شا�شات )���س.ذ.م.م( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  
/ �شركة املعدات القوية خلدمات ال�شرف ال�شحي و�شحب املياه )���س.ذم.م(    قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/27 احلكم التمهيدي التايل: 
املخت�س  الهند�شي  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
�شادر الدور يف اجلدول تكون ماأموريته االطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان 
يقدمه اليه الطرفني منها، وذلك لبيان االعمال التي اتفق الطرفني على ان تنفذها املدعية 
وما قامت االخرية بتنفيذ منها وبيان ما اذا قامت املدعي عليها ب�شداد امل�شتحقات املدعية عن 
وحددت  للمدعية،  وامل�شتحق  ال�شداد  عدم  عن  بيان  الثانية  حالة  ويف  عدمة  من  االعمال  تلك 
امانة خربة وقدرها ع�شرة الف درهم كاتعاب اخلبري وكلفت املدعية باأيداعها يف خزينة املحكمة.   
وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/4/1 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة رقم   

ch2E.21
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/402   

املنذر/�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

)جمهول   1030-597 رق��م  قطعة   - ال�شام�شي   ك��ت��اره  ب��ن  ع��ب��داهلل  يو�شف  اليه:حميد  امل��ن��ذر 
والبالغ  ذمتها  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  امل��ن��ذرة  ف��ان  االق��ام��ة(  حمل 
796.390.42دره���م ) �شعبمائة و�شتة وت�شعون الف وثالثمائة وت�شعون دره��م  واثنان واربعون 
فل�شا فقط( باال�شافة اىل غرامة تاخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة 
املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ 
ال�شداد الفعلي من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء 
انهاء االتفاقية املبكر خالل 30 يوم من تاريخ االنذار واال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للق�شاء 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/399   

املنذر/�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

املنذر اليه:ا�شماعيل را�شد ا�شماعيل املرزوقي   - قطعة رقم 597-1030 )جمهول حمل االقامة( 
فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ 796.390.42 درهم ) 
�شعبمائة و�شتة وت�شعون الف وثالثمائة وت�شعون درهم واثنان واربعون فل�شا فقط( ( باال�شافة 
اىل غرامة تاخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة املحدد من قبل البنك 
الفعلي من  ال�شداد  تاريخ  املبالغ وحتى  ا�شتحقاق  تاريخ  ويتم ح�شابها من  دبي  بامارة  املركزي 
قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء انهاء االتفاقية املبكر 
كافة  وحتميلكم  للق�شاء  اللجوء  اىل  اآ�شفني  �شن�شطر  واال  االن���ذار  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   30 خ��الل 

الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/401   

املنذر/�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

املنذر اليه:عبداهلل يو�شف علي ح�شن جناحي  - قطعة رقم 597-395 )جمهول حمل االقامة( 
  1.159.624.59 والبالغ  ذمتها  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��ان 
وخم�شون  وت�شع  درهم  وع�شرون  واربعة  و�شتمائة  الف  وخم�شون  وت�شعة  ومائة  مليون   ( درهم 
فل�شا    فقط( ( باال�شافة اىل غرامة تاخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة 
املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ 
ال�شداد الفعلي من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء 
انهاء االتفاقية املبكر خالل 30 يوم من تاريخ االنذار واال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للق�شاء 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

اخطار عديل بالن�سر
   رقم 2013/404   

املخطرين : 1-مكرم ابيودن دي�شو 2- اليزابيت اروما دي�شو 
بوكالة املحامني/ حممد البحر ويو�شف البحر  

املخطر  اليه: احمد رفيق نواب  )جمهول حمل االقامة(
يخطر املخطرين املخطر اليه مبوجب هذا االخطار بالغاء الوكالة القانونية 
من  وامل�شدقة   2008/10/26 بتاريخ   2008/1/107806 حم��رر  برقم  العامة 
قبل الكاتب العدل يف حماكم دبي واعتبارها كاأن مل تكن وانتهاء كافة االآثار 

القانونية املتعلقة بها بالن�شبة للمخطرين.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/400   

املنذر/�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

املنذر اليه:خالد حممد يحيى احمد حميوه  - قطعة رقم 597-795 )جمهول حمل االقامة( 
 1.121.924.72 والبالغ  ذمتها  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��ان 
درهم ) ميلون ومائة وواحد  وع�شرون الف وت�شعمائة واربعة  وع�شرون درهم واثنان و�شبعون 
فل�شا فقط( باال�شافة اىل غرامة تاخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة 
املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ 
ال�شداد الفعلي من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء 
انهاء االتفاقية املبكر خالل 30 يوم من تاريخ االنذار واال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للق�شاء 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املعروف  عثمان  حم��م��ود  عمر  االأ���ش��ل  الفل�شطيني  االأردين  ك�شب 
باأبو قتادة اأمراً ق�شائياً مينع املحتجني من التظاهر اأمام منزله يف 
العا�شمة الربيطانية لندن.  وقالت هيئة االإذاعة الربيطانية )بي 
اأبو قتادة )52 عاماً( وزوجته واأبناءه اخلم�شة ح�شلوا  اإن  بي �شي( 
على اأمر ق�شائي من املحكمة العليا يف لندن يحميهم من التحر�س 
وم�شايقات املتظاهرين. واأ�شافت اأن املحكمة العليا �شمحت بتنظيم 
املظاهرات على م�شافة 500 مرت من منزل اأبو قتادة، واعتربت اأن 
االأدلة تثبت اأن عائلته -ومن بينها طفالن دون �شن 16 عاماً- عانت 
خارج  املتظاهرين  ت�شرفات  م��ن  وامل�شايقات  ال�شديد  ال�شيق  م��ن 
منزلها. وا�شارت اإىل اأن املحكمة اعتربت اأن املظاهرات جعلت عائلة 
اأف��راده��ا وخا�شة  الرعب بني  واأث���ارت  �شجينة يف منزلها،  قتادة  اأب��و 
االأطفال ال�شغار، واأن هناك اأدلة قوية على اأن املحتجني رددوا هتافات 
تع�شفية مثل اطردوا اأبو قتادة من �شوارعنا ، و كل امل�شلمني اإرهابيون 
، ودعوا اإىل قتله. وقالت اإن اأبو قتادة حّرك االإجراء الق�شائي �شد 
ع��دد م��ن اجل��م��اع��ات، م��ن بينها امل��ق��اوم��ة القومية االإجن��ل��ي��زي��ة ، و 

بريطانيا اأواًل ، و رابطة الدفاع االإجنليزية .
 

بني  املفاو�شات  بكزاخ�شتان جولة جديدة من  اأملاتي  يف  ام�س  ب��داأت 
اأ�شهر،  5+1 هي االأوىل منذ ثمانية  اإيرانيني وجمموعة  م�شوؤولني 

وذلك و�شط اآمال �شئيلة بتحقيق تقدم لتم�شك كل طرف مبوقفه.
وك�شف م�شدر يف جمموعة 5+1 بريطانيا وفرن�شا وال�شني ورو�شيا 
والواليات املتحدة، زائد اأملانيا قبل انطالق املحادثات، اأن املجموعة 
�شتقرتح على اإيران تخفيف العقوبات مقابل موافقتها على التنازل 
اأوج��ه الربنامج النووي االإي��راين. واأ�شاف امل�شدر الذي  عن بع�س 
مل يك�شف ا�شمه اأن املجموعة تعد يف عر�شها املحدث بتخفيف عدد 
البرتوكيميائية  ال�شناعة  وعلى  الذهب  جت��ارة  على  العقوبات  من 
وبع�س العقوبات امل�شرفية . غري اأن العر�س اجلديد بح�شب امل�شدر 
ومفاده   2012 مطلع  يف  بغداد  لقاء  يف  املعلن  املطلب  يكرر  نف�شه 
الكائن  ف���وردو  م��وق��ع  واإغ����الق   20% ن�شبة  اإىل  التخ�شيب  وق��ف 
حتت االأر���س قرب مدينة قم، واإر�شال خمزون اليورانيوم املخ�شب 
اإىل %20 اإىل اخلارج. ومن جانبه، قال مايكل مان املتحدث با�شم 
م�شوؤولة ال�شيا�شة اخلارجية يف االحتاد االأوروبي كاثرين اأ�شتون يف 
وقت �شابق اإن جمموعة 5+1 اأعدت عر�شا جيدا حمدثا نعتقد اأنه 
اأن  اأمله يف  متوازن وي�شكل قاعدة عادلة ملباحثات بناءة واأع��رب عن 
تغتنم اإيران هذه الفر�شة عرب التحلي باملرونة مبا ي�شمح بتحقيق 
خطوات ملمو�شة يف املفاو�شات. كما دعا وزير اخلارجية االأمريكي 
ال��ن��ووي بنية  ال��ربن��ام��ج  ب�����ش��اأن  اإىل التفاو�س  ج��ون ك��ريي ط��ه��ران 

�شادقة لتجنب عواقب مروعة يف حالة الف�شل.
 

ال��ث��الث��اء ف��وز ي�شار  ام�����س  ال��داخ��ل��ي��ة االإي��ط��ال��ي��ة �شباح  اأع��ل��ن��ت وزارة 
الو�شط بزعامة بيريلويجي بر�شاين يف انتخابات جمل�س النواب على 
ميني الو�شط بزعامة رئي�س الوزراء االأ�شبق �شيلفيو برل�شكوين بفارق 
�شئيل، لي�شمن اأغلبية املقاعد يف الغرفة ال�شفلى للربملان. لكن االأمر 
خمتلف يف جمل�س ال�شيوخ الأن اأي حزب اأو ائتالف لن يتمكن مبفرده 
من الفوز باالأغلبية. واأظهرت االأرقام بعد فرز اأكر من %99.9 من 
على  بح�شوله  النواب  الو�شط يف جمل�س  ي�شار  فوز حتالف  االأ�شوات 
الو�شط.  مي��ني  لتحالف   29.02% مقابل  االأ����ش���وات،  م��ن   29.5%
ي�شار  اأن  الداخلية  وزارة  اأرق���ام  اأو�شحت  ال�شيوخ،  ملجل�س  وبالن�شبة 
الو�شط فاز بح�شوله على %31.6 يليه تكتل ميني الو�شط ب�30.7%، 
ولكن مل يح�شل اأي من اجلانبني على اأغلبية من املقاعد يف الغرفة 
اإىل ح�شول حركة خم�س  اأ�شارت  �شابقة  نتائج  العليا للربملان. وكانت 
من   23.89% على  غريلو  ج��وزي��ب��ي  الكوميديا  جن��م  ب��ق��ي��ادة  جن��وم 
%9.18، وذلك مبجل�س  االأ�شوات، وقائمة التحالف االإ�شالحي على 
ال�شيوخ. وتعتمد ت�شكيلة جمل�س ال�شيوخ على نتائج االأ�شوات الفردية 
املنف�شلة باملناطق االإيطالية، لذلك من املمكن اأن يفوز اأحد التحالفات 

مبعظم املقاعد حتى لو خ�شر الت�شويت ال�شعبي .

عوا�صم

لندن

رومــــا

اأملاتي

اإ�سرائيل تخطط ل�ستقدام يهود
•• القد�ص املحتلة-وكاالت: 

واملناطق  واليمن،  تون�س  يف  وحت��دي��دا  العربية  ال��ث��ورات  اإ�شرائيل  وظفت 
الذين  اليهود  التي ت�شهد توترا، بغية تنفيذ خمططها ال�شتقدام  العاملية 
اأن  �شبق  فقد  اإ�شرائيل.  اإىل  بالهجرة  واإقناعهم  االأقطار  هذه  يف  يعي�شون 
و�شلت ع�شرات العائالت اليهودية من اليمن اإىل تل اأبيب، بينما دعا رئي�س 
والبالغ  اليهودية يف فرن�شا  نتنياهو اجلالية  بنيامني  االإ�شرائيلي  ال��وزراء 
تعدادها 700 األف للهجرة اإىل اإ�شرائيل، وذلك بعد عملية تولوز يف مار�س 

اآذار 2012 التي اأ�شفرت عن مقتل اأربعة يهود.
ا ال�شتقدام يهود تون�س بالتزامن مع حملة لوزارة  كما ت�شعى اإ�شرائيل �شرًّ
اخلارجية االإ�شرائيلية تدعو من خاللها املجتمع الدويل واأوروبا واأمريكا 
اإىل ممار�شة ال�شغوط على احلكومة التون�شية حتى توفر احلماية للجالية 
اليهودية، بذريعة تعر�شها للتنكيل والعداء من قبل اجلماعات االإ�شالمية. 
اإىل وزارات  التوجه  العامل على  اأنحاء  �شفاراتها يف جميع  اإ�شرائيل  وحثت 
اخلارجية واالحتاد االأوروبي بن�شخة من الر�شائل التي تدعو اإىل ال�شغط 
على تون�س لتوفري حماية للجالية اليهودية، وكذلك ن�شخة من التقرير 
اآث��ار تدمري  اأبيب  اأ�شرطة فيديو و�شورا تبني ح�شب زعم تل  ال��ذي ي�شم 
ثمانني قربا يهوديا وتدني�س معبد يهودي، وت�شريحات ن�شبت ل�شخ�شيات 
ولدولة  لليهود  ال��ع��داء  اأج���واء  تنامي  يف  ت�شاهم  تون�شية  ودينية  �شيا�شية 

اإ�شرائيل.
رئي�س  نائب  �شالوم  ل�شيلفان  �شابقة  وتن�شجم هذه احلملة مع ت�شريحات 
احلكومة وهو يهودي من اأ�شل تون�شي وجه خاللها دعوة علنية اإىل اجلالية 
اليهودية يف تون�س للهجرة اإىل اإ�شرائيل. وقد رف�س �شالوم احلديث حول 
اأبيب  اأطلقتها اخلارجية االإ�شرائيلية، وهل تن�شق تل  دالالت احلملة التي 

مع املجتمع الدويل ال�شتقدام يهود تون�س.

132 ا�شت�شهدوا نتيجة االإهمال الطبي واإطالق النار عليهم

ع�سرات الأ�سرى الفل�سطينيني ق�سوا حتت التعذيب

�شكوك اأمريكية حول ان�شحاب فرن�شي 

مقتل ع�سرات امل�سلحني يف معارك متوا�سلة مبايل

م��ا هو  ك��ل  ع��ل��ى  �شاخ�شة  ع��ي��ون 
غرب م�شر يف �شمال افريقيا.

وا�شاف ان مايل ميكن ان تتحول 
اال�شرة  ق����درة  ح���ول  اخ��ت��ب��ار  اىل 
م��واج��ه��ة عنا�شر  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة 

القاعدة وتوقيفهم.

•• عوا�صم-وكاالت:

����ش���ن���ات���وران ام���ريك���ي���ان زارا  دع����ا 
البقاء  اىل  فرن�شا  م��ايل،  م��وؤخ��را 
بعد  م���ا  اىل  م����ايل  يف  ع�����ش��ك��ري��ا 
اىل عدم  نظرا  اذار-م��ار���س  �شهر 
جهوزية الكتائب االفريقية التي 

�شتحل حمل الفرن�شيني.
وقال ال�شناتور كري�شتوفر كوون�س 
افريقيا  ����ش���وؤون  يف  االخ�����ش��ائ��ي 
اخلارجية  ال�����ش�����������������وؤون  جل��ن��ة  يف 
انا  االم���ريك���ي  ال�����ش��ي��وخ  مبجل�س 
املتفائلة  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  م��ن  ق��ل��ق 
الفرن�شيون  ب���ه���ا  ي������ديل  ال����ت����ي 
وي��ق��ول��ون ف��ي��ه��ا ان��ه��م جن��ح��وا يف 

تبديد املتطرفني .
الدميوقراطي  ال�شناتور  وا�شاف 
اث���ر ع��ودت��ه م��ن ج��ول��ة افريقية 
قيادة  خ�شو�شا  خ��الل��ه��ا  ال��ت��ق��ى 
ال���ق���وات ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف م����ايل، ان 
يتطلب  ق����د  ال���و����ش���ع  ا����ش���ت���ق���رار 
لفرتة  فرن�شيا  ع�شكريا  ت��واج��دا 

اطول .
يوؤمن  �شريك  ب���دون  ان��ه  واع��ت��رب 
والنقل  الطبي  االج��الء  عمليات 
واللوج�شتية،  وامل��راق��ب��ة  اجل���وي 

وت����ن����وي ب���اري�������س ت��ق��ل��ي�����س عدد 
اعتبارا  االم����ك����ان  ق����د  ج���ن���وده���ا 
العمليات  ول��ك��ن  م��ار���س  اذار  م��ن 
ال��ت��ي وق��ع��ت موؤخرا  االن��ت��ح��اري��ة 
تظهر  ال���ع���ن���ي���ف���ة  وامل�����واج�����ه�����ات 
حرب  اخ�����ت�����اروا  اجل���ه���ادي���ني  ان 

الع�شابات.
الدفاع  وزي�����ر  اع���ل���ن  ذل�����ك،  اإىل 
الفرن�شي جان ايف لودريان ام�س 
القوات  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة  م���ع���ارك  ان 
ا�شالمية  وجمموعات  الفرن�شية 
يف  م��ت��وا���ش��ل��ة  ت����زال  ال  م�ش���لحة 
�شمال مايل  االره��اب��ي��ني يف  رك��ن 
وت���وق���ع ال��ك��ث��ري م���ن ال��ق��ت��ل��ى بني 

اجلهاديني .
ار تي ال  وق����ال متحدث�����ا الذاعة 
ومتوا�شلة  عنيف�����ة  امل��ع��ارك  ان 
فيه يف  نتكل�����م  ال����ذي  الوق�����ت  يف 
مايل  �ش������مال  ايفوق�����ا�س  جبال 
اجلهاديني  ع��������������دد  ان  م�شيفا   ،
ال���ذي���ن ق��ت��ل��������������وا ك��ب��ري ب�����دون ان 
التو�شيحات  م��ن  املزي����د  ي����ورد 
ح�����ول االرق�������������������ام واو����ش�������������������ح ان 
القوات  لكن  ي��وم  كل  قتلى  هن�اك 
الفرن�شية تاخذ عددا قلي�ال جدا 

من اال�شرى .

ف�����ان امل������دن يف ����ش���م���ال م�����ايل قد 
ت����ت����ع����ر�����س ل����ه����ج����م����ات جم������ددا 
بعمل  م�شيدا  عليها  وال�شيطرة 
اجل���ن���ود  ان  واو������ش�����ح  ف���رن�������ش���ا. 
االفارقة لي�شوا م�شتعدين للقتال 

يف ال�شحراء.

ال�شناتور  اع����رب  ن��اح��ي��ت��ه،  وم���ن 
اي�شاك�شون  ج����وين  اجل���م���ه���وري 
الذي رافق ال�شناتور كوون�س عن 
نف�س القلق وحث الفرن�شيني على 
ع���دم ا���ش��ت��ع��ج��ال رح��ي��ل��ه��م. وقال 
القاعدة  لتنظيم  ان  جميعا  نعلم 

اأمريكا تدعو الفل�سطينيني والإ�سرائيليني للتهدئة
اأفعالها،  بعواقب  ملياً  تفكر  اأن  االأط���راف  لكل  ب��د  وال 
. وتابع فنرتيل نحن  خ�شو�شاً يف هذا الوقت ال�شعب 
على  فقط  لي�س  واالإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  نحث 
االم��ت��ن��اع ع��ن االأع��م��ال اال���ش��ت��ف��زازي��ة ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
اإىل  اأي�شاً  ولكن  االر�س  االأو�شاع على  ا�شتقرار  زعزعة 
النظر يف خطوات اإيجابية الإعادة بناء الثقة وتخفي�س 
ح���دة ال��ت��وت��ر احل��ال��ي��ة . وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى وف���اة ج����رادات، 
نعلم  نحن  االأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  با�شم  املتحدث  ق��ال 
ظروف  فائقة  بدقة  تدر�س  االإ�شرائيلية  احلكومة  ان 
الوفاة، ونتوقع من كل االأطراف اأن تاأخذ نتائج ت�شريح 

جثته بهدوء ومن دون لهجة مثرية للم�شاعر .

•• وا�صنطن-يو بي اآي:

واالإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  املتحدة  ال��والي��ات  دع��ت 
ال�شفة  يف  ال��ت��وت��ر  ا���ش��ت��م��رار  ظ��ل  يف  ال��ن��ف�����س  ل�شبط 
الغربية خ�شو�شاً بعد وفاة االأ�شري الفل�شطيني عرفات 
با�شم  االإ�شرائيلية. وقال املتحدث  ال�شجون  جرادات يف 
ف��ن��رتي��ل نحن  ب��ات��ري��ك  االأم��ريك��ي��ة  وزارة اخل��ارج��ي��ة 
ندعو االإ�شرائيليني والفل�شطينيني اإىل ممار�شة اأق�شى 
يف  ���ش��ائ��داً  التوتر  ي��زال  ال  فيما  النف�س  �شبط  درج���ات 
الر�شالة  ه��ذه  نوجه  نحن  واأ���ش��اف   . الغربية  ال�شفة 
والفل�شطينيني  االإ�شرائيليني  امل�شوؤولني  اإىل  مبا�شرة 

املجموعة العربية توؤكد التزامها تعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
بهذه  والعاملي  الكامل  التمتع  تاأمني  اأج��ل  من  االأ�شا�شية  واحل��ري��ات 
العربية  املجموعة  بنا   البحرينية   االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت  احل��ق��وق. 
امل�شتوى  رفيعة  نقا�س  حلقة  خ��الل  ب��وج��ريي  األ��ق��اه  ال��ذي  بيانها  يف 
مبنا�شبة االحتفال بالذكرى ال�شنوية ال�20  العتماد اإعالن وبرنامج 
التي  االن�شان  22  ملجل�س حقوق  ال�  ال��دورة  فيينا على هام�س  عمل 
تعقد يف ق�شر االأمم املتحدة يف جنيف خالل الفرتة من  25 فرباير 
للق�شاء على  املجل�س جاهدا  ب�شعي  املقبل  مار�س    22 اإىل   اجل��اري 
مثل  املوؤ�ش�شية  باأ�شكالهما  �شيما  ال  العن�شري  والتمييز  العن�شرية 
التفرد  اأو  العن�شري  التفوق  مل��ذاه��ب  نتيجة  اأو  العن�شري  الف�شل 
العن�شري اأو اأ�شكال ومظاهر العن�شرية املعا�شرة. ونا�شد اأجهزة االأمم 
املتحدة ووكاالتها لتعزيز جهودها الرامية اإىل تنفيذ برنامج العمل 

هذا املت�شل بالعقد الثالث ملكافحة العن�شرية والتمييز العن�شري.

•• جنيف-وام: 

اأك����دت امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��زام��ه��ا ت��ع��زي��ز اح����رتام ح��ق��وق االإن�شان 
واحلريات االأ�شا�شية للجميع ومراعاتها وحمايتها على ال�شعيد العاملي 
االإن�شان  املتعلقة بحقوق  االأخ��رى  واملواثيق  املتحدة  االأمم  مليثاق  وفقا 
والقانون الدويل. وقال ال�شفري الدكتور يو�شف عبد الكرمي بوجريي 
العربية..اإن  املجموعة  ع��ن  نيابة  ال��دائ��م  البحرين  مملكة  م��ن��دوب 
اإعالن فيينا عمل على توطيد االأ�ش�س القانونية واملوؤ�ش�شية للتحوالت 
االأمم  اأن�شطة  وت��ع��زي��ز  تر�شيد  بجانب   1993 ع��ام  منذ  ال�شيا�شية 
املتحدة يف  االأمم  اآلية  االإن�شان بهدف تقوية  املتحدة يف ميدان حقوق 
الدولية  املعايري  ملراعاة  العاملي  االح��رتام  اأه��داف  وتعزيز  املجال  ه��ذا 
حلقوق االإن�شان..وذلك من اأجل تعزيز وحماية جميع حقوق االإن�شان 

اأخبار ال�ساعة : دعم ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته مبداأ اأ�سا�سي لل�سيا�سة 

يرحب  الأم���ن  جمل�ص 
والأمن  ال�سالم  باتفاق 
الكونغو  يف  وال��ت��ع��اون 

•• نيويورك-وام:

رحب اأع�شاء جمل�س االأمن الدويل  
واالأمن  لل�شالم  االإط���اري  باالتفاق 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  يف  وال���ت���ع���اون  
البحريات  ومنطقة  الدميقراطية 
اأبابا  اأدي�����س  ال��ذي وق��ع يف  العظمى 
فرباير  ���ش��ه��ر  م����ن   /  24  / ي�����وم 
برعاية  ال���ت���وق���ي���ع  ومت  اجل��������اري. 
ال�شامنة  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات  اجل��ه��ات 
لالتفاق االإطاري وهي بان كي مون 
وروؤ�شاء  امل��ت��ح��دة  االأمم  ع���ام  اأم���ني 
واجلماعة  االأفريقي  االحت��اد  جلنة 
االإمنائية للجنوب االأفريقي  �شادك  
امل��ع��ن��ي مبنطقة  ال����دويل  وامل���وؤمت���ر 
اأع�شاء  ودع��ا  العظمى.  ال��ب��ح��ريات 
الليلة  لهم  بيان  يف  االأم���ن  جمل�س 
ق��ب��ل امل��ا���ش��ي��ة ال����دول امل��وق��ع��ة على 
االتفاق االإطاري اإىل التنفيذ الكامل 
دعوا  كما  نية  بح�شن  اللتزاماتها 
اأمني عام االأمم املتحدة اإىل اإطالع 
االتفاق  تنفيذ  �شبل  على  املجل�س 
لاللتزامات  ان��ت��ه��اك��ات  اأي  وع��ل��ى 
جمل�س  اأع�شاء  واأي��د  فيه.  ال���واردة 
ملبعوث  ال�����ش��ري��ع  ال��ت��ع��ي��ني  االأم������ن 
لدعم  امل����ت����ح����دة  ل��������الأمم  خ����ا�����س 
الوطنية  اجل��ه��ود  وتقييم  وتن�شيق 
واالإقليمية لتنفيذ االتفاق و اإيجاد 
معايري و تدابري مالئمة للمتابعة. 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الفل�شطيني  االأ����ش���ري  با�شت�شهاد 
عرفات جرادات يف اأقبية التحقيق 
ال�شهداء  االإ�شرائيلية، يرتفع عدد 
حتت  ق�شوا  الذين  الفل�شطينيني 
اإىل  التعذيب يف �شجون االحتالل 
�شهيدا   132 اإليهم  ي�شاف   ،71
الطبي  االإه����م����ال  ن��ت��ي��ج��ة  ق�����ش��وا 
عليهم  امل���ب���ا����ش���ر  ال����ن����ار  واإط��������الق 
اعتقالهم،  وخالل  ال�شجون  داخل 
االإ�شرائيلي  االحتالل  منذ  وذل��ك 
ل����الأرا�����ش����ي ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع���ام 

.1967
وت�شمح املحكمة العليا االإ�شرائيلية 
جل��ه��از ال�����ش��اب��اك واأج���ه���زة االأم���ن 
التعذيب  مبمار�شة  االإ�شرائيلية 
اإ�شرائيل  ت�شفهم  معتقلني  بحق 
باأن  ت��ت��ذرع  اأي  امل��وق��وت��ة،  بالقنبلة 
انتزاع  اإىل  يف�شي  ق��د  ال��ت��ع��ذي��ب 
اأرواح  حماية  اإىل  ت��وؤدي  معلومات 
منظمات  ح�����ش��ب  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني، 

فل�شطينية وخمت�شني.
الفل�شطيني  االأ���ش��رى  وزي��ر  وك��ان 
موؤمتر  يف  اأك������د  ق����راق����ع  ع��ي�����ش��ى 
ال�شهيد  جثة  معاينة  اأن  �شحفي 
وجود  اأظ��ه��ر  وت�شريحها  ج���رادات 
اأنحاء خمتلفة من  اآثار تعذيب يف 
ج�شده، وخلو القلب من اأية م�شاكل 
���ش��ح��ي��ة، م��ف��ن��دا ب���ذل���ك ال���رواي���ة 

االإ�شرائيلية ب�شاأن ا�شت�شهاده.
م�����ن حلظة  ال����ت����ع����ذي����ب  وي������ب������داأ 
اليدين  االعتقال حيث يتم تقييد 

وحقوق  االأ���ش��ري  لرعاية  ال�شمري 
االإن�شان مراد جاد اهلل اإن اإ�شرائيل 
اأ�شلوب  م��ائ��ة  م��ن  اأك���ر  ت�شتخدم 
القا�شية  وامل��ع��ام��ل��ة  التعذيب  م��ن 
بحق  بالكرامة  واحل��اط��ة  واملهينة 
املحكمة  �شّرعته  بع�شها  االأ���ش��رى، 

العليا منذ عام 1999.
رغم  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة  اإن  وق������ال 
التعذيب  اأ�شكال  بع�س  ا�شتبعادها 
ا�شتخدام  االأم�����ن  الأج���ه���زة  ت��ت��ي��ح 
يتم  التعذيب، طاملا  اأن��واع  خمتلف 
بت�شنيف  وي��ح��ظ��ى  ب��ع��ل��م��ه��ا  ذل���ك 

وت��ع�����ش��ي��ب ال��ع��ي��ن��ني واالع����ت����داء 
ال�شهيد  م��ع  ح�شل  كما  بال�شرب 
ج��������رادات، وي�����ش��ت��م��ر ذل����ك -وف���ق 
اأ�����ش����رى حم����رري����ن-خ����الل فرتة 
من  االأ���ش��ري  يجر  حيث  التحقيق 
قمي�شه اأو رقبته مكبال ومع�شوب 
اأو  اأخ��رى،  العينني من زنزانة اإىل 
اإىل غ��رف التحقيق  ال��زن��زان��ة  م��ن 
حيث تكبل اليدين والقدمني مرة 
اأخرى وتربطان اإىل اخللف بكر�شي 

التحقيق املثبت يف االأر�س.
ويقول الباحث القانوين مبوؤ�ش�شة 

قنبلة موقوتة .
االأ�شناف  ع�������ش���رات  اإىل  واأ�����ش����ار 
اإذن  ال��ت��ي ال حت��ت��اج  التعذيب  م��ن 
النف�شي  التعذيب  ومنها  املحكمة 
ن��وع��ي��ة واأثبت  ال����ذي ح��ق��ق ق��ف��زة 
املا�شيني،  العقدين  خالل  جناحه 
وم������ع ذل������ك ي����وا�����ش����ل االح����ت����الل 
ال��ت��ع��ذي��ب اجل�����ش��دي ك��م��ا يف حالة 

جرادات.
ذكر  �شيوعا،  االأ�شاليب  اأك��ر  وعن 
ج���اد اهلل ال��ع��زل ال��ت��ام ع��ن العامل 
اخل��ارج��ي يف زن��زان��ة قدمية عفنة 

ل�شنوات،  واأحيانا  و�شهور  الأ�شابيع 
االأ���ش��ري من  ذل��ك حرمان  وي�شمل 
الوقت  ومعرفة  املحامني  زي���ارات 
وامل����ك����ان، مم���ا ي��خ��ل��ق اأن����واع����ا من 
نف�شية  وا����ش���ط���راب���ات  ال��ه��ل��و���ش��ة 

وع�شبية .
اأي�شا  التعذيب  اأ���ش��ك��ال  م��ن  وذك���ر 
االأ���ش��ري على اجللو�س على  اإج��ب��ار 
اإىل  ت�شل  قد  لفرتة  كر�شي �شلب 
24 �شاعة، دون ال�شماح له بالنوم 
ق�����ش��اء احل��اج��ة يف  اأو  ال���راح���ة  اأو 
اأن بع�س  اأغ��ل��ب االأح��ي��ان، م��وؤك��دا 
اأربعني  ت�شتمر  التحقيق  ج���والت 

�شاعة متوا�شلة.
اإىل  الفل�شطيني  امل��ح��ام��ي  ول��ف��ت 
���ش��ك��ل اآخ������ر ال ي���ق���ل خ����ط����ورة هو 
ال����ت����ي ميكث  ال���ع�������ش���اف���ري  غ�����رف 
اأي�������ام، و�شبه  ف��ي��ه��ا االأ�����ش����ري ع����دة 
اللبنانية  ال��ك��ت��ائ��ب  ب����دور  دوره�����ا 
حيث  و�شاتيال،  ���ش��ربا  جم���زرة  يف 
دور  مبمار�شة  فيها  العمالء  يقوم 
من  بع�شهم  وي��ط��ل��ب  امل��ع��ت��ق��ل��ني، 
االأ�شري اجلديد االإدالء مبعلومات 
عن ن�شاطاته، واإذا امتنع عن ذلك 
وا�شتخدموا  ب��ال��ع��م��ال��ة  ات��ه��م��وه 

بحقه خمتلف اأ�شكال التعذيب.
اأي�شا  التعذيب  اأ�شاليب  من  وذك��ر 
بالتحر�س  ���ش��واء  اجلن�شي  العنف 
ال���ت���ه���دي���د  اأو  االغ����ت���������ش����اب  اأو 
موؤ�ش�شته  اأن  م�شيفا  باالغت�شاب، 
وثقت عام 2010 حاالت خلم�شة 
اإن ج��ن��ود االحتالل  ق��ال��وا  اأط��ف��ال 

واملحققني بالوا عليهم.

اإ�سرائيل رّحلت �سرًا 
لجئني �سودانيني 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

ام�س عن  هاآرت�س  ك�شفت �شحيفة 
�شرية  ب�شورة  اأع��ادت  اإ�شرائيل  اأن 
ومن  ال��دويل  القانون  مع  تتنافى 
دون علم االأمم املتحدة األف الجئ 
ال�شودان  ���ش��م��ال  م��ن  االأق����ل  ع��ل��ى 
تتهددهم  اأن���ه  رغ��م  موطنهم  اإىل 

عقوبات خطرية.
م�شوؤول  ع���ن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
اإ�شرائيلي ر�شمي قوله اإن اإ�شرائيل 
ال��ط��ريان، ومت  ت��ذاك��ر  دفعت ثمن 
عرب  ال�����ش��ودان  ���ش��م��ال  اإىل  نقلهم 
ا�شمها  ذك���ر  ي��ت��م  ث��ال��ث��ة مل  دول����ة 
خ�شية تعري�س الالجئني لعقوبات 

من جانب النظام ال�شوداين.
اآالف  ع�������ش���رات  اأن  اإىل  وي�������ش���ار 
ال�شودان  م��ن  وخ��ا���ش��ة  االأف���ارق���ة، 
ال�����ش��م��ايل واجل���ن���وب���ي واإري����رتي����ا، 
اإ�شرائيل عرب حدودها  ت�شللوا اإىل 
مع م�شر بهدف العمل وهربا من 
احلروب االأهلية يف اأوطانهم، لكن 
اإ�شرائيل رف�شت ا�شتيعابهم وزجت 
باآالف منهم يف معتقالت ومن�شاآت 
القانون  ب��ذل��ك  منتهكة  اح��ت��ج��از 

الدويل ومعاهدات دولية.
الذين  الالجئني  من  ع��دد  ومكث 
�شجون  يف  لل�شودان  اإعادتهم  متت 
فاإن  لل�شحيفة  ووفقا  اإ�شرائيلية، 
وكاأنها  تبدو  بالدهم  اإىل  اإعادتهم 
اأث����ر تعديل  ط��وع��ي��ة وذل����ك ع��ل��ى 
الذي  اإ�شرائيل  اإىل  الت�شلل  قانون 
مت�شللني  ب�شجن  لل�شلطات  ي�شمح 
ي�شتحقون  كانوا  لو  حتى  ل�شنوات 
احل���م���اي���ة ب��ع��د م��ط��ال��ب��ت��ه��م بحق 

اللجوء.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة  اأخبار ال�شاعة  اأن دولة االإمارات العربية املتحدة تعترب من 
تاألو جهدا  وال  الفل�شطينيني  الالجئني  الأو���ش��اع  الداعمة  ال��دول  اأك��ر 
املعي�شية واخلدمية وم�شاعدتهم على  اأو�شاعهم  العمل على حت�شني  يف 
اإن�شانية طارئة ولهذا يحظى دوره��ا دائما  اأو حتديات  اأزم��ات  اأية  جتاوز 
املختلفة.. واحلقوقية  االأممية  املنظمات  جانب  من  والتقدير  باالإ�شادة 

فيليبو  ل�شان  م��وؤخ��را على  ج��اءت  التي  االإ���ش��ادات  ه��ذه  ب��اأح��دث  منوهة 
جراندي املفو�س الع��ام لوكال�����ة غ����وث وت�ش���غيل الالجئني الفل�شطينيني 
يف ال�شرق االأدن��ى  االأون���روا  ال��ذي اأك��د اأهمية الدعم وامل��ب��ادرات املتميزة 
بن  خليف�����ة  ال�ش����يخ  ال�ش����مو  �شاح���ب  بقي���ادة  االإم����ارات  تقدمها  التي 
وثم����ن  للفل�شطينيني  اهلل   حفظ���ه  ال��دول��ة   رئي�س  نهيان  اآل  زاي�����د 
�ش�����راكات  يف  تدخ����ل  ال��ت��ي  االإماراتي�����ة  االأح��م��ر  اله���الل  هيئ���ة  دور 
تقدمي  يف  وامل�ش����اهمة  الفل�شطينيني  الالجئني  مل�شاعدة  االأون���روا   مع  

اخلدمات التعليمية وال�شحية لهم.
والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز  ي�شدرها  التي  الن�شرة  واأ�شافت   
تخفيف  على  العمل  اأهمية  ت���درك  االإم����ارات  دول���ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة..اأن 

معاناة الالجئني الفل�شطينيني وحت�شني اأو�شاعهم املعي�شية الأن جتاهل 
ولذا  على حتديات خطرية  ينطويان  قد  تتفاقم  وتركها  االأو���ش��اع  هذه 
تتحرك على اأكر من م�شتوى لدعم هوؤالء الالجئني �شواء من خالل 
التمويل  خ��الل  من  اأو  املتنوعة  واالقت�شادية  املالية  امل�شاعدات  تقدمي 
الفل�شطينية  للمخيمات  التحتية  البنية  مل�شاريع  املبا�شر  اأو غري  املبا�شر 
اأو من خالل دعوة املجتمع الدويل ملوا�شلة حتمل م�شوؤولياته ال�شيا�شية 

والقانونية واالإن�شانية جتاه هوؤالء الالجئني.
 وحتت عنوان  دور حيوي يف دعم الالجئني الفل�شطينيني اأكدت اأن دعم 
مبادئ  من  اأ�شا�شيا  مبداأ  ي�شكل  العادلة  وق�شيته  الفل�شطيني  ال�شعب 
دولة  قيام  منذ  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة 
ال��ذي تعرب عنه دائ��م��ا بالقول والعمل وم��ن خالل  امل��ب��داأ  االحت���اد وه��و 
اآخرها  ال�شعب الفل�شطيني كان  مبادرات ملمو�شة ت�شتجيب الحتياجات 
االأونروا   و  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  بني  توقيعها  مت  التي  االتفاقية 
لبناء ثماين مدار�س يف قطاع غزة تبلغ تكلفتها نحو  58   مليون درهم 
من  االآالف  لتعليم  اأف�شل  بيئة  توفري  بهدف  التعليمي  القطاع  لدعم 

الطلبة يف قطاع غزة الذي يعاين نق�شا وا�شحا يف املدار�س.
لل�شعب  الداعمة  ال��دول  دائما يف طليعة  االإم���ارات كانت  اأن  اإىل   ولفتت 

احلرية  ن��ي��ل  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه  اأج����ل  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة  و���ش��ل��ط��ت��ه  الفل�شطيني 
واال�شتقالل والعي�س الكرمي يف ربوع وطنه متمتعا بال�شيادة واال�شتقالل 
اأ�شوة بكافة �شعوب العامل وقامت بتمويل العديد من امل�شاريع ال�شحية 
واالجتماعية والتعمريية واالإن�شائية يف جميع مدن ال�شفة وقطاع غزة 
الدولة   رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  اأن  كما 
حفظه اهلل  كثريا من املكرمات واملبادرات االإن�شانية النبيلة التي يحفظها 
ال�شيخ  مدينة  اإىل  ال�شدد  هذا  يف  م�شرية  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  له 
على  غ��زة  قطاع  يف  ببنائها  �شموه  تكفل  التي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
 100 اإجمالية قدرها  اإ�شرائيلية كانت هناك بتكلفة  اأنقا�س م�شتوطنة 

مليون دوالر..
االإن�شانية  املوؤ�ش�شات  لدعم  الكبرية  املالية  �شموه  م�شاهمات  اإىل  اإ�شافة 
وقالت   الفل�شطيني.  ال�شعب  م�شاعدة  على  العاملة  الدولية  واالإمنائية 
اأخبار ال�شاعة  يف ختام اإفتتاحيتها اإن دعم االإمارات لل�شعب الفل�شطيني 
العادلة  العربية  الق�شايا  ب��دع��م  واالأ���ش��ي��ل  الثابت  التزامها  م��ن  ج��زء 
ت�شتهدف  متعددة  مبادرات  يف  يرتجم  التزام  وهو  كافة  امل�شتويات  على 
االأزمات  خمتلف  مواجه�����ة  على  ال�ش����قيقة  العربية  ال�ش���عوب  م�شاعدة 

التي تواجهها . 
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الق�شاء العراقي يغلق ق�شية ال�شحايف الفرن�شي 

خماوف يف العراق من ت�ساعد ال�سراع املذهبي 
•• وا�صنطن-بغداد-وكاالت:

بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  ن�شرت 
بر�س  اأ�شو�شييتد  لوكالة  تقريرا 
ال�شنة  امل�شلمني  م�شاكن  ان  يقول 
العا�شمة  يف  اجل�����ه�����اد  ح�����ي  يف 
من�شورات  تتلقى  ب���داأت  العراقية 
ر�شالة  تت�شمن  ال��ف��ائ��ت  اال���ش��ب��وع 
واال  االن  اخ���رج���وا  ال���ف���زع:  ت��ث��ري 
���ش��ت��واج��ه��ون ك��رب��ا عظيما  ف��ان��ك��م 
ق��ب��ل م����رور وق���ت ط���وي���ل. وُذيلت 
وهي   ، امل��خ��ت��ار  بجي�س  ال��ن�����ش��رات 
جديدة  �شيعية  م��ت�����ش��ددة  ج��م��اع��ة 
احلر�س  م����ع  ب���ع���الق���ات  ت���رت���ب���ط 
اجل���م���ه���وري االي��������راين. وح����ذرت 
ال�شفر  ���ش��اع��ة  ان  م���ن  ال��ن�����ش��رات 
وا�شطحبوا  غ������ادروا  ح���ان���ت.  ق���د 
عائالتكم معكم انتم االعداء . ويف 

ما يلي ن�س التقرير:
العلنية  ال��ت��ه��دي��دات  ه��ذه  اختفت 
للقتال  ال�شوداء  االي��ام  تهاوي  بعد 
الطائفي يف العام 2008، وتراجع 
هاوية  ح��اف��ة  ع��ن  مبتعدا  ال��ع��راق 
اىل  عودتها  لكن  االهلية.  احل��رب 
الظهور االن، بعد حوايل عقد من 
ال��غ��زو االم��ريك��ي ل��ل��ع��راق، يحمل 
ع��الم��ة م��ق��ل��ق��ة ب���ان ارت���ف���اع حدة 
ينه�س  اخ���ذ  الطائفية  ال��ت��وت��رات 

املجتمع العراقي.

عاما، لديه ابناء ويفكر يف مغادرة 
املنطقة النه ال يثق بامكان حماية 
ال�شرطة الفراد عائلته يف دولة ال 
هناك  لي�س  القانون.  فيها  ُيطبق 
من ميكنه ان يتغافل عن مثل هذا 

االمر .
اال ان قوات االمن العراقية عززت 
م���ن وج���وده���ا داخ����ل ح���ي اجلهاد 
املتو�شطة  الطبقة  وك��ان��ت  وح��ول��ه 
تقيم على امتداد طريق اىل املطار 
يقطنها  وك��ان  بغداد،  غرب  جنوب 
وم�شوؤولوا  ال�شنة  م��ن  امل��وظ��ف��ون 
االم����ن خ����الل ف����رتة ح��ك��م �شدام 
ح�شني، وان كان كثري من ال�شيعة 

يعي�شون هناك اي�شا.
م���ن ج���ان���ب اآخ������ر، اع���ل���ن حمامي 
ال�����ش��ح��ايف ال��ف��رن�����ش��ي ال���ع���ال���ق يف 
الق�شاء  ان  دن����دون  ن����ادر  ال���ع���راق 
العراقي قرر ام�س اغالق الق�شية، 
مم���ا ي��ع��ن��ي، وف��ق��ا ل��ل��م��ح��ام��ي، انه 
ا����ش���ب���ح ب���ام���ك���ان دن�������دون م���غ���ادرة 
الربيعي  ن��ع��م��ة  وق������ال  ال�����ب�����الد. 
ال�شحافيني  نقابة  م�شت�شار  وه��و 
بالدفاع  ك��ل��ف  ال����ذي  ال��ع��راق��ي��ني 
بر�س  فران�س  لوكالة  دن���دون  ع��ن 
االفراج  ق��رر  التحقيق  قا�شي  ان 
عن ال�شحايف الفرن�شي نادر دنون 
واغالق الدعوة اجلزائية وت�شليمه 

امل�شبوطات .

ال�شنة الذين ت�شلموا  والكثري من 
ر�����ش����ائ����ل ح����ي اجل����ه����اد ي����اأخ����ذون 
ال���ت���ح���ذي���رات ع��ل��ى حم��م��ل اجلد 

ويفكرون يف التحرك.
ن�������دمي، وه������و �شني  وق�������ال ول����ي����د 
اجلوالة:  للهواتف  متجر  �شاحب 
ال�����ش��ك��ان ي���ع���دون ام��ت��ع��ت��ه��م. كلنا 
الن�شرات  ه���ذه  ه��واج�����س  يف  نحيا 
 33 . وال��رج��ل ال��ب��ال��غ م��ن العمر 

ويخ�شى العراقيون كثريا من قيام 
االنق�شام  ط���ريف  ع��ل��ى  امل��ي��ل�����ش��ي��ات 
نف�شها  باعداد  البالد  يف  الطائفي 
اعمال  من  جديدة  جولة  ملواجهة 
ال���ع���ن���ف ال����ت����ي ق����د ت��ق�����ش��ي على 
املكا�شب اله�شة التي حققها العراق 

يف ال�شنوات االخرية.
ال�شنية  االق��ل��ي��ة  اب���ن���اء  واأم�������ش���ى 
م�شريات  يف  ���ش��ه��ري��ن  ال���ب���الد  يف 

اىل  بع�شها  يف  ي��دع��ون  ج��م��اع��ي��ة، 
انهم  اذ   ، ب���احل���ك���وم���ة  االط����اح����ة 
يرون انها متار�س التمييز �شدهم 
وتتحالف متاما مع اجلارة ايران. 
�شد  الوا�شعة  الهجمات  وازدادت 
اهداف ت�شكنها غالبية �شيعية، كما 
يت�شلل  ان  القلق من  درجة  ترتفع 
واملتزايد  العنيف  الطائفي  القتال 

يف �شوريا عرب احلدود اليهم.

لفروف يدعو وا�سنطن لل�سغط على املعار�سة ال�سورية 
•• مو�صو-رويرتز:

قال وزير اخلارجية الرو�شي �شريجي الفروف 
باأنه  انه �شيخرب نظريه االمريكي جون كريي 
املعار�شة  ع��ل��ى  ال�شغط  وا���ش��ن��ط��ن  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
املطالبة  دون  دم�����ش��ق  م��ع  ل��ل��ح��دي��ث  ال�����ش��وري��ة 
ب�����ش��ار اال�شد.  ال�����ش��وري  ب��ال��رئ��ي�����س  ب��االط��اح��ة 
وت��ت��ب��اي��ن م���واق���ف رو���ش��ي��ا وال����والي����ات املتحدة 
اللتان تتمتعان بحق النق�س الفيتو يف جمل�س 
والذي  �شوريا  ال�شراع يف  ب�شاأن  ال��دويل  االم��ن 
 70 اأ�شفرت عن مقتل  اأهلية  حت��ول اىل ح��رب 
األف �شوري يف قرابة عامني. وتق�����ول وا�ش�����نطن 

وتوؤيد  ال�شلطة  ت��رك  اال�ش�����د  على  يج����ب  ان��ه 
تقول  بينما  به  ت�شعى لالطاحة  التي  املعار�شة 
مو�شكو ان رحيل اال�شد عن ال�شلطة ال ميكن اأن 
يكون �شرطا م�شبقا ملحادثات ال�شالم بني طريف 

ال�شراع.
برلني  اىل  ي��ت��وج��ه  اأن  ق��ب��ل  الف������روف  وق�����ال   
الج����راء حم���ادث���ات م��ع ك���ريي الح��ظ��ن��ا تناميا 
وقبل  احلكومة  على  للتاأثري  احل��اج��ة  فهم  يف 
غري  طلبات  ت��ق��دم  ال  حتى  املعار�شة  ���ش��يء  ك��ل 
واقعية ك�شروط م�شبقة لبدء احل��وار. هذا هو 

ما �شنناق�شه مع جون كريي اليوم. 
و�شلني  االخ���رية  الهاتفية  حمادثتنا  وخ���الل 

املوق�����ف  خلط����ورة  تفهم�����ا  لدي�����ه  ب��اأن  انطباع 
يف �ش��������وريا. 

حل  على  يراهنون  الذين  املت������شددون  واأ�شاف 
املبادرات  ويعيقون  ال�شورية  للم�شاكل  ع�شكري 
االن  حتى  يبدو  فيما  ي�شيطرون  احل��وار  لبدء 
على �شفوف املعار�شة ال�شورية مبا يف ذلك ما 

ي�شمى باالئتالف الوطني ال�شوري.
 وقال وزير اخلارجية ال�شوري وليد املعلم الذي 
مع  للمحادثات  م�شتعدة  دم�شق  ان  مو�شكو  زار 
با�شتمرار  تتعهد  لكنها  امل�شلحني  امل��ع��ار���ش��ني 
ت�شتخدمها  ع���ب���ارة  وه����ي  االره�������اب  حم���ارب���ة 

احلكومة ال�شورية لال�شارة اىل املعار�شة.

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأكد م�شرع �شوداين يف اإقليم دارفور الواقع غربي البالد 
865 بجروح،  واإ�شابة  االأق��ل  500 �شخ�س على  مقتل 
منذ  باالإقليم  للذهب  منجم  على  لل�شيطرة  معارك  يف 
م��ط��ل��ع ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال���ث���اين، ح��رق��ت خ��الل��ه��ا ع�شرات 
اإن عدد  �شيخة  اآدم  النائب  وق��ال  االآالف.   و�شرد  القرى 
كانون  يناير   6 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خ��الل  ال�شحايا 
 510 ه��و  �شباط احل��ايل  ف��رباي��ر  املا�شي و23  ال��ث��اين 
�شخ�شا   865 جانب  اإىل  واأط��ف��ال،  ن�شاء  بينهم  قتلى، 
اأن غالبية ال�شحايا من قبيلة  م�شابا بجروح.  واأو�شح 
اأرقام  اأي��ة  يذكر  لكنه مل  اإليها،  ينتمي  التي  بني ح�شني 
التي  ال��رزي��ق��ات  قبيلة  �شفوف  يف  ال�شحايا  ع��دد  ب�شاأن 
اإجمالية  ت��ق��دي��رات  اأول  وه����ذه  ال�������ش���راع.  م��ع��ه��ا  ي����دور 

ت�شدر عن ع�شو يف حزب املوؤمتر الوطني احلاكم ب�شاأن 
اال�شتباكات التي دارت هناك يف االآونة االخرية. واالأرقام 
التي ن�شرت حتى  ارتفاعا من االأرق��ام  اأك��ر  اأعلنت  التي 
االآن عن املعارك التي دارت منذ مطلع ال�شهر املا�شي بني 
القبيلتني لل�شيطرة على مناجم الذهب يف منطقة جبل 
عامر �شمال دارفور، حيث حتدثت منظمة العفو الدولية 
يف 30 يناير كانون الثاين املا�شي عن 200 قتيل جراء 
اأعمال العنف. وح�شب قول اآدم �شيخة النائب عن منطقة 
ال�شريف حيث دارت املعارك- فقد اغت�شبت 15 امراأة، يف 
حني اأحرقت 68 قرية ب�شكل تام، و120 قرية جزئيا. 
ب�شكل عاجل.  الغذاء  اإىل  نازحة  اأ�شرة  األف   20 وحتتاج 
الوطني  املوؤمتر  اإىل ح��زب  ينتمي  ال��ذي  �شيخة  واأو���ش��ح 
احلاكم اأن من نفذوا الهجوم و�شلوا يف �شيارات حكومية 

باأ�شلحة حكومية، ويتقا�شون راتبا من الدولة .

•• �صنعاء-وكاالت:

يواجه حزب التجمع اليمني لالإ�شالح يف جنوبي 
اليمن خطابا عدائيا من قبل قوى احلراك وال 
موؤخرا  جت���اوزت  باالنف�شال  ت��ن��ادي  ال��ت��ي  �شيما 
اإىل  وامل��ن�����ش��ورات  بالت�شريحات  التحري�س  لغة 
و�شط  م��ق��اره  وح���رق  ملهاجمة  العنف  ا���ش��ت��خ��دام 
خم���اوف م��ن حت���ول اجل��ن��وب اإىل ���ش��اح��ة �شراع 

لقوى خارجية تدعم اجتاه االنف�شال.
اأقيمت  التي  فرباير-�شباط   21 فعالية  ومثلت 
ب��ع��دن اح��ت��ف��اال ب��ذك��رى ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي�����س عبد 
رب��ه من�شور ه��ادي و���ش��ارك االإ���ش��الح يف الدعوة 
واحل�����ش��د ل��ه��ا ال��ق�����ش��ة ال��ت��ي دف��ع��ت احل����راك اإىل 
وترجمته  ال��ع��ن��ف  م��رح��ل��ة  ط���ور  اإىل  االن��ت��ق��ال 
مقاره  واإح����راق  مهاجمة  اإىل  االإ���ش��الح  بح�شب 
يف ع���دن وحل���ج وح�����ش��رم��وت رغ���م اأن ق��ي��ادي��ا يف 

�شماهم  من  وحمل  بذلك  �شلتهم  نفى  احل��راك 
بالعنا�شر املد�شو�شة امل�شوؤولية.

ورغم حالة التعاي�س والوفاق التي �شادت عالقة 
فاإن  املا�شية  ال�شنوات  واالإ�شالح خالل  احل��راك 
ح��ال��ة ال��ف��راق خا�شة م��ن ط��رف احل���راك بداأت 
بعد �شقوط نظام الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل 
اإثر اندالع ثورة �شعبيه �شده، والتي راأى  �شالح 
اأمامه يف حتقيق  االإ�شالح قد يقف  اأن  احل��راك 

حلمه باالنف�شال.
اأية  اأن ت��ك��ون ل��دي��ه  وي��ن��ف��ي احل�����راك اجل��ن��وب��ي 
وقال  ���ش��ده،  الت�شعيد  اأو  االإ���ش��الح  م��ع  م�شاكل 
نا�شر  حل��ج  يف  ل��ل��ح��راك  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س 
اخل��ب��ج��ي اإن�����ه ل��ي�����س ل��ه��م ع���الق���ة ب���ح���رق مقار 
اأقر بوجود اخرتاق يف �شفوف  اأنه  اإال  االإ�شالح، 
احلراك من قبل عنا�شر و�شفها باملد�شو�شة وهي 

من تقف وراء اأعمال العنف. 

بعدن  فرباير-�شباط   21 فعالية  ب��اأن  واع��رتف 
لكن  منها  ح��ذروا  اأن  و�شبق  اجلنوبيني  ا�شتفزت 

مل ي�شمع اأحد وكانت النتيجة �شقوط �شحايا .
وع���ن موقفهم م��ن ح���رق م��ق��ار االإ����ش���الح، قال 
لهم  ولي�س  ومرفو�شة  مدانة  االأع��م��ال  ه��ذه  اإن 
���ش��ل��م��ي، م�شريا  ن�����ش��ال��ه��م  الأن  ب��ال��ع��ن��ف  ع��الق��ة 
االحتالل  نظام  �شّماه  من  مع  م�شكلتهم  اأن  اإىل 
ال�شمايل الذي ميار�س القهر والقتل بحق �شعب 

اجلنوب.
واأ�شاف اإذا كانت هناك عنا�شر م�شلحة يف احلراك 
كما يدعي النظام فلماذا ال يلقي القب�س عليهم 
ولديه اجلي�س واالأمن ويحا�شبهم على اأفعالهم؟ 
تقوم  خمطط  بتنفيذ  النظام  اخلبجي  وات��ه��م   ،
به اال�شتخبارات واالأجهزة االأمنية للت�شادم بني 
وال��رتوي��ج لذلك عرب  احل��راك و�شربه  مكونات 

االإعالم .

انف�ساليو جنوبي اليمن ي�سعدون �سد الإ�سالح

•• وا�صنطن-وكاالت:

ريت�شارد  االأمريكي  الكاتب  انتقد 
ك���وه���ني ال�����ش��ي��ا���ش��ة االأم���ريك���ي���ة 
االأهلية  احل����رب  جت���اه  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
اإن  وق����ال  ب�����ش��وري��ا،  تع�شف  ال��ت��ي 
اأوباما  ب��اراك  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
يبدو غري مبال ب�شاأن حمام الدم 
���ش��وري��ا، والذي  ي��ت��دف��ق يف  ال���ذي 
امل�شتوى  ع��ل��ى  دم  ب��ح��م��ام  ي���ن���ذر 

االإقليمي.
لورن�س  فيلم  اإىل  الكاتب  واأ���ش��ار 
للمخرج  �شينمائي  فيلم  ال��ع��رب 
ال���ربي���ط���اين ال���ع���امل���ي دي���ف���د لني 
اإطار  يف  دار  وال���ذي   ،  1962 يف 
ال��ع��رب، ولكن  امل��ح��اوالت لتوحيد 
الرياح،  اأدراج  ذهبت  اجلهود  تلك 
اإىل القرع على  مما حدا بلورن�س 
الطاولة يف دم�شق بكعب بندقيته، 
النظام  ا�شتعاده  اأج���ل  م��ن  وذل���ك 
الفو�شى،  �شادته  الذي  لالجتماع 

ولكن دون جدوى.
تتكرر  االأح���داث  اإن  وق��ال كوهني 
يف دم�����ش��ق واإن ال��ف��و���ش��ى ت���دب يف 
ال��ب��الد م��ن ج��دي��د، ول��ك��ن اأوباما 
ال ي���ب���دو م��ه��ت��م��ا ب���وق���ف احل���رب 
التي تنذر باالنت�شار على امل�شتوى 
لورن�س  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  االإق��ل��ي��م��ي، 
ال��ف��و���ش��ى يف دم�شق  ح���اول وق���ف 
يف الفيلم ال�شهري، ولكن اأوباما ال 

يبدو اأنه يحرك �شاكنا.
واأ�شار الكاتب اإىل ما و�شفه بجبل 
���ش��وري��ا يف ظ���ل مقتل  اجل��ث��ث يف 
االآن،  ح��ت��ى  األ��ف��ا  �شبعني  ح����وايل 
امل�شت�شار  نا�شر  ف��ايل  اإىل  ون�شب 
ال�������ش���اب���ق ل��ل��م��ب��ع��وث االأم����ريك����ي 
اأفغان�شتان  اإىل  ال�شابق  اخل��ا���س 

االجتماع  اأه���م���ي���ة  ب���اي���دن  واأك������د 
االئتالف  ليعرب  �شبياًل  باعتباره 
عن مواقفه من الو�شع يف �شوريا 
ويبحث  ال��������دويل،  امل��ج��ت��م��ع  م����ع 
ت�شريع  �شبل  �شوريا  اأ�شدقاء  مع 
والدعم  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  امل�������ش���اع���دة 

لل�شعب ال�شوري .
الرئي�س  التزام  بايدن على  و�شدد 
اأوب��ام��ا بعملية  االأم��ريك��ي ب���اراك 
ان��ت��ق��ال ���ش��ي��ا���ش��ي��ة يف ���ش��وري��ا اإىل 
و�شاملة  دمي���ق���راط���ي���ة  ح���ك���وم���ة 

حتمي حقوق كل ال�شوريني.
واأ������ش�����اد ب��اخل��ط��ي��ب واالئ����ت����الف 
�شجاعتهم  على  ال�شوري  الوطني 
وع����رب ع���ن رغ��ب��ت��ه ب��ال��ب��ق��اء على 

ات�شال معهم.
وكان اخلطيب اأعلن عرب �شفحته 
االجتماعي  في�شبوك  موقع  على 
ق�����ررت  االئ������ت������الف  رئ����ا�����ش����ة  ان 
م�شاركتها يف  تعليق  الرتاجع عن 

موؤمتر اأ�شدقاء �شوريا يف روما.
وقال بعد ت�شاور بني اأع�شاء رئا�شة 
خمتلفة،  وات�����ش��االت  االئ���ت���الف، 
وت�شاور مع عدة اأطراف، وملَا جرى 
احلديث عنه يف املوؤمتر ال�شحفي 
جون  االأمريكي  اخلارجية  لوزير 
كريي ونظريه الربيطاين ال�شيد 
مب�شاعدات  وع��ود  من  هيغ  وليام 
�شعبنا،  ع��ن  امل��ع��ان��اة  ل��رف��ع  نوعية 
ورف�������ش���ه���م ال����ك����ام����ل ل���الأع���م���ال 
النظام،  بها  يقوم  التي  املتوح�شة 
��ا قد يتيحه ه��ذا االجتماع من  وملمِ
ال�شعب  ل��دع��م  م��ف��ت��وح��ة  ف��ر���س 
رئا�شة  ق������ررت  ف���ق���د  ال���������ش����وري؛ 
زيارتها  تعليق  اإي��ق��اف  االئ��ت��الف 
اإىل موؤمتر اأ�شدقاء �شوريا املنعقد 

يف روما .

�شوريا تدخل ال�شهر املقبل عامها 
الثالث، مو�شحا اأن التقاع�س عن 
وق����ف احل�����رب ي��ع��ن��ي م���زي���دا من 
االأي��ت��ام واحل��زن وال��رع��ب، والندم 
التفكك  واأن  التحرك،  ع��دم  على 
بدم�شق  ح��ل��ت  ال���ت���ي  وال��ف��و���ش��ى 
االآن  ه��ي  ال��ع��رب  لورن�س  فيلم  يف 
ف���و����ش���ى ع���ل���ى اأر��������س ال����واق����ع يف 

البالد.
نائب  ات�������ش���ل  ذل������ك،  غ�������ش���ون  يف 
بايدن  االأم����ريك����ي ج���و  ال��رئ��ي�����س 
لقوى  الوطني  االئتالف  برئي�س 
معاذ  ال�شورية  واملعار�شة  ال��ث��ورة 
م�شاركة  ب��ق��رار  مرحباً  اخلطيب 
اجتماع  يف  االئ����ت����الف  اأع�������ش���اء 
اأ���ش��دق��اء ���ش��وري��ا امل��ق��رر ع��ق��ده يف 
ال��ع��ا���ش��م��ة االإي��ط��ال��ي��ة روم����ا هذا 

االأ�شبوع.
واأ�شدر البيت االأبي�س بياناً اأعلن 
باخلطيب  بايدن  ات�شال  فيه عن 
�شوريا  اأ���ش��دق��اء  اجتماع  ملناق�شة 
بتاأكيد  روم��ا، مرحباً  ال���وزاري يف 
االئتالف  اأع�����ش��اء  ان  اخل��ط��ي��ب 
���ش��ي�����ش��ارك��ون ف��ي��ه وي��ل��ت��ق��ون وزير 
اخلارجية االأمريكي جون كريي.

مبداأ مناه�شته للحرب يف العراق 
واأفغان�شتان.

اإن االأزم��ة يف �شوريا  وقال الكاتب 
وحا�شما،  �شلبا  م��وق��ف��ا  تتطلب 
ميكن  كان  التي  االأهلية  فاحلرب 
االآن  باتت  م�شى،  فيما  احتواوؤها 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ب��االن��ت�����ش��ار  ت��ه��دد 
االإقليمي، م�شيفا اأنه كان يتوجب 
ال���ث���وار  اإىل  االأ����ش���ل���ح���ة  اإر������ش�����ال 
ي��ج��ب فر�س  ال�������ش���وري���ني، وك�����ان 
م��ن��ط��ق��ة ل��ل��ح��ظ��ر اجل�����وي، ولكن 

هولربوك  ري��ت�����ش��ارد  وب��اك�����ش��ت��ان 
و�شفه اأوباما باأنه رجل لي�س لديه 
كتاب  يف  وذل��ك  خ��ارج��ي��ة،  �شيا�شة 
لنا�شر يبحث ال�شاأن االأفغاين، يف 

طريقه للن�شر ال�شهر القادم.
واأو������ش�����ح ك���وه���ني اأن������ه ي���ب���دو اأن 
اأج��واء اخلوف والتوج�س ت�شيطر 
االأزمة  ب�شاأن  اأوب��ام��ا  �شيا�شة  على 
يخ�شى  واأن���ه  املتفاقمة،  ال�شورية 
امل�شتوى  ع���ل���ى  ف���ع���ل  ردود  م����ن 
الداخلي، خا�شة واأنه تر�شح على 

م�شري  ب�شاأن  الكاتب  ت�شاءل  كما 
الكيمياوية  االأ����ش���ل���ح���ة  خم�����ازن 
احتمال  م���ن  وح�����ذر  ال�������ش���وري���ة، 
وقوعها باأيدي حزب اهلل اللبناين، 
ال�شلبية  اأوب��ام��ا  �شيا�شة  اإن  وق��ال 
اإزاء احلرب  واملتقاع�شة  وامل��رتددة 
اأن  �شاأنها  من  �شوريا،  يف  االأهلية 
توؤدي اإىل انفجار ال�شرق االأو�شط 

برمته.
االآن هي معركة  املعركة  اإن  وق��ال 
دم�����ش��ق، واإن احل����رب االأه��ل��ي��ة يف 

اأوباما بقي �شاكنا واكتفى مبجرد 
دعوته االأ�شد للتنحي.

الالجئني  اإىل  الكاتب  اأ���ش��ار  كما 
اإىل  يتدفقون  ال��ذي��ن  ال�����ش��وري��ني 
ال�����دول امل���ج���اروة ل�����ش��وري��ا، وقال 
ب���داأ يرتنح  ل��ب��ن��ان  ال��و���ش��ع يف  اإن 
االأك������راد  اأن  واأ�����ش����اف  ب�����ش��ب��ب��ه��م، 
اإن�شاء حكم ذاتي يف  اإىل  �شي�شعون 
�شوريا اأ�شوة مبا فعل بنو جلدتهم 
ير�شي  ل��ن  ه���ذا  واإن  ال���ع���راق،  يف 

تركيا.

وا�شنطن ترحب باالئتالف ال�شوري يف موؤمتر روما 

انتقاد ل�سلبية اأوباما جتاه حرب �سوريا 

اختفاء فرد من القوة الأممية يف اجلولن 
•• نيويورك-وكاالت:

اأعلنت االأمم املتحدة اختفاء اأحد اأفراد طاقم بعثتها املكلفة مبراقبة وقف اإطالق النار يف املنطقة 
املتحدة  االأمم  با�شم  املتحدث  وقال  واإ�شرائيل يف ه�شبة اجل��والن.   �شوريا  ال�شالح بني  املنزوعة 
باالأطراف  ات�شال  على  ونحن  مفقود،  ال�شالم  حفظ  بقوة  ع�شوا  اأن  تاأكيد  ميكننا  حق  فرحان 
املعنية للوقوف على ما حدث. لي�س لدينا مزيد من التعقيب يف الوقت احلايل ومل يو�شح املتحدث 
جن�شية ال�شخ�س املفقود وما اإذا كان من قوة حفظ ال�شالم اأو من الطاقم املدين. واحتجت االأمم 
املتحدة مرات عدة على تاأثري النزاع ال�شوري على هذه املنطقة حيث يتمركز 1100 من جنودها 
اأفراد  من  خم�شة  واأ�شيب  والفلبني.  واليابان  والهند  وكرواتيا  النم�شا  من  املنحدرة  وطواقهما 
البعثة بجروح العام املا�شي خالل توجههم اإىل مطار دم�شق، وا�شتكت االأمم املتحدة من دخول 
ونتيجة  تراقبها.  التي  املنطقة  اإىل  للمعار�شة  موالية  واأخ��رى  ال�شوري  للنظام  تابعة  عنا�شر 
لتطورات االأو�شاع يف املنطقة، زودت االأمم املتحدة طاقمها ببذالت واقية من االأ�شعة ومن تاأثريات 

الهجمات الكيميائية والبيولوجية، اإ�شافة اإىل تزويدهم ب�شيارات م�شفحة.

مئات القتلى يف معارك الذهب بدارفور 

الأردن يوؤيد دعوات 
احلوار ب�سوريا

•• عمان-ا ف ب:

االردين  ال����دول����ة  وزي������ر  اع���ت���رب 
املعايطة  �شميح  االع���الم  ل�شوؤون 
ايجابية  م���واق���ف  اأي  ان  ام�������س 
من اط��راف االزم��ة ال�شورية من 
ب�����������اب احل�����وار وايجاد  اج���ل ف��ت��ح 
الدعم  ي�شتحق  اأم���ر  �شلمي  ح��ل 

واال�شادة .
وقال املعايطة، وهو اي�شا الناطق 
الر�شمي با�شم احلكومة االردنية 
من  اي���ج���اب���ي���ة  م����واق����ف  اأي  ان 
اط�����راف االزم�����ة ال�����ش��وري��ة جتاه 
ال�شيا�شي  احل����ل  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز 
للو�شول اىل  ابواب احلوار  وفتح 
حل �شلمي لالزمة ت�شتحق الدعم 

واال�شادة .
ت�شريحات  يف  امل���ع���اي���ط���ة  ودع������ا 
االردنية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  اوردت���ه���ا 
)ب��������رتا( امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل اىل 
ال���ت���ع���ام���ل االي����ج����اب����ي م����ع ه���ذه 
جت�شيدها  على  والعمل  امل��واق��ف 
وحدة  حتفظ  �شيا�شية  عملية  يف 
وتعيد  ال��ع��ن��ف  وت���وق���ف  ����ش���وري���ا 
لل�شقيقة  واال����ش���ت���ق���رار  االم������ن 

�شوريا .
لالزمة  ح���ل  اي���ج���اد  ان  وا����ش���اف 
ال�������ش���وري���ة ه����و احل������ل اجل������ذري 
ال�شعب  وم��ع��ان��اة  ال��ع��ن��ف  ل��وق��ف 
حتملها  التي  ولالعباء  ال�شوري 
االردن نتيجة االزمة يف ا�شارة اىل 
ا�شت�شافة بالده الكر من 400 

الف الجىء �شوري.
االردن  ان  اىل  امل��ع��اي��ط��ة  وا����ش���ار 
ومند بداية االزمة دعا وما يزال 
اىل احل���ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي واحل�����وار ، 
م��وؤك��دا ان ه��ذا املوقف ك��ان جزءا 
ثاقبة منطلقها  اردنية  روؤي��ة  من 
�شوريا  وح�������دة  ع���ل���ى  احل�����ر������س 
يف  التدخل  ورف�����س  وا�شتقرارها 

ال�شاأن الداخلي ال�شوري .
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هولندا تتجه لت�سليم عن�سرًا بالقاعدة لأمريكاحزب �سلفي جديد يف م�سر 
اكدت  ان  . و�شبق  باك�شتان  املدعي يف  �شالعة )مبا�شرة( يف تعذيب 
حمكمة النق�س الهولندية يف ني�شان-ابريل 2012 ت�شليم �شابر 
اوب�شتيلنت  ايفو  العدل  وزي��ر  اىل  يعود  النهائي  القرار  لكن  خ��ان. 
الذي اعطى ال�شوء االخ�شر لت�شليمه يف 20 كانون االول-دي�شمرب. 
وحاول حمامو خان للمرة االخرية يف 12 �شباط-فرباير يف اطار 
�شكوى م�شتعجلة منع ت�شليمه والطعن بقرار الوزير. واتهم خان 
ر�شميا يف الواليات املتحدة يف 22 حزيران-يونيو 2011 باعداد 
عام  افغان�شتان  يف  امريكية  ع�شكرية  قاعدة  على  انتحاري  هجوم 
�شيربيغت�س  اندريه  خان  حمامي  واكد  القاعدة  حل�شاب   2010
االوروبية  املحكمة  اىل  فورا  بالق�شية  �شيتوجه  انه  بر�س  لفران�س 

حلقوق االن�شان يف �شرتا�شبورغ ملنع الت�شليم.

•• الهاي-ا ف ب:

ازال الق�شاء الهولندي ام�س احدى العقبات االخرية امام ت�شليم 
هولندي-باك�شتاين للواليات املتحدة حيث ي�شتبه الق�شاء االمريكي 
يف اعداده هجوما ارهابيا على قاعدة امريكية يف افغان�شتان ل�شالح 
القاعدة. ورف�شت حمكمة الهاي )غرب( �شكوى م�شتعجلة رفعها 
حمامو �شابر خان )26 عاما( من اجل منع ت�شليم موكلهم اىل 
يف  دوره��ا  حتديد  دون  من  �شاركت  انها  باعتبار  املتحدة  ال��والي��ات 
باك�شتان  يف  اعتقاله  اثناء  يف  لها  تعر�شه  خان  اكد  تعذيب  اعمال 
حيث اوقف يف 23 ايلول-�شبتمرب 2010. واكدت حمكمة الهاي 
كانت  االمريكية  ال�شلطات  ب��ان  اجل��زم  ن�شره ال ميكن  يف حكم مت 

•• القاهرة-يو بي اأي:

وافقت جلنة �شوؤون االأحزاب امل�شرية، 
ام�س ر�شمياً على اإ�شهار حزب الوطن 

ذو التوجه ال�شلفي.
باملوافقة  ق����راراً  ال��ل��ج��ن��ة،  واأ����ش���درت 
ع���ل���ى اإن�������ش���اء ح�����زب ال����وط����ن ال����ذي 
يرتاأ�شه القيادي يف الدعوة ال�شلفية 
م�شاعد  الغفور  عبد  عماد  ال��دك��ت��ور 
للتوا�شل  اجل����م����ه����وري����ة  رئ����ي���������س 
ع�شويته  يف  وي�������ش���م  امل���ج���ت���م���ع���ي، 

ح��زب ال��وط��ن يرتفع ع��دد االأح���زاب 
اىل  م�شر  يف  ال�شلفي  ال��ت��وج��ه  ذات 
و  االأ���ش��ال��ة  و  ال��ن��ور  اأح���زاب  بعد   4

الف�شيلة .
�شا�شة  اأب���ل���غ  اأخ�������رى،  ن��اح��ي��ة  وم����ن 
�شلفيون يونايتد بر�س انرتنا�شونال 
اأن حزب الوطن �شي�شارك، من خالل 
اد،  حمَّ ي�شري  الدكتور  رئي�شه  نائب 
اليها  دع����ا  ح�����وار وط���ن���ي  يف ج��ل�����ش��ة 
رئا�شة  الرئي�س حممد مر�شي مبقر 

اجلمهورية.
 

وهياكله التنظيمية عدداً من قيادات 
الدعوة ال�شلفية واأع�شاء �شابقني يف 

حزب النور ال�شلفي. 
وكان قادة يف حزب الوطن اأعلنوا، يف 
ت�شريحات �شابقة، عن اعتزام احلزب 
الربملانية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
املقاعد  من   100% بن�شبة  املقبلة 
الختيار  اجل��م��ه��وري��ة،  م�شتوى  على 
ُي�شمى  ن����واب ج��دي��د )ك����ان  جم��ل�����س 
جمل�س ال�شعب يف الد�شتور ال�شابق(.
اإ�شهار  على  باملوافقة  اأن��ه  اإىل  ُي�شار 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ب���ات م��ن �شبه امل��وؤك��د ان���ه ل��ن يتم 
احلكومة  ت��رك��ي��ب��ة  ع���ن  االإع������الن 
هذا  نهاية  يف  اجل��دي��دة  التون�شية 
امل�شاورات  ت��ع��ر  ظ��ل  يف  االأ���ش��ب��وع 
تعّر  اأهّمها  ع��ّدة  الأ�شباب  نتيجة 
امل�����ش��اورات م��ع بع�س االأط�����راف و 
بع�س  ب��ني  واالآراء  امل��واق��ف  تباين 
الذي  اجل��دي��د  االئ��ت��الف  مكونات 
اإقامته  اإىل  النه�شة  حركة  ت�شعى 
لتو�شيع  و�شعيا  للرتويكا  كبديل 
للحكومة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ق���اع���دة 

املرتقبة. 
االئتالف  يتو�ّشع  اأن  املنتظر  ومن 
ثالثي  ائ�����ت�����الف  م�����ن  اجل�����دي�����د 
)الرتويكا( اإىل ائتالف �شدا�شي اأو 
حتى اأكر، ويقال اأّن هناك خم�شة 
اإىل  اأط��راف عربت عن ان�شمامها 

احلكومة التي يقودها العري�س.
وه�����ذه االأط��������راف امل��ت��ح��ال��ف��ة مع 
وحركة  امل����وؤمت����ر  ه����ي:  ال��ن��ه�����ش��ة 
وفاء وحزب االأم��ان وكتلة احلرية 
والكرامة وحزب التكتل والتحالف 

الدميقراطي.
ل��ك��ن داخ���ل ه���ذه االأط�����راف هناك 
اأحزاب مل حت�شم بعد اأمرها نهائيا 
لديها  اأن  باعتبار  االن�شمام  ب�شاأن 
التكتل  ال�شروط مثل حزب  بع�س 
اللذان  ال��دمي��ق��راط��ي  وال��ت��ح��ال��ف 
ال�شيادة  وزارات  حتييد  ي�شرتطان 
دقيق  برنامج عمل  على  واالت��ف��اق 

للحكومة.
ترف�س  النه�شة  حركة  اأن  ويبدو 
التحالف  ح�����زب  �����ش����روط  ب�������ش���دة 
حّل  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال���دمي���ق���راط���ي 
راب���ط���ات ح��م��اي��ة ال���ث���ورة، مم��ا قد 
التحالف  ان�����ش��م��ام  دون  ي���ح���ول 
االئ����ت����الف  اإىل  ال����دمي����ق����راط����ي 
احلاكم اجلديد وي�شتبعد ان يغيب 

حزب التكتل عنه.
التاأجيل  ه����ذا  ق��ن��اع��ة  ���خ  وت���رت����شّ
م�شوؤويل  ك��ب��ار  ت�����ش��ري��ح��ات  رغ���م 
ان����ه يتوقع  ال��ن��ه�����ش��ة م���ن  ح���رك���ة 
املعنّي  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ي��ق��دم  اأن 
حكومته  ت�شكيلة  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي 
اجلمهورية  رئي�س  اإىل  اجل��دي��دة 
اليوم  امل���رزوق���ي  امل��ن�����ش��ف  امل���وؤق���ت 
اخل��م��ي�����س على  غ����دا  اأو  االأرب����ع����اء 

اأق�شى تقدير.
وكنا ا�شرنا يف تقرير �شابق ن�شرته 
قائمة  ت�����ش��ري��ب  اإىل  "الفجر"، 
الت�شكيلة  يف  ال���������وزراء  ب���اأ����ش���م���اء 

احل��زب��ني ال ي���زاالن م�����ش��ّران على 
التحالف وهو ما يزيد يف حظوظ 
اأج��ل احل�شول  النه�شة من  ح��زب 
الت�شويت  م��ن  ن�شبة  اأع��ل��ى  ع��ل��ى 
باملجل�س الوطني التاأ�شي�شي لقبول 

حكومتها املزمع ت�شكيلها. 
ه�����وؤالء ح�����ش��ول حكومة  وي���رّج���ح 
النه�شة  �شتقودها  ال��ذي  لعري�س 
املجل�س  داخ������ل  ن�����ش��ب��ي��ة  اأغ���ل���ب���ي���ة 

التاأ�شي�شي.
وي�����ش��ري ب��ع�����س ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني اإىل 
للتوافق  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل����دخ����ل  اأن 
املجل�س  خ�������ارج  ي���ب���ق���ى  ال���وط���ن���ي 
داخله،  ولي�س  التاأ�شي�شي  الوطني 
ي�شعى  النه�شة  ح���زب  اأن  وي����رون 
ل���ت���ع���وي�������س ال����ق����وى ال���ف���اع���ل���ة يف 
لي�س  نيابية  مبجموعات  املجتمع 
غرار  ع��ل��ى  املجتمع  يف  وج���ود  ل��ه��ا 
التي هي  والكرامة  وف��اء واحلرية 
االأحزاب  جمموعات متفّرعة على 
احلاكمة يف اأحزابها االأ�شلية وهذا 
لن يكّر�س الوفاق اجلامع واملن�شود 

للخروج من االأزمة.
اأم����ام رئ��ي�����س احلكومة  ان���ه  ي��ذك��ر 
يوما   15 العري�س  علي  اجل��دي��د 
ت�شكيل  اأج�����ل  م���ن  ت��ن�����ش��ي��ب��ه  م��ن��ذ 
احل�شول  عليه  ويتعنّي  احلكومة. 
ع���ل���ى االأغ���ل���ب���ي���ة امل���ط���ل���ق���ة داخ����ل 
�شوت   109( التاأ�شي�شي  املجل�س 
على  للح�شول   )217 جملة  م��ن 

ثقة املجل�س.
ويوا�شل علي العري�س م�شاوراته، 
وقد التقى رئي�س احلكومة املكلف 
احلكومة  رئ���ا����ش���ة  مب���ق���ر  اأم���������س 
ممثلي كل من احلزب اجلمهوري 
وحزب امل�شار الدميقراطي وحركة 
واجلبهة  امل���ب���ادرة  وح���زب  ال�شعب 
بخ�شو�س  ل��ل��ت�����ش��اور  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
ت���رك���ي���ب���ة احل����ك����وم����ة اجل�����دي�����دة 

واأولويات املرحلة القادمة.
وك����ان ال��ع��ري�����س ق��د ال��ت��ق��ى اأم�س 
ال�شب�شي  ق���اي���د  ب��ال��ب��اج��ي  االأول 
زعيم حركة نداء تون�س التي قالت 
بت�شكيل  معنّية  غري  اأّنها  النه�شة 
معها.  التحاور  وترف�س  احلكومة 
ول��ع��ل يف ه����ذا ال��ل��ق��اء اإ�����ش����ارة من 
العري�س مفادها انه يريد حكومة 

لكل التون�شيني ال اإق�شاء فيها.
 وهذا يطرح �شوؤاال: هل با�شتطاعته 
وه��ل ميلك ال��ق��درة وال��ق��رار على 

القيام بذلك..؟
ما  اإىل  عليه  االإجابة  توؤجل  �شوؤال 

بعد ت�شكيل احلكومة..!

االأولية حلكومة علي العري�س .
وب���ن���اء ع��ل��ى ه����ذه ال��ق��ائ��م��ة تبنّي 
يف  ���ش��ي��ب��ق��ون  وزراء   7 ه���ن���اك  اأّن 
احتفاظ  ج��ان��ب  اإىل  م��ن��ا���ش��ب��ه��م  
الداخلية  ب����وزارة  النه�شة  ح��رك��ة 
امل�����ش��ادر م��ن داخل  اأّن بع�س  رغ��م 
احلركة توؤكد اأّن هناك توجه داخل 
وزارات  لتحييد  النه�شة  ح��رك��ة 

ال�شيادة مبا فيها وزارة الداخلية.
تركيبة  ع�����ن  ال���ن���ظ���ر  وب���ق���ط���ع   
امل�شاركة  واالأط���������راف  احل���ك���وم���ة 
املطروحة  االأ�شئلة  اأه��ّم  فان  فيها، 
التون�شية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف 
اجلديدة  احل���ك���وم���ة  اأّن  ه���ل  ه���و 
�شتنجح يف تغيري امل�شهد ال�شيا�شي 
يف البالد وتتو�ّشع متثيلّيتها ب�شكل 
اقرب  جديد  ت��وازن  باإقامة  ي�شمح 

ما يكون اىل توافق وطني �شامل؟
لالإجابة على هذا ال�شوؤال ال بد من 
الفرقاء  اأه���ّم  م��واق��ف  ا�شتعرا�س 
من  ال�شيا�شيني  ال��ف��اع��ل��ني  واأه����ّم 

ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
احل����زب اجل��م��ه��وري وع��ل��ى ل�شان 
ال�������ش���ريف اح����م����د جنيب  رئ���ي�������ش���ه 
حركة  م��ر���ش��ح  اإّن  ق����ال  ال�����ش��اب��ي 
املقبلة  احلكومة  لرتاأ�س  النه�شة 
�شخ�شية  ل��ي�����س  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي 

وفاقّية بل هي �شخ�شية خالفية.
االأح����زاب  "عديد  ال�����ش��اب��ي:  وق���ال 
العري�س  علي  حتّمل  وامل��واط��ن��ني 
االأمني  العمل  اإخ��ف��اق  م�شوؤولية 
الداخلية"،  ل����وزارة  توليه  خ��الل 
حماولة  م����ن  " ن���ح���ذر  م�����ش��ي��ف��ا 
م��ط��ل��ب حتييد  ع���ل���ى  االل����ت����ف����اف 

التكتل  ح��زب  اإىل  امل�شوؤولية  حّمل 
يف �شورة قبوله بقرار عدم حتييد 
احلزب  باعتباره  الداخلية  وزارة 
مببداأ  وت�����ش��ب��ث��ا  دف����اع����ا  االأك��������ر 
م�شيفا  ال�����ش��ي��ادة  وزارات  حت��ي��ي��د 
اإذا ر�شخ لالأمر فانه داخل يف  انه 
خمطط حركة النه�شة لل�شيطرة 
على مفا�شل الدولة وامل�شاهمة يف 

عدم اإجناح املرحلة االنتقالية .
م��������ن ج�����ه�����ت�����ه اع�������ت�������رب امل�����������ش�����ار 
اأّن  االج���ت���م���اع���ي  ال���دمي���ق���راط���ي 
ت���ع���ي���ني ع����ل����ي ال����ع����ري���������س ي����وؤك����د 
النه�شة  ح���زب  اإرادة  اأخ����رى  م���ّرة 
ال�شلطة  ع��ل��ى  الهيمنة  م��وا���ش��ل��ة 
رغم  وذلك  الّدولة،  دواليب  وعلى 
ف��ي��ه االأو�شاع  ت����رَدت  ال���ذي  امل����اأزق 
ورغم االأزمة العميقة التي متر بها 
البالد اأمنيا واجتماعيا واقت�شاديا 

و�شيا�شيا.
واأع������ل������ن امل���������ش����ار ال���دمي���ق���راط���ي 
الذي  للتم�شي  رف�شه  االجتماعي 
وعدم  احلزبية  املحا�ش�شة  يعتمد 
التوجه اخلاطئ  انخراطه يف هذا 
اأثبت ح��دوده وف�شله والذي  ال��ذي 
املرحلة  مقت�شيات  مع  يتنا�شب  ال 
بعد  اخلطري  واملنعرج  االنتقالية 

اغتيال املعار�س �شكري بلعيد.
واأّك������������د امل���������ش����ار ال����دمي����ق����راط����ي 
بالبالد  للخروج  اأّن���ه  االجتماعي 
ي���ج���ب تكوين  االأزم��������ة  ه�����ذه  م����ن 
ك��ف��اءات وط��ن��ي��ة م�شتقلة  ح��ك��وم��ة 
العمل  ب������ني  ال����ف���������ش����ل  ت���ع���ت���م���د 
احل����ك����وم����ي وال����ع����م����ل احل�����زب�����ي، 
ال�شيا�شية  ال��ت��ج��اذب��ات  ع��ن  بعيدا 

وزارت ال�شيادة". 
للحزب  العامة  االأمينة  اأك��دت  كما 
اأّن  م���ّي���ة اجل���ري���ب���ي  اجل���م���ه���وري 
احلكومة  يف  ي�����ش��ارك  ل���ن  ح��زب��ه��ا 

اجلديدة.
اأك��د ر�شا  وع��ن حركة ن��داء تون�س 
���ش��ت��ع��ي�����س يف  ت���ون�������س  اأن  ب����احل����اج 
التداعيات  القادمة  القليلة  االأي��ام 
ل��ف�����ش��ل م���ب���ادرة حمادي  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
اخلما�شي  التحالف  وان  اجل��ب��ايل 
اأ�شبح يحمل بوادر ف�شل اأكر من 
التحالف االأول. واأ�شاف باحلاج اأّن 
احلكومة  ت�شكيل  يف  الف�شل  ب��ذور 
ب��ات��ت وا���ش��ح��ة ل��ل��راأي ال��ع��ام الأنها 
اأكر  حزبية  مبحا�ش�شة  انطلقت 
وت�شّددا من حما�ش�شة  ا�شتقطابا 

انتخابات اأكتوبر 2011 .
مبادرة  ف�شل  اأن  ب��احل��اج  ب��ني  كما 
العري�س  ع��ل��ي  وت��ع��ي��ني  اجل���ب���ايل 
تق�شيم  ع��ّم��ق��ت  خ��ط��وة  خل��الف��ت��ه 

البالد اأكر من ذي قبل .
القائمة حول  ع��ن اخل��الف��ات  اأم���ا 
�شرح  ال�������ش���ي���ادة  وزارات  حت��ي��ي��د 
قيام  اإىل  ي���ع���ود  ه����ذا  اأّن  ب���احل���اج 
تق�شيم  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  امل��ف��او���ش��ات 
مفا�شل  على  وال�شيطرة  الغنائم 
اال�شتحقاقات  على  ولي�س  الدولة 
االنتخابات  موعد  وتعيني  املقبلة 

واإجناح املرحلة االنتقالية.
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى ق������ال ب���احل���اج 
ال��ن��ه�����ش��ة على  اإ����ش���رار ح��رك��ة  اإن 
الداخلية  وزارة  ع���ن  امل��ح��اف��ظ��ة 
لها  ي�����ش��م��ن  ت��خ��ط��ي��ط��ا  اإال  ل��ي�����س 
كما  ال�شلطة،  ع��ر���س  ع��ل��ى  ال��ب��ق��اء 

املحا�ش�شة  م��ن��ط��ق  ا���ش��ت��م��رار  يف 
احلزبّية.

ب�شرورة  اجلبهة مت�ّشكها  وجّددت 
عقد موؤمتر وطني لالإنقاذ يحّدد 
املرحلة  م����ن  ت���ب���ّق���ى  م����ا  ب���رن���ام���ج 
حماية  راب�����ط�����ات  وح�������ّل  امل���ق���ب���ل���ة 
بالك�شف  االإ�شراع  الثورة، و�شرورة 
على  وتنفيذاً  اأم��راً  امل�شوؤولني  عن 

اغتيال �شكري بلعيد.
يف حني اأ�شار حزب العمل الوطني 
ال��دمي��ق��راط��ي ف��ق��د اأ���ش��ار يف بيان 
النه�شة  ح���رك���ة  اأّن  ع��ن��ه  ����ش���ادر 
اختارت مرة اأخرى نهج اال�شتفراد 
اإنتاج ذات التم�شي  بالراأي واأع��ادت 
احلزبية  املحا�ش�شة  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي 
رغ���م ال��ف�����ش��ل ال����ذي ���ش��اح��ب هذه 
البالد  ع���ل���ى  وف�����ّوت�����ت  امل����ق����ارب����ة، 
حقيقية  اإم��ك��ان��ي��ة  ه���ذا  ب�شنيعها 
ل��ل��ت��واف��ق ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ك���ف���اءات 
برنامج  ذات  متحّزبة  غري  وطنية 
الفاعلني  كل  من  م�شنودة  اإنقاذي 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ني واالج���ت���م���اع���ي���ني 
الثاين  ال�شوط  الجتياز  و�شامنة 
يوفر  بنجاح  االنتقايل  امل�شار  من 
واأمنيا  واجتماعيا  �شيا�شيا  مناخا 
م��الئ��م��ا الإجن�����از ان��ت��خ��اب��ات حرة 

ونزيهة يف اأقرب االأوقات.
العمل  ح���زب  اأن  ال��ب��ي��ان  يف  وج����اء 
�شيقف  ال���دمي���ق���راط���ي  ال���وط���ن���ي 
م��وق��ف امل��ع��ار���ش��ة امل��ب��دئ��ي��ة لهذه 
احل��ك��وم��ة و���ش��ي��داف��ع ب��ك��ل الطرق 
امل��ط��ال��ب احليوية  امل�����ش��روع��ة ع��ن 
لل�شعب يف هذه الظروف احل�شا�شة 
التي متر بها البالد. كما دعا حزب 

اإىل  الدميقراطي  الوطني  العمل 
عقد موؤمتر وطني لالإنقاذ بتفعيل 
التون�شي  ال���ع���ام  االحت�����اد  م���ب���ادرة 

لل�شغل دون اإق�شاء.
ت���ربز بجالء  امل��واق��ف  ه���ذه  جملة 
يف  االأ�شا�شيني  ال��الع��ب��ني  تخندق 
يف  التون�شية  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
خارطة  اأّن  اإىل  وت�شري  مواقعهم، 
التموقع  وان  ت��ت��غ��رّي  مل  امل�����ش��ه��د 
احل����زب����ي ه����و ذات��������ه، مّم������ا ي���وؤك���د 
املرتقب  ال��������وزاري  ال��ت��ح��وي��ر  اأّن 
واكبته  التي  ال�شيا�شية  واحلركية 
ال�شيا�شي  امل�����ش��ه��د  ت��غ��رّي  ول���ن  مل 
الوقت  واأّن  ال��ع��م��ق،  يف  ت��ون�����س  يف 
العملية  ه���ذه  يف  ا���ش��ت��ن��زف  ال����ذي 
الهدف  ي��ح��ق��ق  ومل  ه������درا  ك�����ان 
ما  اإذا  خا�شة  منه،  اال�شرتاتيجي 
الرتويكا  اأن���ه حتى حت���ّول  اأدرك��ن��ا 
�شدا�شي  اأو  خما�شي  ائ��ت��الف  اإىل 
الكثري، فهو حتّول �شكلي  ال يعني 
امللتحقني  اأن  مب���ا  اخل����ارط����ة  يف 
بالرتويكا هم يف الغالب فروع من 
االأ�شل، مثل حركة وفاء التي هي 
امل��وؤمت��ر، مبعنى  من�شقة عن ح��زب 
م��ا ح��دث ه��و تنويع على  اإّن  اآخ���ر 

نف�س الوتر..!
فنا، هل  واإذا كانت احلالة كما و�شّ
حكومة  اإ�شقاط  للمعار�شة  ميكن 

علي العرّي�س املرتقبة؟
اإ�شقاط  اأّن  على  املراقبون،  يجمع 
املقبلة  ال���ع���رّي�������س  ع��ل��ي  ح��ك��وم��ة 
ي��ب��ق��ى ره����ني ح���زب���ي ال��ت��ك��ت��ل من 
واملوؤمتر  واحل���ري���ات  ال��ع��م��ل  اأج���ل 
اإذ اأن هذين  من اأجل اجلمهورية. 

وع�������ن امل���ح���ا����ش�������ش���ة احل����زب����ي����ة، 
الرت�شح  بعدم  اأع�����ش��اوؤه��ا  ويتعهد 
القادمة، واالإ�شراع يف  لالنتخابات 
الك�شف عمن قاموا باغتيال �شكري 

بلعيد ومن يقف وراءهم.
وطالب امل�شار الدميقراطي بتفعيل 
امل���وؤمت���ر ال��وط��ن��ي ل��ل��ح��وار ال���ذي 
اإل��ي��ه االحت���اد ال��ع��ام التون�شي  دع��ا 
اأهم  فيه  �شت�شارك  ال���ذي  لل�شغل 
املنظمات واالأحزاب ال�شيا�شية من 
اإيقاف  �شبل  ب�����ش��اأن  ال��ت�����ش��اور  اأج���ل 
ال��ت��ده��ور واالت���ف���اق ع��ل��ى خارطة 
الظروف  وتوفري  وا�شحة،  طريق 
انتخابات  اإىل  للو�شول  امل��الئ��م��ة 

حرة ونزيهة و�شفافة.
اأعلنت  فقد  ال�شعبية  اجلبهة  اأّم���ا 
العرّي�س  ع��ل��ي  ت�����ش��م��ي��ة  رف�����ش��ه��ا 
رئي�ًشا للحكومة وو�شفته اأنه اأحد 
للحكومة  ال��ّذري��ع  الف�شل  عناوين 
ال�ّشابقة وامل�شوؤول املبا�شر عّما اآلت 
اإل��ي��ه االأو����ش���اع االأم��ن��ّي��ة يف البالد 
واع���ت���ربت���ه امل�������ش���وؤول ���ش��ي��ا���ش��ّي��ا يف 

اغتيال �شكري بلعيد.
ال�شعبّية  اجل��ب��ه��ة  ب��ي��ان  يف  وج����اء 
برئا�شة  العرّي�س  علي  تكليف  اأّن 
احلكومة هو اإعادة �شياغة حكومة 
بوجوه  ال����ث����ورة  ع���ل���ى  االل���ت���ف���اف 

جديدة.
ك��م��ا ح��م��ل��ت اجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
املوؤقت  اجلمهورّية  رئي�س  بيانها 
م�����ش��وؤول��ّي��ت��ه يف ع���دم ال��ب��ح��ث عن 
بتخّليه  ل����الأزم����ة  ج������ّدي  خم�����رج 
من   19 ال���ف�������ش���ل  اع����ت����م����اد  ع����ن 
بذلك  م�شاهما  غري،  ال�شّ الد�شتور 

حتليل اإخباري
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قال وزير الداخلية التون�شي علي 
العري�س يف ندوة �شحفية عقدها 
االأمنية  الفرق  اإّن  الثالثاء  ام�س 
مت��ك��ن��ت م���ن ح�����ش��ر ال�����ش��ب��ه��ة يف 
جمموعة من االأ�شخا�س ينتمون 
اإىل تيار �شلفي مت�شدد تورطوا يف 
�شكري  امل��ع��ار���س  الزعيم  اغتيال 

بلعيد .
وك�شف العري�س باأن فرقة مقاومة 
االإجرام متكنت من التعرف على 
اأ�شخا�س كانوا يقومون مبراقبة 
حت��رك��ات امل���رح���وم ���ش��ك��ري بلعيد 
النكراء  للجرمية  تنفيذهم  قبل 

داخل و�شيلة نقل.
بتعميق  اإن�������ه  ال���ع���ري�������س  وق�������ال 
م�شتبه  اأرب��ع��ة  اإي��ق��اف  مّت  البحث 
يوم  بتنقله  اأح��ده��م  اع��رتف  بهم 
االأ�شلي  ال���ق���ات���ل  م���ع  اجل���رمي���ة 
ترقبا  اأين  العم����ارة  اإىل حمي�����ط 
بطالقات  الغتياله  بلعيد  خ��روج 
ن���اري���ة ل��ي��ف��را االث���ن���ني اإث����ر ذلك 
)ال����������ذي ق����ت����ل وال����������ذي ك�������ان يف 

املراقبة(.
التعرف  مّت  اأن���ه  ال��ع��ري�����س  واأك����د 

املبا�شر  ال����ق����ات����ل  ه�����وّي�����ة  ع���ل���ى 
بحالة  وه������و  م����ع����روف����ا  و������ش�����ار 
ف���رار وال��وح��دات االأم��ن��ي��ة ب�شدد 

مالحقته حاليا.
واأ�شار العري�س اإىل اأّن املوقوفني 
االأربعة ترتاوح اأعمارهم بني 26 
التحريات  اإّن  وق��ال  �شنة.   34 و 
ال��ع��دل��ي��ة لهوؤالء  ال�����ش��واب��ق  ح���ول 

االأ�شخا�س ما تزال متوا�شلة .
امل��وق��وف��ني تعلقت  اأح���د  اإّن  وق���ال 
به ق�شية �شابقة يف االنخراط يف 
ع�شابة والوفاق بق�شد التح�شري 
ل�����الع�����ت�����داء ع����ل����ى االأ�����ش����خ����ا�����س 

واملمتلكات وذلك بعد الثورة .
بعد  تنتهي  مل  الق�شية  اأّن  واأك���د 
قبل  م��ن  م�شتمر  التحقيق  واأّن 
وقا�شي  االإج����رام  مقاومة  ف��رق��ة 

التحقيق. 
التحقيقات  اأن  ال��وزي��ر   واأ���ش��اف 
ت���زال ج��اري��ة يف ه��ذه الق�شية  ال 
م�شريا اإىل اأنه طالب كل االأطراف 
بعدم  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف  ال�شيا�شية 
�شيا�شيا  الق�شية  ه���ذه  ت��وظ��ي��ف 
وباأن وزارة الداخلية تناأى بنف�شها 

عن اأي توظيف لهذه املاأ�شاة.
ال  ان��ه  على  العري�س  علي  و�شدد 

يخفف  اأن  راجيا  الفقيد،  لعائلة 
امل�شاب  "هذا  جزئيا  ول��و  عليهم 
ميثل  ذل���ك  اأّن  م��ع��ت��ربا  اجللل"، 
اأي�������ش���ا ج������زءا م����ن ال����ع����زاء لكل 
بهذه  فجعوا  ال��ذي��ن  التون�شيني 

اجلرمية ال�شيا�شية الكبرية.
ال���ث���الث���اء فرقة  اأم�������س  وق���ام���ت 
االإج��رام بنقل م�شتبهني  مقاومة 
بلعيد  م������ن������زل  ق���������رب  اث������ن������ني 
و�شط  اجل�����رمي�����ة  ل��ت�����ش��خ��ي�����س 
وغلق  ا�شتثنائية  اأمنية  اإج���راءات 
م�شرح  اإىل  امل���وؤدي���ة  ال���ط���رق  ك���ل 
اجلرمية، وذلك ملحاكاة اجلرمية 
ال�����ش��ن��ع��اء ال���ت���ي وق���ع���ت ي����وم 06 

فيفري احلايل.
وح�������ش���ب ب���ع�������س امل���������ش����ادر ف���ان 
تفيد  امل��وق��وف��ني  بع�س  ���ش��ه��ادات 
اغتياالت  قائمة  هناك  كانت  ان��ه 

ل�شخ�شيات بارزة من املعار�شة.

من دّبر االغتيال
 اأهّم من القاتل

واأكدت اأم�س ب�شمة خلفاوي اأرملة 
اأن  بلعيد  �شكري  ال��ب��ارز  املعار�س 
منفذي  على  القب�س  م��ن  االأه���م 
اغ��ت��ي��ال زوج��ه��ا ه��و ال��ك�����ش��ف عن 

بلعيد  ���ش��ك��ري  ���ش��ق��ي��ق  واأ�����ش����اف 
قائال اأن ''الرئي�س املرزوقي يعلم 
انه  اإاّل  ب��ل��ع��ي��د  ���ش��ك��ري  ق��ت��ل  م���ن 
يخفي االأم��ر ليكون ورق��ة �شغط 

يتفاو�س بها مع حركة النه�شة.
وك�������ش���ف ت��ف��ا���ش��ي��ل ج����دي����دة عن 
''لوعدمت  ق��ائ��ال  �شقيقه  م��ق��ت��ل 
اإىل احد احللقات التلفزية  التي 
ح�شر فيها رئي�س حترير جريدة 
ع����دة نقاط   ��ح  ���ش��ت��ت��و���شّ ال��ف��ج��ر 
احللقة  ه��ذه  ويف  العامة  يجهلها 
بلعيد  �شكري  قتل  من  تكت�شفون 

على حد قوله.

اأجنبية يف عملية  وجود الأط��راف 
ب��ل��ع��ي��د، مفندا  ���ش��ك��ري  اغ���ت���ي���ال 
ك�شفها  �شابقة  معلومات  بالتايل 
لهيئة  ال�شابق  والرئي�س  املحامي 
ال��دف��اع ف���وزي ب��ن م���راد للك�شف 

عن قاتل �شكري بلعيد.
وك����ان ف����وزي ب��ن م����راد ك�����ش��ف اأن 
اإىل  عنا�شر دخ��ل��ت م��ن اجل��زائ��ر 
تون�س ونفذت العملية ثم غادرت 
كا�شفا  الوجهة  نف�س  اإىل  البالد 
هوؤالء  وراء  تون�شية  اأط��راف��ا  اأن 

دون احل�شم يف جن�شيتهم.
اأي��د املحامون ما ك�شفه بن   وق��د 

مراد لكنهم رف�شوا م�شاندته. 
اأن  ت�شتطيع  ال  وزارت����ه  اإن  وق���ال 
التحقيق  ل�شرية  بتفا�شيل  تديل 
ح����ول ه����ذه ال��ق�����ش��ي��ة وم����ن دون 
التحقيق  ق���ا����س  م���ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
متحفظا عن االإدالء باأي تفا�شيل 
امل�����ش��ب��وه��ني فيهم  دق��ي��ق��ة ح����ول 
للباحث  ثبت  اإن��ه  بالقول  مكتفيا 
وقوع ر�شد ال�شحية بانتظام ومت 
الذين  االأ�شخا�س  على  التعرف 

قاموا بعملية الر�شد.
اإن ال��ك�����ش��ف عن  وق����ال ال��ع��ري�����س 
العزاء  اجل���ن���اة مي��ث��ل ج����زءا م���ن 

مدبري هذا االغتيال.
القب�س  خ��رب  ع��ل��ى  تعليقها  ويف 
�شكري  مقتل  يف  م�شبوهني  على 
اإن  اخللفاوي  ب�شمة  قالت  بلعيد 
كل الفر�شيات قائمة ولكن االأهم 
من ذلك هو الك�شف عن الطرف 
وراء هذه اجلرمية التي اعتربتها 
ت�شريحات  وفق  منظمة،  جرمية 

لراديو فرن�شا.
الهمامي  ح���ّم���ة  دع����ا  ج��ه��ت��ه  م���ن 
العمال  حل�����زب  ال����ع����ام  االأم��������ني 
للجبهة  ال���ر����ش���م���ي  وال����ن����اط����ق 
ال�شعبية اإىل الك�شف عن امل�شوؤول 
وعن اجلهة التي اأمرت وحّر�شت 
على اغتيال �شكري بلعيد بطريقة 
منظمة، حممال حكومة اجلبايل 
ال�شيا�شية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  امل�شتقيلة 

الغتيال بلعيد .
وقال اإن اجلبهة ال�شعبية تطالب 
بالت�شريع يف الك�شف عن ال�شخ�س 
عملية  ت���رت���ي���ب  ع���ل���ى  امل���������ش����وؤول 
حتقيق  جهاز  وبتوفري  االغتيال 
كل  ال�شتجواب  وم�شتقل  حمايد 

م�شتبه به . 
وا���ش��ت��ن��ك��ر ح��م��ة ال��ه��م��ام��ي عدم 
ات���خ���اذ احل��ك��وم��ة م��وق��ف عاجل 

و�شارم جتاه اغتيال �شكري بلعيد 
ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى قتله  ال���ذي مّت 
االأئمة،  ب��ع�����س  ق��ب��ل  م���ن  ���ش��اب��ق��ا 
رابطات  ح��ل  ����ش���رورة  اإىل  داع��ي��ا 
امل�شاجد  وحتييد  ال��ث��ورة  حماية 
وحما�شبة  ال���ت���ك���ف���ري  وحت���ج���ري 

القتلة .

�شقيق بلعيد ي�شكك
و�شكك اأم�س  �شقيق �شكري بلعيد  
املتهمني  على   القب�س  عملية  يف 
الذين نفذوا عملية اغتيال �شقيقه 
موؤكدا يف ت�شريح اإذاعي اأن اجلهة 

التي نفذت عملية االغتيال لديها 
ف��ن��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة متهما  اإم��ك��ان��ي��ات 
بالوقوف  باملنظم  و�شفه  ج��ه��ازا 

وراء عملية االغتيال.
وق�����ال ���ش��ق��ي��ق ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د اإن 
����ش���ق���ي���ق���ه اخ��������ربه ان�������ه م����راق����ب 
عن  ال�شبهة  يبعد  مما  با�شتمرار 
اجل��ه��ادي��ني يف ه���ذه ال��ق�����ش��ي��ة  ، 
اخربه  بلعيد  ���ش��ك��ري  اأّن  م��وؤك��دا 
اأنه علم اأّن اأطرافا تريد ت�شفيته 
القائمة  راأ����س  على  واأن���ه  ج�شديا 
الذين  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  يف 

يراد اغتيالهم على حد تعبريه.

اأرملته تطالب بك�شف مدّبر االغتيال:

الداخلية التون�سية:الّتعّرف على هوّية قاتل �سكري بلعيد
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العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1724  ح نف�س-م ر-ب- اأظ

مدعي/ ابراهيم حممد عي�شى حممد القبي�شي اجلن�شية: االمارات مدعى   
عليه: خليفة حممد عي�شى القبي�شي اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: 
اجلن�شية:  القبي�شي  عي�شى  حممد  اعالنه/خليفة  املطلوب  فقدان   اثبات 
االمارات عنوانه: بالن�شر)�شحيفتني وا�شعتي االنت�شار( حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/17 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  الق�شاء     بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/2/26
الحوال ال�سخ�سية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن حكم الدعوى رقم  2012/174  احوال �سخ�سية

 اىل املحكوم عليه: حامد عنون وهاب- ا�شرتاليا العنوان: بالن�شر نعلمك انه 
بتاريخ 2012/11/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبثابة  املحكمة  حكمت  باالآتي:  اجلندوبي  يو�شف  امريه  املدعية/  ل�شالح 
يو�شف  امريه  املدعية/  بتطليق   )1 يلي:  مبا  عليه  املدعى  حق  يف  ح�شوري 
اجلندوبي من زوجها املدعى عليه حامد عنون وهاب طلقة اوىل بائنة بينونة  
اال بعقد و�شداق جديدين 2(  له  تثبت طلقة قبلها وال حتل  �شغرى ما مل 
مب�شروفات  الزامه   )3 باتا.  احلكم  هذا  �شريورة  تاريخ  من  عدتها  حتت�شب 
االعالن.  تاريخ  من  يوما  ثالثون  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  الدعوى. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/21م.
�سالح القا�سمي/ قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3611  عم  جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  بنغالدي�س  مدعى  اكرب ح�شني حممد عبداملالك اجلن�شية:  مدعي/ حممد 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املركزي  التكييف  قناة  الأعمال  الف�شي  اخلط  موؤ�ش�شة 
قناة  الأعمال  الف�شي  اخلط  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
التكييف املركزي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر)اعالن املدعى عليها بعري�شة 
الدعوى( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/5 املوافق 
�شباحاً امام الدائرة االوىل   ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  زايد   مبحمدبن 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3071  عم  جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ جالل ح�شني اليك ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: هارون 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  والتربيد  التكييف  العمال  �شمد 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/هارون �شمد العمال التكييف والتربيد 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/3 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/05
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/192  عم  جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  م�شر  اجلن�شية:  يون�س  عبداجلواد  حممد  احمد  مدعي/ 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  والبال�شرت  لل�شرياميك  ال�شعيد  الطائر 
لل�شرياميك  ال�شعيد  الطائر  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
والبال�شرت اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/4 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل   
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/18
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2956  عم  جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  نبي  نور  حممد  عبدالزبار  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  جولد  �شربينج 
العامة  للمقاوالت  جولد  �شربينج  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/04 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الثانية    الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/18
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/97  عم  جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الرحمن  �شفيع  رفيق  حممد  مدعي/ 
مطعم �شمع مهران اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  مهران  �شمع  اعالنه/مطعم  املطلوب 
االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/3/3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/212  عم  جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ احمد �شعيد حممد الكرد اجلن�شية: االردن  مدعى عليه: رود كينج 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:االمارات  ال�شيارات  لتاجري 
عنوانه:  اجلن�شية:االمارات  ال�شيارات  لتاجري  كينج  رود  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االثنني املوافق 2013/3/04 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  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 االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/18
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/140    
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/

بدرية حممد عبيد النابودة ال�شام�شي اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على 
التوقيع  يف حمرر يت�شمن : تنازل يف اال�شم التجاري )فندق مريمايد بيت�ض   
(  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )63264( 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد/ عمر ح�شن عبداهلل 
النومان ال�شام�شي اجلن�شية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان           

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/145    

العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ا�شلم  الكاتب  بادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
باك�شتان  ال�شيد: ه�شام خان مري اجلن�شية:  باك�شتان  اف�شل خان اجلن�شية:  خان مري 
وطلب الت�شديق على التوقيع  يف حمرر يت�شمن : تنازل يف اال�شم التجاري )املو�شم 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة  واملرخ�شة من  للنقليات /ذ.م.م (  
امللف )36480( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل : ال�شيخ/عبدالعزيز 
بن نا�شر بن حميد را�شد النعيمي اجلن�شية: االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  ال��ع��دل 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان           

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/147    

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
داوود طارق جابر اجلن�شية: لبنان وطلب الت�شديق على التوقيع  يف حمرر يت�شمن 
: تنازل يف اال�شم التجاري )نور دبي ملقاوالت البناء /ذ.م.م (  واملرخ�شة من 
لدى  وامل�شجل   )46379( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
لبنان  اجلن�شية:  �شيف  اليا�س  جوزيف   : اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة 
مبوافقة: حممد �شالح ح�شني العطار البلوكي اجلن�شية: االمارات  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان           

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :258/  2013   

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد /حممد مال اهلل احمد مال اهلل املن�شوري اماراتي اجلن�شية 
واالر�شيات(  التك�شية  ملقاوالت  )املنا�س  يف   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  وتنازل  بيع  يف  يرغب 
تعديالت:  اجلن�شية.  مغربية  غ��ني-  بو�شر  �شناء  ال�شيدة/  اىل   )550630( رق��م  رخ�شة  مبوجب 
مت تغيري ال�شكل القانوين للرخ�شة من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات وكما مت تغيري اال�شم 
ال��ت��ج��اري م��ن )امل��ن��ا���س مل��ق��اوالت التك�شية واالر���ش��ي��ات( اىل اال���ش��م ال��ت��ج��اري اجل��دي��د )اخللود 
لتجارة املالب�س اجلاهزة( ومت  تغيري الن�شاط من ) مقاوالت فئة �شاد�شة، التك�شية واالر�شيات( 
امل��ادة )16( فقره 3 من القانون  اىل الن�شاط اجلديد ) جتارة املالب�س اجلاهزة(   وعمال لن�س 
االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه 
�شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب  العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
 اعـــــــالن       

 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/  
وطلب  االم�����ارات   اجلن�شية:  احلو�شني  اب��راه��ي��م  اهلل  م��ال  مطر  اح��م��د  جا�شم 
الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ح�شته البالغة 50% يف اال�شم 
التنمية  واملرخ�س من دائرة  التجاري )االإخال�ض لتجارة املوا�شي ذ.م.م ( 
بتاريخ  ال�شادر   602809 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان،  مدينة  يف  االقت�شادية 
ال�شيد/حممود علي  االقت�شادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  2009/11/3 يف 
بري بخ�س البلو�شي اجلن�شية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  ال�شاأن يف  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  يف مدينة خورفكان  

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2012/675
اىل املحكوم عليه / عدنان انور حممد انور  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد ا�شدرت 
بحقك حكما بتاريخ 2012/1/16 يف الق�شية االيجارية رقم 2011/1291 
الر�شوم  ���ش��ام��ال  دره���م   )19648( وق����دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك  يق�شى 
وامل�شاريف. وحيث ان املحكوم له/ رابعة حممد ابراهيم البنا    قد تقدم 
بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2012/675 لذا انت مكلف 
ويف  االخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ل�شداد 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االج��راءات القانونية 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سايا التنفيذية رقم   2012/1401
اىل املحكوم عليه / �شابل وورلد )�س ذ.م.م(

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد ا�شدرت 
بحقكم حكما بتاريخ 2012/9/26 يف الدعوى احلقوقية رقم 2012/274 
الر�شوم  �شامال  دره��م   )420661( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  بالزامك  يقت�شى 
تقدمت  ق��د  �شابر    حممود  احمد  لها/  املحكوم  ان  وحيث  وامل�شاريف 
بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2012/1401 لذا انت مكلف 
ويف  االخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ل�شداد 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االج��راءات القانونية 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/ الهاجري  بجا�ض  �شامل  علي  املدعوه/بجا�شه  اإلينا  تقدمت 

)ق�شم  االبتدائية  يا�س  بني  حمكمة  اىل  اجلن�شية  امارتية 
اىل  بجا�شه(   ( من  ا�شمها  تغيري  تطلب  فاأنها   ) التوثيقات 

)نوره(  
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
�سالح القا�سمي
قا�سي مبحكمة بني يا�س   البتدائية

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

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

واحمل  اجلن�شية  اماراتي  اخلوري  ح�شني  حممود  احمد  انا/في�شل  قررت 
بطاقة هوية رقم )3-1731962-1978-784( ب�شفتي وكيال عن/ احمد حممود 
بتاريخ   )1305001620( برقم  املوثقة  الوكالة  علي اخلوري، مبوجب  ح�شني 
لل�شيد/ بالل  املمنوحة مني  الوكالة  الغاء اجلزء اخلا�س بي يف   2013/2/7
علي غالم م�شطفى اجلن�شية: باك�شتاين  واملوثقة حتت رقم )1003005817 
( بتاريخ 2010/5/4 لدى كاتب العدل بدائرة الق�شاء يف ابوظبي حيث اأنني 
قررت الغاء اجلزء اخلا�س بي وعدم قيام الوكيل با�شتعمال الوكالة نهائيا بعد 

تاريخ االلغاء على ان اقوم باإبالغ الوكيل بالغاء الوكالة.
وهذا اإقرار منى بذلك،،،

املقر مبا فيه/

اإقـــرار اإلغـاء وكــالــة
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

 يف الدعوى رقم  2012/230 جتاري جزئي
املدعية/  ان  مبا  ����س.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اوالت  ال�شقار  عليها/  املدعى  اىل 
الغرير لالن�شاءات منتجات ا�شمنتية �س.ذ.م.م قد اقامت �شدكم الدعوى 
امل�شار اليها اعاله-وحكمت حماكم دبي االبتدائية املوقة بتعيني اخلبري 
احل�شابي �شاحب الدور للنظر يف امر الدعوى يتوجب عليكم مراجعة 
مكتب اخلبري على العنوان التايل: )دبي -ديرة- �شارع املطينة بناية رقم 
)71( مكتب رقم )12( بلوك )A( هاتف رقم 2732072-04 فاك�س  رقم 
2728968-04 وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ االعالن لتقدمي ما لديكم 

من اوراق وم�شتندات.

اعالن اجتماع خربة
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/135    

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  وطلب  االم���ارات    اجلن�شية:  املازمي  ح�شني  حممد  مو�شى  عبداهلل 
اني�ض  )�شالون  التجاري  اال�شم  يف  تنازل   : يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع   على 
للحالقة(  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
عيد  ح�شني   / اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )57550(
�شفر عبداهلل البلو�شي اجلن�شية: االمارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان           

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/845   جتاري كلي                               

اىل املحكوم عليه/1-  كية بي كية-- �شي ان ايه - الهاين كون�شورتيوم   نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/9/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة 
ع�شام قباين للتجارة : بالزام املدعى عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 321.809.76 
)ثالثمائة واحد وع�شرون الفا وثمامنائة وت�شعة دراهم و�شتة و�شبعون فل�شا( والفائدة 
ال�شداد  وحتى   2011/5/15 الق�شائية يف  املطالبة  تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع  القانونية 
التام، والزامها الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�س 
ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �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  10727 بتاريخ 2013/2/27    

اجلن�شية  اماراتي  اخلوري  ح�شني  حممود  احمد  انا/في�شل  قررت 
وكيال  ب�شفتي   )784-1978-1731962-3( رقم  هوية  بطاقة  واحمل 
عن/ احمد حممود ح�شني علي اخلوري، مبوجب الوكالة املوثقة برقم 
)1305001620( بتاريخ 2013/2/7 الغاء الوكالة املمنوحة لل�شيد/ غالم 
م�شطفى حممد علي واملوثقة حتت رقم )16734( بتاريخ 2007/12/6 
لدى كاتب العدل بدائرة الق�شاء يف ابوظبي حيث اأنني قررت الغائها 
وعدم قيام الوكيل با�شتعمال الوكالة نهائيا بعد تاريخ االلغاء على ان 

اقوم باإبالغ الوكيل بالغاء الوكالة.
وهذا اإقرار منى بذلك،،،

املقر مبا فيه/

اإقـــرار اإلغـاء وكــالــة
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

اجلن�شية  اماراتي  اخلوري  ح�شني  حممود  احمد  انا/في�شل  قررت 
وكيال  ب�شفتي   )784-1978-1731962-3( رقم  هوية  بطاقة  واحمل 
عن/ احمد حممود ح�شني علي اخلوري، مبوجب الوكالة املوثقة برقم 
لل�شيد/  املمنوحة  الوكالة  الغاء   2013/2/7 بتاريخ   )1305001620(
غالم م�شطفى حممد علي واملوثقة حتت رقم )2001/5266( بتاريخ 
اأنني  ابوظبي حيث  الق�شاء يف  بدائرة  العدل  كاتب  2001/6/17 لدى 
تاريخ  بعد  نهائيا  الوكالة  با�شتعمال  الوكيل  قيام  الغائها وعدم  قررت 

االلغاء على ان اقوم باإبالغ الوكيل بالغاء الوكالة.
وهذا اإقرار منى بذلك،،،

املقر مبا فيه/

اإقـــرار اإلغـاء وكــالــة
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

واحمل  اجلن�شية  اماراتي  اخلوري  ح�شني  حممود  احمد  انا/في�شل  قررت 
احمد  عن/  وكيال  ب�شفتي   )784-1978-1731962-3( رقم  هوية  بطاقة 
برقم )1305001620(  املوثقة  الوكالة  حممود ح�شني علي اخلوري، مبوجب 
بالل  لل�شيد/  مني  املمنوحة  الوكالة  يف  بي  اجلزء  الغاء   2013/2/7 بتاريخ 
علي غالم م�شطفى اجلن�شية: باك�شتاين  واملوثقة حتت رقم )1201022109( 
اأنني  ابوظبي حيث  الق�شاء يف  العدل بدائرة  بتاريخ 2012/11/5 لدى كاتب 
قررت الغاء اجلزء اخلا�س بي وعدم قيام الوكيل با�شتعمال الوكالة نهائيا بعد 

تاريخ االلغاء على ان اقوم باإبالغ الوكيل بالغاء الوكالة.
وهذا اإقرار منى بذلك،،،

املقر مبا فيه/

اإقـــرار اإلغـاء وكــالــة
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    

اجلن�شية  اماراتي  اخلوري  ح�شني  حممود  احمد  انا/في�شل  قررت 
وكيال  ب�شفتي   )784-1978-1731962-3( رقم  هوية  بطاقة  واحمل 
عن/ احمد حممود ح�شني علي اخلوري، مبوجب الوكالة املوثقة برقم 
)1305001620( بتاريخ 2013/2/7 الغاء الوكالة املمنوحة مني لل�شيد/ 
بالل علي غالم م�شطفى  واملوثقة حتت رقم )1201022108  ( بتاريخ 
اأنني  ابوظبي حيث  الق�شاء يف  بدائرة  العدل  كاتب  2012/11/5 لدى 
تاريخ  بعد  نهائيا  الوكالة  با�شتعمال  الوكيل  قيام  الغائها وعدم  قررت 

االلغاء على ان اقوم باإبالغ الوكيل بالغاء الوكالة.
وهذا اإقرار منى بذلك،،،

املقر مبا فيه/

اإقـــرار اإلغـاء وكــالــة

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2546ت عمل-م ع- ت- اأظ(
بنغالدي�س    اجلن�شية:  هوالدير   �شوميد  الهوالدير  عماد  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : ا�شبي�س هوريزون ثري دي للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات 
اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  دي  ثري  هوريزون  ا�شبي�س  اعالنه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  
وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1905 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ.  لنظر طلب  2013/3/05 موعدا  املوافق  الثالثاء  يوم  لنظره جل�شة 
الكائنة  التنفيذ-الثانية  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3004ت عمل-م ع- ت- اأظ(
املنفذ �شده  باك�شتان  ا�شرف اجلن�شية:  التنفيذ/ حممد عديل حممد  طالب 
: بركودا للنقليات العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه:  بركودا 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للنقليات 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2625 
 2013/3/4 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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•• دبي-وام:

اأكد مطر الطاير رئي�س جمل�س االإدارة املدير 
دعم  وامل���وا����ش���الت  ال��ط��رق  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الهيئة جلهود جمعية دبي التعاونية ل�شيادي 
منها  امل���رج���وة  االأه������داف  لتحقيق  االأ���ش��م��اك 
خلدمة ال�شيادين املواطنني والنهو�س بقطاع 
اإم��ارة دب��ي وتوفري  �شيد وجت��ارة االأ�شماك يف 
اأرقى اخلدمات للم�شتهلكني. وا�شتمع الطاير 
ال���ل���واء حممد  ام�����س يف مكتبه  ل��ق��ائ��ه  خ���الل 

دبي  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��ري  �شعيد 
عن  ���ش��رح  اإىل  االأ���ش��م��اك  ل�شيادي  التعاونية 
اجلمعية التي تعد اأول جمعية تعاونية تخدم 
لتمثل  ال��دول��ة  م�شتوى  على  ال�شيادين  فئة 
ريادة االإمارة يف العمل التعاوين وخدمة فئات 
املجتمع عامة واأبناء مهنة ال�شيد منهم خا�شة. 
من جانبه اأعرب اللواء املري عن �شكره لهيئة 
توفري  يف  جهودها  على  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق 
يف  وامل��واق��ف  بالطرق  املتعلقة  التحتية  البنية 
مقر اجلمعية . وقال املري اإن اجلمعية تهدف 

التعاون  روح  وتنمية  ال�شيد  مبهنة  لالرتقاء 
بني ال�شيادين وتوفري اخلدمات االأ�شا�شية لهم 
مثل موانئ ال�شيد والور�س البحرية و�شيانة 
اأن�شطة  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت  القوارب 
اجلمعية احلالية من جتارة االأ�شماك وم�شنع 
يف  والداللة  البحرية  وامل�شتلزمات  اجلراجري 
طري  وم�����ش��روع  الثلج  وم�شنع  ال�شمك  �شوق 
اأع�شاء اجلمعية  امل��ري حر�س  واأك��د   . وط��ازج 
مع  امل�شتمر  ال��ت��وا���ش��ل  على  فيها  وال��ع��ام��ل��ني 
املهنة واال�شتماع ب�شكل مبا�شر ملطالبهم  اأبناء 

وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ط��م��وح��ات��ه��م يف 
الواردة  ال�شكاوى  مع  والتعامل  املهنة  تطوير 
الفئة  ه��ذه  ي��خ��دم  مب��ا  وو���ش��وح  �شفافية  بكل 
اإن تطوير  وق��ال   . املجتمع  اأبناء  االأ�شيلة من 
املقبلة  املرحلة  عنوان  هو  بها  واالرتقاء  املهنة 
�شتن�شب  اجل��ه��ود  ب��اأن  منوها  اجلمعية  لعمل 
على االرتقاء باخلدمات املقدمة وفق االأهداف 
اال�شرتاتيجية حلكومة دبي واالهتمام بزيادة 
اأع��داد املواطنني العاملني بها وزي��ادة م�شتوى 

مردودها املادي. 

الطاير يوؤكد دعم طرق دبي جلمعية �سيادي الأ�سماك 
املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

قامت جامعة دبي، اإحدى اأهم اجلامعات الرائدة 
بتخريج  م��وؤخ��را  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات  يف 
االإماراتيات يف  االأعمال  �شيدات  اأخ��رى من  دفعة 
االإمارات ال�شمالية. وهناأت �شمو ال�شيخة جواهر 
بنت حممد بن �شلطان القا�شمي، رئي�شة املجل�س 
ال�شارقة  حاكم  وقرينة  االأ���ش��رة  ل�شوؤون  االأع��ل��ى 
للدورة  اإ�شتكمالهن  مبنا�شبة  الفائزات  ال�شيدات 

وبدء م�شاريعهن. 
الذراع  ومت��وي��ل  دع��م  بف�شل  امل��ب��ادرة  حتقيق  مت 
االإتفاقية  توقيع  بعد  �شيتي،  ملوؤ�ش�شة  اخل��ريي��ة 
يف  دب���ي  وج��ام��ع��ة  �شيتي  موؤ�ش�شة  ب��ني  امل�����ش��رتك��ة 
 200 اإثرها مت تخريج  والتي على   2004 عام 
ريادة  يف  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  اإ�شتكملت  ���ش��ي��دة 
االأع���م���ال، وال���ي���وم ي����درن ال�����ش��ي��دات ال��ع��دي��د من 

امل�����ش��اري��ع االإ���ش��ت��ث��م��اري��ة ال��ن��اج��ح��ة وذل���ك بف�شل 
دبي  اإدارة جامعة  وت�شميم  �شتي  موؤ�ش�شة  متويل 
ال�شارقة  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�س  مع  باالإ�شرتاك 
و���ش��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة، ح��ي��ث ي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اىل 
ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة ال�����ش��ي��دات وت��دري��ب��ه��ن ع��ل��ى اأدارة 
الالزمة الإعداد  باملهارات  وتزويدهن  م�شاريعهن 
لتحقيق  اإ���ش��اف��ًة  بهن  اخل��ا���ش��ة  االأع��م��ال  خطط 

نتائج مربحة.
وقال كرمي �شيف الدين، رئي�س ق�شم االإت�شاالت يف 
موؤ�ش�شة �شيتي يف ال�شرق االأو�شط واأفريقيا، جنبا 
اإىل جنب مع جامعة دبي، جنحت موؤ�ش�شة �شيتي 
يف ت�شميم وتقدمي برنامج تدريبي دقيق يف ريادة 
االأعمال وتطوير خطط االأعمال، حيث عمل على 
لتنظيم  وهيئهن  االآن  حتى  �شيدة   200 تاأهيل 
م�شاريعهن وت�شليحهن باملهارات الالزمة كقاعدة 
لي�شكل  ال��ربن��ام��ج  ت��ط��ور  ل��ق��د   . ك��ب��رية  معرفية 

مهارات  تطوير  ح��ول  اأكادميياً  تدريبياً  منوذجاً 
العنا�شر  جميع  ينمي  ح��ي��ث  امل�����ش��اري��ع،  تنظيم 
وعالوة   ... االأعمال  عامل  يف  للنجاح  ال�شرورية 
على ذلك، نحن فخورون اأن الربنامج قد ح�شل 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  ال�شمو  �شاحبة  دع��م  على 
حممد القا�شمي، ف�شال عن امل�شاركني الرئي�شيني 
مثل  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  جمتمع  يف 
وجمل�س  االقت�شادي  للتطوير  خليفة  �شندوق 
���ش��ي��دات اأع���م���ال ال�����ش��ارق��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
واملتو�شطة،  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  لتنمية  را���ش��د 
التوظيف  و فاعاًل يف  دورا حيويا  حيث كان لهم 
عي�شى  رج��اء  وقالت   . املتدربني  ودع��م  والتوجيه 
جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  القرق،  �شالح 
اإدارة غرفة جت��ارة و�شناعة  ، ع�شو جمل�س  دب��ي 
يتمثل  دب��ي،  اأعمال  �شيدات  جمل�س  ورئي�شة  دبي 
الهدف من تلك ال�شراكة يف القدرة على التوا�شل 

ال�شمالية،  االإم�����ارات  امل��ق��ي��م��ات يف  ال�����ش��ي��دات  م��ع 
مكثف  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  ح�شور  م��ن  ومتكينهن 
يتيح لهّن فر�شة اإقامة اأعمالهن يف املناطق التي 
اإمارة  اإىل  لالنتقال  احل��اج��ة  دون  فيها،  يقطّن 
اأخ�����رى. وب��ف�����ش��ل رواب����ط ال��ت��وا���ش��ل م��ع ك��ل من 
�شندوق خليفة وجمل�س �شيدات اأعمال ال�شارقة، 
باالإ�شراف  ال�����ش��ي��دات  ت���زوي���د  ب���االإم���ك���ان  اأ���ش��ب��ح 
مقابل  دون  وال��دع��م  التمويل  و�شهولة  امل��وث��وق 
مادي، االأمر الذي اأعتربه اأحد اأهم عنا�شر جناح 

اأي م�شروع جديد . 
الربامج  ه���ذه  ب��ق��درة  نفخر  واإذ  اإن��ن��ا  واأ���ش��اف��ت، 
امل�شرتكة على حتقيق تلك الغاية، نرى باأنها قد 
اأ�شهمت يف تعزيز الوعي بريادة االأعمال، واأر�شت 
و�شجعتهن  ال�����ش��ي��دات،  اأو����ش���اط  يف  ال���ري���ادة  روح 
اإقامة  ل���ه���ّن  ت�����ش��م��ن  امل�����ش��ارك��ة يف ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
موؤ�ش�شات م�شتدامة، وهو موؤ�شر ملحوظ للتنمية 

االقت�شادية طويلة االأمد يف البالد .
وق��ال��ت اأو���ش��ا ك��ول ���ش��رف، م��دي��رة مركز التنمية 
االإدارية واملهنية CMPD يف جامعة دبي، نود 
اأن نهنئ اخلريجات و�شاحبات امل�شاريع لهذا العام 
، كما واأ�شكر موؤ�ش�شة �شيتي و�شيتي جروب لدعم 
حيث   ،2004 ال��ع��ام  منذ  �شنوياً  الربنامج  ه��ذا 
ومزدهر  مميز  نظام  بناء  املتوا�شل  عملنا  �شمح 
العالية م��ن اخلرباء  امل��وؤه��الت  وف��ري��ق م��ن ذوي 
واإ�شت�شاريني  ومدربني  الناجحة  االأعمال  وق��ادة 
جميعها  خ��ا���ش��ة،  وم��وؤ���ش�����ش��ات  حكومية  وج��ه��ات 
التوجيه  وتقدمي  عمل  ور���س  تنظيم  يف  �شاعدت 

والدعم ل�شاحبات امل�شاريع .
امل��دف��ع، مديرة  الرحمن  عبد  �شكرت جن��الء  كما 
ال�شيخة  �شمو  ع��ج��م��ان،  ف���رع  خ��ل��ي��ف��ة-  ���ش��ن��دوق 
حل�شورها  وذل��ك  القا�شمي  حممد  بنت  ج��واه��ر 

ودعمها املتوا�شل للربنامج التدريبي. 

ال�شام�شي  وع���زة  بو�شمنه  ع��ل��ي��اء  م��ن  ك��ل  تلقت 
 XPose اجلائزة االأوىل عن م�شروعهما املقدم
وخطة العمل. و يف اإطار هذا الربنامج التدريبي 
التوا�شل مع عمالئنا  كيفية  تعلمت  علياء  قالت 
التوا�شل  و�شائل  عرب  م�شروعنا  ن�شاط  وتعزيز 
االإج��ت��م��اع��ي، ك��م��ا اأن من����اذج ال��ت�����ش��وي��ق ال��ت��ي مت 
ب��ن��اء خ��ط��ة ت�شويقية  ع��ل��ى  ���ش��اع��دت��ن��ي  ع��ر���ش��ه��ا 
كيف  اأع���رف  االآن  واأ���ش��اف��ت   ، مب�شروعنا  خا�شة 
الو�شائل  عرب  مل�شروعي  ميزانية  واأ���ش��ع  اأخطط 
واالإ����ش���رتاجت���ي���ات ال��ت��ي ت��ع��ل��م��ن��اه��ا، وه����ذا �شوف 
ي�شاعد بالتاأكيد على حت�شني عملنا وحتقيق اأرباح 
مادية . وباالإ�شافة اىل التدريب، يقوم الربنامج 
اإن  حيث  ال�شيدات،  ثقافة  وتعزيز  الوعي  بزيادة 
االإبتكار وم�شاعدتهم يف  امل��راأة يف عملية  م�شاركة 
على  اإيجابية  نتائج  يعك�س  م�شاريعهم،  تطوير 

تطوراملجتمع باأكمله .

جامعة دبي توؤهل �سيدات الأعمال الإماراتيات ملواجهة التحدي
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•• اأبوظبي-وام: 

التقت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة التجارة 
معايل  دب��ي  ف��ود  جلف  معر�س  هام�س  على  ام�س  اخلارجية 
ل��وي��ز اأ���ش��ر وزي���رة االب��ت��ك��ار واخل��دم��ات وامل�����ش��اري��ع ال�شغرية 
واملتو�شطة ومعايل بيرت وول�س وزير الزراعة واالأمن الغذائي 

واملياه حلكومة والية فيكتوريا اال�شرتالية.
ومت خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز اال�شتثمارات امل�شرتكة يف 
قطاعات حيوية كاالأمن الغذائي واالأمن املائي ودعم امل�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة.
ا�شتقبالها  خ���الل  القا�شمي  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  واأك����دت 
وا�شرتاليا  االإم����ارات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اأه��م��ي��ة  ال�شيفني 
الفتة   .. ل��الإم��ارات  ومنتجاتها  للحوم  رئي�شيا  م��وردا  كونها 
بني  كبري  حل��د  التنمية  معطيات  يف  ت�شابها  ه��ن��اك  اأن  اإىل 

وهو  املياه  ب�شح  يتعلق  فيما  وباالأخ�س  وا�شرتاليا  االإم���ارات 
القرار  �شانعي  اهتمامات  اأجندة  على  االأولية  تلك  ي�شع  ما 
االقت�شادي واملوؤ�ش�شات اال�شتثمارية يف كال البلدين. ونوهت 
معاليها يف هذا ال�شدد بنجاح ا�شرتاليا يف التعامل االيجابي 
الو�شعية  ذات  مع  يتما�شي  ما  وه��ذا  املياه  نق�س  م�شكلة  مع 
�شبل  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق  االإم������ارات.  يف  املطبقة  واملنهجية 
نطاق  وتو�شيع  البلدين  يف  امل�شتثمرين  اأم��ام  العقبات  تذليل 
التي  املنطقة  دول  اإىل  اللحوم  م��ن  االأ���ش��رتال��ي��ة  ال�����ش��ادرات 
تناهز طاقتها اال�شتهالكية ما يربو فوق 300 مليون ن�شمة. 
ال�شغرية  واأكدت معايل وزيرة االبتكار واخلدمات وامل�شاريع 
بني  لل�شراكة  اأك��رب  اآف��اق  وج��ود  فيكتوريا  بوالية  واملتو�شطة 
واملت�شارعة  الهائلة  بالتطورات  وا�شرتاليا.. م�شيدة  االإمارات 
تنويع  �شيا�شات  وجن���اح  االإم���ارات���ي  االق��ت�����ش��اد  حققها  ال��ت��ي 
حيث  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  ودع���م  ال��دخ��ل  م�شادر 

ذلك  يف  واالب��ت��ك��ار  امل�شرتكة  امل�شاريع  لتعزيز  اأف��ك��ار  طرحت 
القطاع احليوي.

ال��زراع��ة واالأمن  اأع��رب معايل بيرت وول�س وزي��ر  من جانبه 
الغذائي واملياه بوالية فيكتوريا عن تقدير ا�شرتاليا والعامل 
تر�شيد  جمال  يف  االإم���ارات  حققتها  التي  الهائلة  للنجاحات 
ا�شتهالك املياه وال�شعي واهتمامها الفائق واجلدي ال�شتنباط 
اأ�شاليب جديدة لتنمية موارد املياه .. م�شيدا بتنظيم االإمارات 
الأك���رب ق��م��ة ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ي��اه يف ال��ع��امل وه���و م��ا ي��ط��رح اآليات 
وت�شورات ايجابية بني البلدين لتاأ�شي�س م�شاريع ا�شتثمارية 

يف ذلك اجلانب.
اأ�شهر  جدير بالذكر اأن جتارة البلدين بلغت خالل الثمانية 
االأوىل من العام املا�شي 2012 نحو 6.4 مليار درهم فيما 
قدر حجم جتارة املناطق احلرة يف الدولة مع اأ�شرتاليا لل�شتة 

اأ�شهر االأوىل من نف�س العام نحو 554 مليون درهم. 

�سعر برميل نفط دبي ت�سليم مايو يزيد 10 �سنتات عن لبنى القا�سمي تبحث مع وزيرين اأ�سرتاليني التعاون يف جمايل الزراعة وامل�ساريع
متو�سط ت�سوية عقد عمان الآجل خالل ال�سهر املقبل

•• دبي-وام:

اأنها اأخطرت عمالءها باأن ال�شعر الر�شمي لنفط دبي اخلام  اأعلنت دائرة �شوؤون النفط يف حكومة دبي ام�س 
الذي �شيتم ت�شليمه يف مايو املقبل �شيزيد 0.10 دوالر اأمريكي للربميل عن متو�شط �شعر الت�شوية اليومي 
عبد  عبداهلل  �شعادة  واأبلغ  املقبل.  ال�شهر  خالل  املتداولة  للعقود  للطاقة  دبي  بور�شة  يف  االآج��ل  عمان  لعقد 
الكرمي مدير عام دائرة �شوؤون النفط يف حكومة دبي وكالة اأنباء االإمارات وام باأن الدائرة حتدد �شعر نفط دبي 
اخلام يف االأ�شواق بالتوازي مع اأ�شعار نفط عمان مما يعزز االلتزام ب�شفافية عملية الت�شعري وو�شع قيمة عادلة 
للنفط اخلام يف ال�شرق االأو�شط يف وقت يحظى فيه عقد عمان االآج��ل للنفط اخلام يف بور�شة دبي للطاقة 
بقبول عاملي وا�شع ومتزايد كاآلية عادلة لتحديد اأ�شعار النفط اخلام يف اأ�شواق منطقة �شرق ال�شوي�س. ويحدد 
ال�شعر ال�شهري الر�شمي لنفط خام دبي مع االنتقال اإىل ت�شعري العقود االآجلة ب�شكل م�شبق اإذ يتم و�شع �شعر 
تفا�شلي قبل ثالثة اأ�شهر اإم - 3 يف حني يحدد ال�شعر ال�شهري الر�شمي النهائي يف نهاية ال�شهر الثاين اإم - 2 . 
ويعد عقد عمان االآجل للنفط اخلام معيارا مرجعيا لت�شعري النفط اخلام من قبل للدول املنتجة للنفط اخلام 

ومينحها �شعرا تفا�شليا يعك�س جودة املنتج.

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/06 جتاري كلي- بني يا�س  

العامة ميثلها/  الزرقاء للمقاوالت  ال�شماء  املحكوم عليه/ موؤ�ش�شة  اىل 
حممود رم�شان احمد- االمارات - العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/2/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح/ اخلزنة لرتكيب االملنيوم ميثلها �شعيد عبداهلل 
ح�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:  االم����ارات  امل��ه��ري-  عو�س 
والزامها  درهما   102872 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  بالزام 
بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 

  2013/2/21
امل�ست�سار/ عبدالله املثنى
قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة بني يا�س          

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
  اخطار يف الق�سية التنفيذية - رقم   2012/690   تنفيذ عام

اىل املحكوم عليه/ حممد عبدالنور كامباال عبداهلل م�شليار    عنوانه : بالن�شر 
مدين   2011/895 رقم  حكم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  من  �شدك  �شدر  قد 
الرحمن. مطالبة مالية ومبا  ابو  املدعي/�شوكت علي ماالنيل  جزئي ل�شالح 
املحدد  ر�شوم  الذكر ودف��ع  �شالف  تنفيذ احلكم  له قد تقدم بطلب  املحكوم  ان 
لذلك، لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شرة يوما من تاريخ ن�شر 
هذا االعالن. كما نخطركم بانه قد مت حتديد جل�شة 2013/3/13 حل�شورك 
ب��ادارة التنفيذ   ال�شاعة )8.30( �س ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ 
بتاريخ  املحكمة  املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم  القانونية  يف حقك االج��راءات 

.2013/2/20
 القا�سي/ ه�سام حممود ابو  عوف           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية- ادارة التنفيذ

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/2259 )تنفيذ جتاري (
اىل املنفذ �شدها/ كارمين�شيتا ما كا�شو جوياجن  عنوانه : بالن�شر  قد �شدر �شدك 
من حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 2011/1368 ل�شالح/�شركة عبداهلل ح�شن 
الدارة العقارات حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
5000 درهم والزمتها بامل�شاريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة، ومبا ان املحكوم 
له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�شم املحدد لذلك، لذا عليك القيام 
بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االع��الن. كما نخطرك 
بانه حتديد جل�شة 2013/3/31 حل�شورك بادارة التنفيذ ال�شاعة )8.30( �س للنظر 
يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك االج��راءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/25
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2011/1114 )تنفيذ جتاري (

م�سل�سل عام 2011/9526
بالن�شر  قد �شدر   : العامة  عنوانه  وامل��ق��اوالت  لل�شيانة  ام جرين  موؤ�ش�شة  املنفذ �شدها/  اىل 
�شدك من حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 2010/1380 ل�شالح/فريد احمد عبداهلل ال�شقاع 
بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 200.000 درهم مع الفائدة التاخريية عن 
املبلغ املحكوم به اعاله وذلك بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2010/9/14 وحتى 
درهم  و 200  بامل�شروفات  الثانية  املدعى عليها  وبالزام  الدين  ا�شل  التام مبا ال يجاوز  ال�شداد 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ 
بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر  القيام  املحدد لذلك، لذا عليك  الر�شم  املذكور، ودفع  احلكم 
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. كما نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/3/3 حل�شورك بادارة 
التنفيذ ال�شاعة )8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك 

االجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/6
القا�سي/ ماجد عز الرجال         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/452  مد  كل- م ر ب- اأظ

مدعى  االمارات  اجلن�شية:  القحطاين  حزام  عاي�س  �شعد  حممد  مدعي/ 
عليه: عبدالعزيز ابراهيم علي ابراهيم اجلن�شية:ال�شودان مو�شوع الدعوى: 
مطالبة مالية بقيمة 125.000 الف درهم املطلوب اعالنه/عبدالعزيز ابراهيم 
علي ابراهيم اجلن�شية:ال�شودان عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/20
قلم املحكمة املدنية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  33/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : حممد �شكيل حممد جميل للمقاوالت اجلن�شية: االمارات   امل�شتاأنف 
عليه:حممد و�شيم اف�شل حممد اف�شل اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع اال�شتئناف 
: الغاء احلكم امل�شتاأنف املطلوب اعالنه/ حممد و�شيم اف�شل حممد اف�شل 
اجلن�شية : باك�شتان  العنوان: بالن�شر)جتديد من ال�شطب(  مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف 2013/33 عمايل- م ع- �س- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/3/4 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل 
حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- املحكمة العمالية �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 العمايل

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

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2546ت عمل-م ع- ت- اأظ(
بنغالدي�س    اجلن�شية:  هوالدير   �شوميد  الهوالدير  عماد  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : ا�شبي�س هوريزون ثري دي للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات 
اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  دي  ثري  هوريزون  ا�شبي�س  اعالنه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  
وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1905 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ.  لنظر طلب  2013/3/05 موعدا  املوافق  الثالثاء  يوم  لنظره جل�شة 
الكائنة  التنفيذ-الثانية  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3004ت عمل-م ع- ت- اأظ(
املنفذ �شده  باك�شتان  ا�شرف اجلن�شية:  التنفيذ/ حممد عديل حممد  طالب 
: بركودا للنقليات العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه:  بركودا 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للنقليات 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2625 
 2013/3/4 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/149    
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

على    الت�شديق  وطلب  االم����ارات   اجلن�شية:  ال�شام�شي  ال��رك��ن  ع��ب��داهلل  را���ش��د 
الربيق  ال��ت��ج��اري )�شالون  اال���ش��م  ت��ن��ازل يف   : يت�شمن  ال��ت��وق��ي��ع  يف حم���رر 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة    ) للتجميل 
ال�شيد/  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )57567( امللف 
علي مبارك علي مبارك املهريي اجلن�شية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان           

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/116  مد جز-م ر- ب-  ع ن

مدعي/ �شلطان خليفه �شعيد فرج العرياين اجلن�شية: االمارات مدعى عليه: 
وائل حممد كمال الدين اجلن�شية: م�شر مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
الدين اجلن�شية: م�شر  عنوانه:  املطلوب اعالنه/وائل حممد كمال    6000
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/3/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري �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 االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة املدنية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2692ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ بادول روي ديني�س روي اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده : موؤ�ش�شة 
اعالنه:  املطلوب  االمارات    اجلن�شية:  والبال�شرت  البالط  الأعمال  الفرات  �شقر 
موؤ�ش�شة �شقر الفرات الأعمال البالط والبال�شرت اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
2012/383 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/3/6 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ-الثانية الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2458ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد ريحان ان�شاري اجلن�شية: الهند  املنفذ �شده : موؤ�ش�شة 
اعياد التجارية اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة اعياد التجارية 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/2813 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/3/4 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-الثانية الكائنة باملحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1450ت عام-م ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ مكتب االمان لتاأجري ال�شيارات اجلن�شية: االمارات املنفذ �شده 
املطلوب  االمارات    اجلن�شية:  احل�شاين  خمي�س  �شنني  حمد  �شعيد  حممد   :
اعالنه: حممد �شعيد حمد �شنني خمي�س احل�شاين اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2012/743 مد جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/3/20 املوافق 
الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/6ت عام-م ر- ت- ع ن(
الغافري اجلن�شية: االمارات     ابراهيم عبداهلل مبارك حميد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  والزجاج  االملنيوم  الأعمال  املتنوع   : �شده  املنفذ 
اعالنه:  املتنوع الأعمال االملنيوم والزجاج اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2012/1232 مد جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  2013/3/7 موعدا 
االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/81 ت جتر-م ر- ت- ع ن(
االمارات  اجلن�شية:  امل�شلحة  النجارة  الأعمال  اخلري  بالد  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  فريوز  �شركة   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعالنه: �شركة فريوز للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  بالن�شر مبا ان طالب  عنوانه: 
الدعوى رقم 2012/1483 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/3/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل 
بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 
+ 600 درهم م�شاريف  الدعوى  ر�شوم  + 788 درهم  ب�شداد مبلغ 19700 درهم  ال�شند 

االعالن بالن�شر +418 درهم ر�شوم التنفيذ، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  427/ 2012 -جتاري - م ر- �س- ع ن

امل�شتاأنف  االمارات  اجلن�شية:  �شعيد  عبدالواحد  بدر   : امل�شتاأنف 
عليه:ماالجن جيوان اجلن�شية: باك�شتان    مو�شوع اال�شتئناف : الغاء 
احلكم املطلوب اعالنه/ ماالجن جيوان اجلن�شية: باك�شتان    العنوان: 
الدعوى رقم  ال�شادر يف  ا�شتاأنف احلكم  امل�شتاأنف قد  ان  بالن�شر   مبا 
2012/6 جت جز-ي ح -ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/3/6 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة 
االوىل حمكمة ا�شتئناف العني الكائنة- املركز االداري �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 العني

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/509  مدين كلي                       
علي   ام��ني  علي  ه��اين   -2 ال�شرقاوي  علي  �شيد  حممد  حممد  عليهما/1-  املدعى  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / نرياجنان مارتن دي �شيلفا وميثله: عبداهلل 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�س 
املدعي عليهم بالت�شامم والت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )3000000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول 
 2013/3/6 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  بالكفالة.   املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على االقل. 

 ق�سم الق�سايا املدنية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1  مدين كلي                       

اىل اخل�شم املدخل/1-  جيب�شن �شاندر�شون انك  جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  املدعي / فائقة عي�شى عبا�س م��دين  قد  ان 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية قيمة وقدرها )36142 درهم( 
مع التعوي�س بقيمة وقدرها 1.500.000 والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/791  جتاري كلي                       
)�������س.ذ.م.م(  جمهول  ح��رة  اي�����ش��ت- منطقة  م��ي��دل  بيفوتك    -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
وميثله:  ذ.م.م  الكهربائية  للمقاوالت  ال�شراره  �شركة   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  امل��ط��وع    حممد  ح�شن  عبدالرحمن 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 364447 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15
االق��ل. ويف  ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

 ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/78  عقاري كلي                       

ال��ع��ط��ار   جم��ه��ول حمل  اح��م��د عبدالرحيم  امل��دع��ي عليه /1-  ع��ق��ارات  اىل 
ان املدعي / م�شعود علي خان حممد علي وميثله: عبدالرحمن  االقامة مبا 
ح�شن حممد املطوع قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بف�شخ عقد بيع 
الوحدة رقم 3601 يف مبنى �شكاي �شكرابر مببلغ وق��دره )1.967.885 درهم( 
واحلرر بينها وبني املدعي والزام املدعي عليها بان ت�شديد للمدعي مبلغ وقدره 
يوم  لها جل�شة  املحاماة.  وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   787154
فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/3/4 املوافق  االثنني 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/612  مدين كلي                       
اىل املدعي عليه /1-  مرتي انطوان ق�شرملي جمهول حمل االقامة مبا ان 
اآل  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل  وميثله:  التجاري  ابوظبي  بنك   / املدعي 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي 
وقدره )1.215.730.27 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفوائد 
التام.   ال�شداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  وحتى  التاريخ  ه��ذا  من   %12 بوقاع 
وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل.)نعلمكم بالعدول عن قرار ال�شطب(
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/620  جتاري جزئي                         
اىل املدعي عليه /1-  �شياماك هو�شنك �شاماين  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
)32758.88 درهم( عبارة عن املديونية املرت�شدة بذمة املدعى عليه حتى تاريخ 
2012/6/27 والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من هذا التاريخ 
وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت 
 ch2.D.19 لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/3/6 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1896  جتاري كلي                         

اىل املدعي عليهما /1-  با�شا ال�شرق االو�شط م م ح 2- بهداد ح�شن هادي تهراين  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي / بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )5183256.70 
والر�شوم   2012/9/16 تاريخ  حتى  عليهما  املدعي  بذمة  املرت�شدة  املديونية  عن  عبارة  دره��م( 
الدعوى  رف��ع  تاريخ  حتى  التاريخ  ه��ذا  من   %12 بواقع  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
التام و�شم ملف احلجز رقم 2012/320 حجز حتظفي  ال�شداد  الدعوى حتى  تاريخ رفع  ومن 
جتاري واحلكم ب�شحته ونفاذه وبالنتيجة احلكم بتثبيت احلجز ا�شافة اىل طلبات ال��واردة يف 
الئحة الدعوى.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.)علما بانه مت احالة الدعوى 

اىل الدائرة التجارية الكلية ال�شاد�شة( 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27     
   مذكرة  اعالن متظلم �سده   بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/375  تظلم جتاري                           
اىل املتظلم �شده/1- فيجي�شل كوتيكاميل كوماران جمهول حمل االقامة مبا 
ان املتظلم / بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل 
علي قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
. وحددت  وامل�شاريف.   والر�شوم  رقم 2012/326 جت��اري  التحفظي  يف احلجز 
 ch1.B.6 لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/3/3 ال�شاعة 8.30�س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�س

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: دي�شني توف�ض للديكور   )�ض.ذ.م.م( 
الكرامة    ال�شويدي واحمد املحريبي - بر دبي-  العنوان: مكتب رقم 4 ملك احمد 
القيد  رق��م    635738 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: 1055513 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�شركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/1/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/1/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
العنوان: مكتب رقم 705 ملك  ا�ض كيه ام العاملية حما�شبون قانونيون  املعني 
الدائرة اخلا�شة ل�شمو ال�شيخ حممد اآل نهيان -ديرة- املرقبات    هاتف: 2340950 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04 ف��اك�����س/2340949   04

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:  ا�ض كيه ام العاملية حما�شبون قانونيون
نهيان  اآل  حممد  ال�شيخ  ل�شمو  اخلا�شة  ال��دائ��رة  ملك   705 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   
املرقبات    هاتف: 2340950 04 فاك�س/2340949 04 مبوجب هذا تعلن  -دي��رة- 
اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة 
لت�شفية  دي�شني توف�ض للديكور )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم 
دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/1/14 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/1/14
معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2334 جتاري كلي  

املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  فرييرا  البريتو  ج��واو  عليه/  املحكوم  اىل 
2013/2/18م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح 
/ بنك االحتاد الوطني بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه 
بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 291592.77 درهم والفائدة على هذا املبلغ بواقع 
7.50% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف 2012/11/6 ومبا اليجاوز ا�شل الدين 
وب�شحة احلجز التحفظي ال�شادر يف باالمر على عري�شة رقم 2012/4385 م�شتعجل 
ابوظبي يف حدود املبلغ مو�شوع املطالبة والزمت املدعى عليه امل�شروفات ومائتي درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 
اليوم  املوافق 2013/2/27 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من  بتاريخ 

التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي    
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10727 بتاريخ 2013/2/27    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: الفنيق�ض مارين ال�شالح ال�شفن والقوارب ) ذ.م.م(  
رقم الرخ�شة: 576257 العنوان: م�شتودع رقم 2 ملك فهد �شليمان هارون- 
القيد  رق���م  حم����دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  ج����داف   دب���ي-  ب��ر 
بال�شجل التجاري: 80327 تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات 

والنظم املتبعة يف الدائرة .  
بدبي من  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اعرتا�س  اي  لديه  وعلى من 
 Suggest_compalin@dubaided.gov.ae االلكرتوين  الربيد  خالل 
من  يوما   )15( خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  مرفقا 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/412  عم  جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد مانيك �شلطان موالنا حممد عبدالر�شيد اجلن�شية: بنغالدي�س  
مدعى عليه: ور�شة يا�شني حممد �شليمان العمال احلدادة واللحام اجلن�شية: 
االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ور�شة يا�شني 
حممد �شليمان العمال احلدادة واللحام اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر 
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/3/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل    الدائرة  امام  8.30 �شباحاً 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/17
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1517  جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عبداهلل  هالل  �شعيد  �شاحبها/  ميثلها  العامة  للمقاوالت  الينكو  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
الدرمكي اجلن�شية: االمارات مدعى عليه: ائتالف: ماموت جينكو جي يف واخرون 
اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ندب خبري املطلوب اعالنه/ائتالف: ماموت 
جينكو جي يف اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر)بورود تقرير اخلربة الهند�شية( 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/3/5 موعدا 
التجارية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام 
�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 االقل. �شدر بتاريخ 

2013/2/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3624  عم  جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدامللك  �شواج  ح�شني  جالل  مدعي/ 
حممد ميزان للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
للمقاوالت  ميزان  اعالنه/حممد  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/04 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10727 بتاريخ   2013/2/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/683  مد  جز- م ر ب- اأظ

عليه:  مدعى  االمارات  اجلن�شية:  اجلنيبي  عبداهلل  ها�شم  خولة  مدعي/ 
�شهيل حممد دروي�س خمي�س ال�شبلي اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: 
فرز وق�شمة وجتنيب املطلوب اعالنه/�شهيل حممد دروي�س خمي�س ال�شبلي 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�شر)بورود  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/3 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  الق�شاء  بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/2/18
قلم املحكمة املدنية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



•• اأبوظبي-الفجر: 

عمالء  لكافة  ب��االإع��الن  ام�س  املالية  وزارة  قامت 
الدرهم  منظومة  م��ن  االأول  اجليل  وم�شتخدمي 
اأن��ه ابتداء من اليوم االأرب��ع��اء املوافق  االإل��ك��رتوين 
بنظام  العمل  اإيقاف  �شيتم  اجل��اري  فرباير       27
جميع  وحتويل  االأول  اجليل  االلكرتوين  الدرهم 
البيانات واحل�شابات اإىل اجليل الثاين من النظام 
وتدعو الوزارة جميع �شركائها واملتعاملني معها اإىل 
االلتزام با�شتخدام وتطبيق النظام اجلديد، حيث 
ميكن جلميع الهيئات االحتادية واملحلية الراغبة 
واالإج���راءات  املتطلبات  كافة  ا�شتكمال  اعتماده  يف 
الالزمة، وتوفري االنظمة االلكرتونية التي ت�شمح 

لها باالإ�شتفادة من خدمات النظام. 
وي��ع��د ن��ظ��ام ال���دره���م االإل���ك���رتوين اجل��ي��ل الثاين 
من  فريدة  خدمات  يقدم  الفوائد،  متعدد  نظاماً 
و�شداد  االإي���������رادات  ن��وع��ه��ا يف جم�����االت حت�����ش��ي��ل 
ا�شتخدام  ي�شجع على  كما  االنرتنت،  الر�شوم عرب 
االلكرتونية،  وال��ت��ح��وي��الت  البال�شتيكية  النقود 
بحمل  املتعلقة  االمنية  املخاوف  من  احل��د  بق�شد 
االم������وال ال��ن��ق��دي��ة وم����ا ي��ت��ب��ع ذل����ك م���ن ب����طء يف 
عرب  واجلهد  الوقت  واإه���دار  الروتينية  املعامالت 
ات��خ��اذ االج�����راءات اال���ش��اف��ي��ة اخل��ا���ش��ة باحلماية 

واملراجعة والت�شنيف. 
ب�شبكات  االل���ك���رتوين  ال���ده���م  ارت���ب���اط  اأدى  ك��م��ا 
وقنوات  لطرق  وت��وف��ريه  االأخ���رى  العاملية  ال��دف��ع 
خمتلف  تنا�شب  ومتنوعة  جديدة  الكرتونية  دف��ع 
م�����ش��ت��وى اخلدمة  رف���ع  اإىل  وال���ف���ئ���ات،  ال�����ش��رائ��ح 

اإىل م��ن��ظ��وم��ة دفع  ل��ل��ع��م��الء، وحت��وي��ل��ه  امل��ق��دم��ة 
الكرتونية متكاملة يف دولة االإم��ارات، االأمر الذي 
يف  املتقدمة  ال��دول  م�شاف  اإىل  بالدولة  �شريتقي 

جمال الدفع والتح�شيل االلكرتوين. 
وزارة  وكيل  اخل��وري،  حاجي  يون�س  �شعادة  و�شرح 
املالية قائاًل: ت�شعى الوزارة دوماً اإىل  مواكبة اأحدث 
املالية،  امل���وارد  اإدارة  جم��ال  يف  امل��ت��ط��ورة  التقنيات 
الثاين  اجليل  االإل��ك��رتوين  ال��دره��م  نظام  وي�شكل 
و�شداد  االإي���رادات  لتح�شيل  واآمنة  �شريعة  و�شيلة 
ل��ل��ج��ه��ات االحتادية  ر���ش��وم اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة 
وال���دوائ���ر امل��ح��ل��ي��ة، االأم����ر ال���ذي ي�شهم ب����دوره يف 
التطبيق  وتعزيز  املالية  امل���وارد  ا�شتغالل  تر�شيد 
م�شتوى  على  واملتوازنة  امل�شتدامة  للتنمية  االأمثل 

دولة االإمارات. 
من  االأول  اجليل  اإط��الق  ومنذ  �شعادته:  واأ���ش��اف 
املالية  وزارة  حر�شت  االل��ك��رتوين  ال��دره��م  ن��ظ��ام 
اأكرب  على متابعة تطويره وحتديثه عرب م�شاركة 
ال��وزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية  عدد من 
التح�شيل  اآليات  من  لال�شتفادة  احلكومية  وغري 
وفعالية  وحماية  اأماناً  اأك��ر  تعترب  التي  اجلديدة 

يف اإمتام عمليات التح�شيل. 
اليتيم، وكيل  ومن جانبه، قال �شعادة �شعيد را�شد 
اأن وزارة  الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون املوارد وامليزانية: 
نظام  باإطالق  قاما  الوطني  اأبوظبي  وبنك  املالية 
الدرهم االلكرتوين احلا�شلة م�شبقة الدفع بنظام 
اجليل الثاين خالل م�شاركتهما يف فعاليات اأ�شبوع 
جيتك�س للتقنية 2011، وتعترب بطاقات احلا�شلة 
امل�شبقة الدفع نقلة نوعية لنظام الدفع االلكرتوين 

والتي تخدم مراجعي اجلهات احلكومية. 
كما اأ�شاف �شعادته: اأثمرت اجلهود املبذولة خالل 
اإىل اإطالق كل من نظام  ال�شنوات الثالث املا�شية 
ال�����ش��م��ان��ات االل��ك��رتون��ي��ة اخل��ا���س ب�����وزارة العمل 
بوزارة  اخل��ا���س  االل��ك��رتوين  الت�شديقات  ون��ظ��ام 
اخل���ارج���ي���ة ل��ي��ع��م��ال ب�����ش��ورة ك��ام��ل��ة حت���ت مظلة 

منظومة الدرهم االلكرتوين اجليل الثاين. 
بت�شهيل  امل��ال��ي��ة  ال��ت��زام وزارة  ع��ل��ى  ���ش��ع��ادت��ه  واأك����د 
اإج������راءات ت��ع��ام��ل اجل��م��ه��ور م��ع خم��ت��ل��ف اجلهات 
ت��ط��وي��رن��ظ��ام الدرهم  احل��ك��وم��ي��ة ع���رب م��وا���ش��ل��ة 
االألكرتونيوتعزيزه باملزيد من اخلدمات املتواكبة 
مع احدث التقنيات االلكرتونية احلديثة اخلا�شة 

بعمليات الدفع االلكرتوين.
هذا وتعمل وزارة املالية على ا�شتحداث اأنظمة دفع 
م�شتقبلية تتما�شى مع تطورات عمليات التح�شيل 

ومتتاز ب�شهولة ا�شتخدامها ومنها: 
eMobile النقال  الهاتف  بوا�شطة  -1الدفع 

االلكرتونية  االك�������ش���اك  ط���ري���ق  ع���ن  -2الدفع 
eKiosks

االل���ك���رتون���ي���ة  امل���ح���ف���ظ���ة  ب���وا����ش���ط���ة  -3الدفع 
 eWalletsاالفرتا�شية

4–التحويل املبا�شر اخل�شم املبا�شر من احل�شابات 
eDebit eDirect البنكية

للقطاع  العام  املدير  العتيبة،  عبداهلل  �شعادة  وقال 
يتمتع  الوطني:  اأبوظبي  بنك  يف  املحلي  امل�شريف 
ال��وط��ن��ي ب�شمعة وخ���ربة وا���ش��ع��ة يف  اأب��وظ��ب��ي  بنك 
جمال تطوير خدمات اإلكرتونية مبتكرة وي�شرفنا 
يف اأن ن�شارك وزارة املالية يف مبادراتها التطويرية 

الإحداث تاأثري اإيجابي. 
فيما علق اأحمد النقبي، رئي�س اخلدمات امل�شرفية 
اأثبت  قائاًل:  الوطني  اأبوظبي  ببنك  االإلكرتونية 
فعاليته  الثاين  اجليل  االإل��ك��رتوين  الدرهم  نظام 
للعمالء  �شمح  حيث  االل���ك���رتوين،  للدفع  كمنتج 
���ش��داد ر���ش��وم ال������وزارات وال��ت�����ش��وق ع��رب االإنرتنت 
و����ش���راء ال�����ش��ل��ع يف امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي تقبل 

بطاقات فيزا املحلية والدولية. 
اأنواع  ثالثة  حالياً  يتوفر  اأن��ه  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
بنظام  احلا�شلة  االإلكرتوين  الدرهم  بطاقات  من 
اجليل الثاين والتي تقدم مزايا فريدة من نوعها، 

وهي
البطاقة الزرقاء ومميزاتها:

-اإمكانية �شراء البطاقة - تعبئتها دون ت�شجيل .
عملية  اإمت��ام  بعد  البطاقة  تعبئة  اإع���ادة  -اإمكانية 

الت�شجيل.
املراكز  جميع  ل��دى  البطاقة  ا�شتخدام  -اإمكانية 
التجارية حول العامل )متواأمة مع فيزا( ويف نظام 

الدرهم االلكرتوين اجليل الثاين.
-اإمكانية ال�شحب النقدي من البطاقة من جميع 
اأج��ه��زة ال�����ش��راف االآىل ح��ول ال��ع��امل ال��ت��ي حتمل 

�شعار فيزا .
البطاقة احلمراء ومميزاتها:

-اإمكانية �شراء البطاقة - تعبئتها - اإعادة تعبئتها 
دون ت�شجيل.

البطاقة  ا�شتخدام   - اإع��ادة تعبئة   - -ح��دود تعبئة 

ملبالغ كبرية بعد اإمتام عملية الت�شجيل.
-اإم��ك��ان��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ف��ق��ط م���ن خ����الل �شبكة 

الدرهم االلكرتوين اجليل الثاين.
البطاقة الذهبية ومميزاتها:

-اإمكانية �شراء - تعبئة - اإعادة تعبئة البطاقة بعد 
اإمتام عملية الت�شجيل.

البطاقة  ا�شتخدام  تعبئة-  -اإع���ادة  تعبئة  -ح���دود 
والتي  دره���م  م��الي��ني  اىل10  ت�شل  ك��ب��رية  ملبالغ 

تنا�شب احتياجات ال�شركات الكبرية .
- م�شممة بطريقة ال�شريحة الذكية ويظهر عليها 
اأكر  لتكون  امل�شتخدم  و�شورة  وا�شم  ال�شركة  ا�شم 

اأماناً للمتعاملني وال�شركات الكبرية.
ويف ���ش��ب��ي��ل ت���وف���ري امل����زي����د م����ن اخل�����ي�����ارات اأم�����ام 
اجليل   – االل��ك��رتوين  ال��دره��م  بنظام  املتعاملني 
املالية  وزارة  �شتعمل  احتياجاتهم،  وتلبية  ال��ث��اين 
بطاقات  ث��الث  اإ���ش��دار  على  ال��ق��ري��ب  امل�شتقبل  يف 
جديدة حتمل اإ�شم احلا�شلة. هذا وميكن للعمالء 
الكرام �شراء بطاقات احلا�شلة من جميع فروع بنك 
اأبوظبي الوطني )116 فرع( وال�شركة اال�شالمية 
للتمويل-اأفاق )34 فرع( املنت�شرة يف خمتلف اأنحاء 
دولة االإمارات، يف حني ميكنهم تعبئة اأو اإعادة تعبئة 
البطاقات من خالل فروع البنك واأجهزة ال�شراف 
اأو م��ن خالل  ل��ه  ال��ت��اب��ع��ة  االآيل واأج���ه���زة االإي�����داع 
اخلا�شة  النقدي  واالإي���داع  االآيل  ال�شراف  اأج��ه��زة 
بنظام الدرهم االإلكرتوين اجليل الثاين واملوجودة 
يف معظم اجلهات احلكومية بالدولة، ومن املتوقع 
البطاقات م�شتقبال من  و�شحن  بيع  توفري خدمة 

خالل بقية البنوك واملوؤ�ش�شات املالية يف الدولة. 

وزارة املالية تعلن الإطالق الكلي للجيل الثاين من نظام الدرهم الإلكرتوين والإغالق النهائي للجيل الأول
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••ال�صارقة-وام: 

اأن  ال�شارقة  اك�شبو  مركز  ع��ام  مدير  امل��دف��ع  حممد  �شيف  اأك��د 
بالقطاع  للتوظيف  الوطني  للمعر�س  ع�شرة  اخلام�شة  ال��دورة 
امل�شريف واملايل واحلكومي حققت اأهدافها من حيث اجلمع بني 
راغبي العمل واجلهات التي ت�شتهدف ا�شتقطاب مواطنني جدد 
جهة   100 من  اأك��ر  م�شاركة  اإىل  املدفع  ون��وه  لديها.  للعمل 
وم�شرف وموؤ�ش�شة مثلت امل�شارف والبنوك والوزارات والدوائر 
اإ�شافة  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  اال�شتثمارية  وال�شركات  احلكومية 
اىل القوات امل�شلحة والتي طرحت جميعها مئات فر�س العمل. 

وقال ان عدد زوار املعر�س الوطني للتوظيف ومعر�س التعليم 
الدويل اللذين تزامن انعقادهما يف وقت واحد بالفرتة من 20 
املواطنني  اآالف زائر من  22 فرباير احلايل جتاوز �شبعة  اىل 
وا�شعة  ل�شريحة  املعر�شني  ا�شتقطاب  يعك�س  مم��ا  واملقيمني 
واأولياء  وامل��دار���س  واملعاهد  اجلامعات  وط��الب  اخلريجني  من 
لدى  ال��ت��وظ��ي��ف  ط��ل��ب��ات  اآالف  ت�شجيل  اإىل  م�����ش��ريا   .. االأم����ور 
واأكدت  واخلا�شة..  احلكومية  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  امل�شارف 
رغبة اجلميع يف زيادة معدالت التوطني يف الوظائف. واأ�شاف 
مدير عام مركز اك�شبو ال�شارقة  اإن ا�شتمرار املعر�س على مدى 
�شكل فر�شة هامة لدعم �شيا�شات التوطني  دورة متوا�شلة   15

برامج  تفعيل  يف  ت�شاهم  التي  الفعاليات  اأه��م  من  يعترب  حيث 
توظيف الكوادر الوطنية ومينح املواطنني الباحثني عن العمل 
الفر�شة للتعرف على اجتاهات �شوق العمل. واأو�شح اأن معر�س 
التعليم الدويل يف دورته االأخ��رية حقق اجنازا مهما �شواء من 
زوار  ع��دد  بلغ  ونوعيتها حيث  امل�شاركة  وك��م  ال���زوار  ع��دد  حيث 
عال من  تعليم  موؤ�ش�شات  فيه  و�شاركت  زائ��ر  الف   15 املعر�س 
دولة االإم��ارات وجميع دول العامل مثل ماليزيا و�شلطنة عمان 
وم�شر والواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا واأ�شرتاليا مما 
التقليدي كالطب والعديد من  �شاهم يف تنوع الربامج ما بني 

التخ�ش�شات احلديثة التي تلبي احتياجات �شوق العمل.

•• اأبوظبي-وام:

معر�س  ال��ت��وايل  على  الثانية  لل�شنة  للتوزيع  اأدن���وك  �شركة  ت��رع��ى 
الذي  الثانية  ال�شنوية  دورت��ه  يف   2013 اخلا�س  للطريان  اأبوظبي 
ي��ق��ام يف م��ط��ار البطني ل��ل��ط��ريان اخل��ا���س يف ال��ف��رتة م��ن 5 اإىل 7 
مار�س القادم مب�شاركة وا�شعة من كربى ال�شركات العاملية يف �شناعة 
البالتينية احل�شرية  للتوزيع  اأدن��وك  �شركة  رعاية  وتاأتي  الطريان. 
ال�شرق  االأب��رز يف منطقة  اأبوظبي للطريان اخلا�س احل��دث  ملعر�س 
االأو�شط كجزء من جهودها الرامية اإىل تاأكيد دورها الهام يف خدمات 
للعديد  املزود اال�شرتاتيجي  باعتبارها  الطائرات وذلك  تزويد وقود 
للتوزيع  اأدن���وك  توفر  حيث  والعاملية  املحلية  ال��ط��ريان  �شركات  م��ن 
واملعايري  املوا�شفات  الأف�شل  املطابقة  الطائرات  وقود  اأن��واع  خمتلف 
اأدنوك  ال��ظ��اه��ري م��دي��ر ع��ام �شركة  ���ش��امل  ال��ع��امل��ي��ة. وق���ال عبد اهلل 

اأبوظبي للطريان اخلا�س  للتوزيع ملعر�س  اأدنوك  اإن رعاية  للتوزيع 
2013 لل�شنة الثانية على التوايل يعك�س اأهمية هذا احلدث احليوي 
الذي اأ�شبح ي�شتقطب نخبة من اأبرز ممثلي قطاع الطريان يف دول 
كافة  دع��م  يف  امل�شاركة  على  ال�شركة  حر�س  وي��وؤك��د  وال��ع��امل  اخلليج 
الفعاليات واملنا�شبات التي ت�شهدها الدولة والتي ت�شاهم يف دفع عجلة 
اإىل  اإ�شافة  االقت�شادي..  والتنويع  النمو  الوطني وحتفيز  االقت�شاد 
امل�شتمر مع عمالئها و�شركائها  التوا�شل  اإىل  ال��دءوب  ال�شركة  �شعي 
اال�شرتاجتيني وحر�شها على تقدمي اأف�شل املنتجات واأرقى اخلدمات 
تتطلع  الظاهري   واأ���ش��اف  العاملية.  واملعايري  للموا�شفات  املطابقة 
التو�شع  اإىل  املعر�س  يف  م�شاركتها  خالل  من  للتوزيع  اأدن��وك  �شركة 
يف خدماتها مبا يتنا�شب مع التطورات يف جمال �شناعة الطريان و 
ال�شناعة  اإليه هذه  تو�شلت  ما  واآخ��ر  واالبتكارات  التطورات  مواكبة 

من تكنولوجيا ت�شاهم يف دعم م�شاريع ال�شركة التو�شعية .

معر�ص التوظيف بال�سارقة ي�ستقطب �سبعة اآلف زائر
املال والأعمال

األربعاء -    27   فبراير    2013 م    -    العـدد   10727
Wednesday   27   February    2013  -  Issue No   10727

•• اأبوظبي-الفجر: 

االإ�شالمية  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  جمموعة  االإ���ش��الم��ي،  اأب��وظ��ب��ي  م�شرف  اأك���د 
الرائدة، اليوم على قوة وجناعة املبادئ التي تقوم عليها اخلدمات امل�شرفية 
االإ�شالمية بو�شفها منوذج اأعمال اأخالقي وم�شتدام بات اليوم اأكر جاذبية 
للم�شتهلكني العامليني. جاء ذلك يف خطاب الرئي�س التنفيذي للم�شرف، طراد 
االإ�شالمي  للتمويل  ع�شرة  الثانية  ي��وروم��وين  قمة  افتتاحه  اأث��ن��اء  املحمود، 
االفتتاحية،  كلمته  وخ��الل  ف��رباي��ر.   27 اإىل   26 م��ن  لندن  تقام يف  وال��ت��ي 
اإيجابية مل�شتقبل  اأبوظبي االإ�شالمي، �شورة  ر�شم الرئي�س التنفيذي مل�شرف 
اخلدمات امل�شرفية االإ�شالمية باعتبارها متثل منوذج اأعمال اأخالقي ومرن، 
متزايد  نحو  على  جذابة  اليوم  باتت  عاملية  بقيم  ويتمتع  باال�شتدامة  يت�شم 
كبري  اإقبال  ثمة  املحمود:  ط��راد  قال  كلمته،  وخ��الل  العامليني.  للم�شتهلكني 
اأنحاء  جميع  يف  االأخ��الق��ي��ة  ب��امل��ب��ادئ  تلتزم  ال��ت��ي  امل�شرفية  اخل��دم��ات  على 
العامل، ال �شيَّما يف اأعقاب االأزمة املالية العاملية. حيث اأ�شبح امل�شتهلك العاملي 
حري�س اأكر من اأي وقت م�شى على التعامل مع م�شارف ت�شاعدهم وتوفر 
اأهاًل للثقة بحيث تدير ثرواتهم بطريقة نزيهة  لهم حلواُل ب�شيطة، وتكون 
و�شفافة وبدون اأية ر�شوم خفية. ونرى اأن هذه القيم هي جزء ال يتجزاأ من 
منوذج اأعمال ال�شريفة اال�شالمية . كما نا�شد طراد املحمود القطاع امل�شريف 

االإ�شالمي على التعاون مع بع�شهم البع�س للرتويج للركائز االأ�شا�شية التي 
يقوم عليها القطاع امل�شريف االإ�شالمي والتي تعترب قيم كونية، وذلك بهدف 
الثقة  ا�شتعادة  اإىل  �شيوؤدي  العاملية مما  امل�شرفية  ال�شناعة  التغيري يف  قيادة 
امل�شرفية  القيم  واأ�شاف قائاًل: نحن ال نحتكر  ب�شكل عام.  املايل  القطاع  يف 
�شيوفر  انت�شارها  باأن تعزيز  اأ�شاًل، ولكننا نرى  االإ�شالمية، فهي قيم كونية 

قيمة حقيقية ت�شب يف م�شلحة القطاع امل�شريف العاملي ككل .
اعتماد  االإ���ش��الم��ي��ة على  امل�����ش��ارف  امل��ح��م��ود خ��الل كلمته  كما ط��ال��ب ط���راد 
تلبية خمتلف  العمالء، وقادر على  على  ب�شاطة وتركيزاً  اأكر  اأعمال  منوذج 
ب�شكل جاد الإيجاد  العمل  اإىل  املالية. وتابع قائاًل: نحن بحاجة  متطلباتهم 
حلول مبا�شرة وب�شيطة قادرة على ا�شتقطاب عمالء جدد. كما ينبغي اأن يكون 
لالمتثال  التقنية  اجلوانب  ملعاجلة  موجه  فقط  لي�س  م�شارفنا  يف  االبتكار 

الأحكام ال�شريعة، وامنا موجه لتلبية متطلبات العمالء .
القمة  �شي�شت�شيف  االإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  اأن  املحمود  ط��راد  اأعلن  كما 
االأوىل يف العامل حول القطاع امل�شريف االأخالقي يف الربع االأخري من العام. 
ملناق�شة  العاملي  امل�شوؤيف  القطاع  يف  ب��ارزة  �شخ�شيات  امل��وؤمت��ر  �شيجمع  حيث 
الق�شايا والفر�س التي من �شاأنها اأن ت�شاعد يف اإ�شالح قطاع اخلدمات املالية. 
ومن جدير بالذكر اأن م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي هو الراعي البالتيني لقمة 
اإطار  الرعاية يف  االإ�شالمي. وتندرج هذه  الثانية ع�شرة للتمويل  يوروموين 

امل�شريف  بالقطاع  ال��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل�شرف  اإ�شرتاتيجية 
اأبوظبي  م�شرف  ويحر�س  به.  بالقيام  امل�شرف  يفخر  دور  وهو  االإ�شالمي، 
ال�شريفة  ل�شناعة  ال��داع��م��ني  طليعة  يف  دائ��م��اً  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  االإ���ش��الم��ي 
االإ�شالمية التي ت�شهد اليوم حتواًل �شريعاً من جمرد قطاع مق�شور على فئة 

معينة، اإىل قطاع �شائد يف العديد من االأ�شواق.

يف قمة يوروموين الثانية ع�شرة للتمويل االإ�شالمي

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي ي�ستعر�ص مزايا ال�سريفة الإ�سالمية كنموذج اأعمال اأخالقي وم�ستدام 

اأدنوك للتوزيع راعيًا بالتينيًا ح�سريًا ملعر�ص اأبوظبي للطريان اخلا�ص 2013

احتاد غرف التعاون يدعو اإىل 
تاأ�سي�ص �سناعة �سياحية موحدة 

•• الدمام-وام:

دعت االمانة العامة الحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي .. دول املجل�س 
موحدة  �شياحية  �شناعة  تاأ�شي�س  اأج��ل  من  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  اإنتهاج  اإىل 
ت�شهم يف تنويع م�شادر الدخل القت�شاديات دول املجل�س بعد اأن اأظهرت تقارير 
اقت�شادية عاملية اأن قطاع ال�شياحة اأ�شبح ي�شهم بن�شب مقدرة يف الناجت املحلي 
لقطاع  ال��دول  وفرتها هذه  وت�شهيالت  بف�شل حوافز  العامل  دول  لكثري من 
ال�شياحة. واأو�شحت االمانة العامة لالحتاد يف تقرير اقت�شادي ا�شدرته ام�س 
ان موؤ�شرات اقت�شادية متعددة توؤكد ان قطاع ال�شياحة ا�شبح يلعب دورا حيويا 
يف النمو االقت�شادي العاملي بعد اأن بلع حجم م�شاهمته ن�شبة 28 يف املائة من 
اجمايل عائدات قطاع اخلدمات على م�شتوى العاملي بجانب م�شاهمته بنحو 
اأكر من مليون  العاملي وتوفريه  املحلي االجمايل  الناجت  من  املائة  يف   11
فر�شة عمل �شهريا. واأ�شار تقرير االمانة العامة اإىل اأن ال�شياحة البينية بني 
عدد من الدول املجاورة يف مناطق خمتلفة من العامل ت�شكل عادة 80 يف املائة 
من اإجمايل ال�شياحة عامليا مما جعل من ال�شياحة �شناعة ا�شرتاتيجية تعتمد 
عليها هذه الدول لزيادة الناجت املحلي لها من خالل اال�شتفادة من ميزة قربها 
من بع�شها البع�س. وقال التقرير اإن دول جمل�س التعاون عليها اأن تعي هذه 
احلقيقية وت�شتفيد من ميزة موقعها اال�شرتاتيجي كاإقليم واحد وتتعامل مع 
قطاع ال�شياحة على اأنه ا�شتثمار �شناعي نظيف �شيحقق لها نتائج اقت�شادية 
والب�شرية  واالقت�شادية  الطبيعية  مواردها  اإن هي وظفت مقومات  ملمو�شة 
لدعم قطاع ال�شياحة فيها. وحققت ال�شياحة ح�شب تقارير منظمة ال�شياحة 
العاملية ايرادات بلغت 1.2 تريليون دوالر اأمريكي خالل العام 2011 مقابل 
3.8 يف املائة .. كما اأن عدد  2010 بنمو بلغ  اأمريكي عام  928 مليار دوالر 
ال�شياح حول العامل ارتفع بن�شبة 4.6 يف املائة خالل العام 2011 اىل اأكر 
من 982 مليون �شائح مقارنة مع عام 2010. واأ�شارت تقارير املنظمة اإىل 
اأن منطقة ال�شرق االأو�شط ومن بينها منطقة اخلليج تعترب املنطقة الوحيدة 
ن�شبته  تراجعا  واإمن��ا حققت  املا�شي  العام  االي���رادات  التي مل حتقق من��وا يف 
اأعلى منو باالإيرادات بواقع 7 ر5 يف  االأمريكيتان  املائة يف حني حققت  14يف 
املائة ثم القارة االأوروبية بنمو 5.2 يف املائة ثم اآ�شيا والبا�شيفيك بنمو 4.3 
يف املائة واأخريا اأفريقيا بن�شبة 2.2 يف املائة. واأو�شح رئي�س احتاد غرف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي خليل عبد اهلل اخلنجي اأن دول املجل�س باإمكانها اأن 
تخالف ما ذهبت اإليه تقارير منظمة ال�شياحة العاملية وحتقق منوا كبريا يف 
ايراداتها من وراء قطاع ال�شياحة ان هي اأح�شنت توظيف ا�شتثماراتها املحلية 
االجنبية  اال�شتثمارات  من  مزيد  ال�شتقطاب  و�شعت  ال�شياحة  قطاع  دعم  يف 
للم�شتثمرين  وحوافز  وامتيازات  ت�شهيالت  تقدمي  خ��الل  من  القطاع  لهذا 
املحليني واالجانب لتحقيق نتائج جيدة يف جمال ال�شياحة كما فعلت االإمارات 
ال�شياح  التي �شارت وجهة �شياحية يف�شلها كثري من  والبحرين خا�شة دبي 

اخلليجيني واالجانب.

م�سدر تفوز بجائزة دبي للنقل امل�ستدام 
•• دبي-وام:

نالت  م�شدر مبادرة اأبوظبي متعددة االأوجه للطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة جائزة دبي للنقل امل�شتدام 
عن فئة  اإدارة النقل . و�شلم �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي الدرع ملمثل 
ال�شركة م�شدر خالل احلفل الذي اأقيم يف مركز دبي التجاري العاملي. وجاء هذا الفوز العتماد نظام النقل 
ال�شخ�شي ال�شريع يف مدينة م�شدر والذي يجري ت�شغيله منذ عام 2010 . ويتكون النظام من �شيارات 
اأف�شل م�شتويات اخل�شو�شية  ذاتية احلركة وذات مق�شورة واحدة وتعمل بالكهرباء وتوؤمن مل�شتخدميها 
والراحة اإ�شافة اإىل املوثوقية واال�شتدامة..ومت نقل ما يزيد عن  500  األف راكب حتى االآن حيث يجري 
وتعد  املدينة.  يف  احلديثة  التنقل  لو�شائل  اال�شتدامة  حلول  اأف�شل  لتحديد  خطة  �شمن  النظام  اختبار 
م�شدر مبادرة اأبوظبي متعددة االأوجه لتطوير وت�شويق وتطبيق تقنيات وحلول الطاقة املتجددة وت�شكل 
حيث  امل�شتقبل  طاقة  واقت�شاد  االأحفوري  الوقود  على  القائم  احل��ايل  االقت�شاد  بني  و�شل  �شلة  ال�شركة 

تعكف على تطوير االأثر ال�شديق للبيئة للطريقة التي �شنعي�س ونعمل وفقها يف امل�شتقبل.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ حممد جاهد 
ح�شني حممد ابوالكالم       - 
جواز  اجلن�شية-  بنغالدي�س  
�شفره  رقم )0651714( 
ف���ع���ل���ى م�����ن ي����ج����ده ب���رج���اء 
مركز  اق������رب  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه 
�شرطة او ال�شفارة بنغالدي�س 

م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
امل������دع������و/ حممد  ف�����ق�����د  
ح�������ام�������د حم������م������د غ������الم 
بنغالدي�س    - م�����ش��ط��ف��ى  
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )295253( رق�����������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

.050/5714201

فقدان جواز �سفرت
احمد  رفيق  املدعو/  فقد  
مبارك علي   - بنغالدي�س  
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )0203794( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

.050/5714201

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ ام�����رب 
زم��رد خان   فرحان حممد 
اجلن�شية-  ب��اك�����ش��ت��اين    -
ج����������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م   
)8944151(  من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

.050/7064106

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  امل��دع��وة/ ميمونه 
كمارا     - ال�شنغال اجلن�شية   
رق����م    ����ش���ف���ره���ا  ج���������واز   -
)525392(   �شادر من 
عليه  يجده  م��ن  ال�شنغال 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

.050/8458739

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ باليت ح�شني 
بنغالدي�س   - م���وف���ي���ز     
�شفره  ج��واز   - اجلن�شية   
رقم   )38361(   �شادر 
من بنغالدي�س  من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

.050/1244493

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل���������دع���������و/ ج����ه����اد 
�شوري   - جنيات  عبداملنعم 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
من  )5680743(�شادر 
���ش��وري��ا   ي��رج��ى مم��ن يعر 
للقن�شلية  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
اأق����رب  او  ب���دب���ي  ال�������ش���وري���ة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  امل��دع��وة/ رقيه امني 
اهلل حم����م����ود       - فلبينية  
�شفرها   ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
فعلى   )1006145( رق��م 
ت�شليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده  م���ن 
اىل اق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 

ال�شفارة الفلبني م�شكوراً.



•• اأبوظبي-الفجر: 

القطارات  ل�شبكة  وامل�����ش��غ��ل  امل��ط��ور  ل��ل��ق��ط��ارات،  ���ش��رك��ة االحت����اد  اأع��ل��ن��ت 
الوطنية بدولة االإمارات العربية املتحدة، ام�س عن تاأمينها لتمويل تبلغ 
اأمريكي(، الإمتام  اإماراتي )1.28 مليار دوالر  4.7 مليار درهم  قيمته 
املرحلة االأوىل من م�شروع قطار االحتاد الذي يغطي امل�شار املوؤدي من 

�شاه وحب�شان اإىل الروي�س.
ويف تعليقه على ا�شتكمال عملية متويل املرحلة االأوىل من امل�شروع قال 
للقطارات:  �شركة االحت��اد  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�شويدي،  نا�شر  معايل 
اإن تاأمني هذا القر�س ال ميثل فقط بداية ع�شر جديد لدولة االإمارات 
�شبكة  خ��الل  من  وال�شفر  والنقل  التجارة  جم��االت  يف  املتحدة  العربية 
النقل التي تربط االإم��ارات ال�شبع مع �شركائنا يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، ولكن يعك�س اأي�شا ثقة قطاع اخلدمات املالية العاملي يف م�شروع 
ال�شكك احلديدية الذي تنفذه �شركة االحتاد للقطارات واالإجنازات التي 
االإمارات  دول��ة  يف  الرائد  الوطني  امل�شروع  ه��ذا  يحققها  اأن  املنتظر  من 

العربية املتحدة. 
ومتتد فرتة ت�شديد القر�س على مدى خم�س �شنوات و�شيتم توزيعه بني 
بنك طوكيو ميت�شوبي�شي   ،)NBAD( الوطني اأبوظبي  بنك  كل من 
 ، )ADCB( بنك اأبوظبي التجاري ، )BTMU( يو اف جى ليمتد
و بنك)HSBC( ال�شرق االأو�شط املحدود ، بحيث ميثل بنك اأبوظبي 

الوطني دور الو�شيط ووكيل �شامن للقر�س على حد �شواء.
من  االأوىل  للمرحلة  الكاملة  التمويل  خطة  على  امل��واف��ق��ة  مت��ت  وق��د 
امل�شروع من قبل كل من جمل�س الوزراء بدولة االإمارات العربية املتحدة 

بداية العام املن�شرم، واملجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي.

ومن ناحيته بني �شعادة الدكتور نا�شر �شيف املن�شوري، املدير التنفيذي 
اآخر على  القر�س يعد موؤ�شراً  تاأمني هذا  اأن  ل�شركة االحتاد للقطارات 
اإح���رازه يف م�شروع قطار االحت��اد، وه��و ي�شاف  ال��ذي مت  التقدم الكبري 
ال��دف��ع��ة االأوىل من  ال��ت��ي مت��ت ومنها و���ش��ول  اإىل االجن����ازات االأخ����رى 
على  القائمة  الت�شييد  عمليات  يف  امللحوظ  والتقدم  م��وؤخ��راً،  العربات 
املرحلة االأوىل. وعرب املن�شوري عن تطلعه اإىل و�شول القاطرات خالل 
امل�شروع يجري وفق اجلدول  اأن  العام اجل��اري، موؤكداً  االأول من  الربع 
الزمني املحدد واأن عملية ت�شغيل قطار املرحلة االأوىل من حب�شان اإىل 
الروي�س �شتبداأ مع نهاية هذا العام. منوهاً اإىل اأهمية التعاون الذي مت 
هذا  تطوير  يف  للقطارات  لالحتاد  مهماً  �شريكاً  تعد  والتي  البنوك  مع 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة  االإ�شرتاتيجية  االأهمية  ذو  امل�شروع 
وم�شيداً باجلهود التي بذلتها �شركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(، 

ودورها الكبري يف امل�شاعدة على تاأمني هذا القر�س.
العام  املدير  يا�شني،  م��ارك  ق��ال  التمويل،  ه��ذا  عن  حديثه  معر�س  ويف 
للقطاع امل�شريف لل�شركات واال�شتثمار يف بنك اأبوظبي الوطني: اإن بناء 
يف  يعد عاماًل مهماً  املتحدة  العربية  االإم��ارات  �شكك حديدية يف  �شبكة 
م��رك��زاً حمفزاً  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ودول���ة  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  جعل 
مثل  الطموحة  امل�شاريع  بدعم  الوطني  اأبوظبي  بنك  ويلتزم  للتجارة. 
م�شروع ال�شكك احلديدية لقطار االحتاد الذي �شريبط يف نهاية املطاف 
و�شي�شبح  االأخ���رى،  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��دول  ال�شبع  االإم����ارات 
ال��دول. كما يعترب بنك  التجارة بني تلك  زي��ادة حجم  عاماًل موؤثراً يف 
اأبوظبي الوطني داعماً قوياً مل�شاريع البنية التحتية الرئي�شية يف املنطقة، 
ال�شكك احلديدية  القر�س مل�شروع  اإىل حد كبري يف متويل هذا  و�شاهم 

واخلدمات اال�شت�شارية له. 

الحتاد للقطارات توؤمن قر�سًا بقيمة 4.7 مليار درهم لإمتام املرحلة الأوىل من م�سروع �سبكة القطارات الوطنية 

لبنى القا�سمي ت�ستعر�ص اأمام لقاء الأعمال يف غرفة دبي حتديات التجارة اخلارجية
•• دبي-وام:

بنت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  ���ش��ددت 
التجارة  وزي������رة  ال��ق��ا���ش��م��ي  خ���ال���د 
تاأ�شي�س  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  اخل���ارج���ي���ة 
العام  القطاعني  ب��ني  قوية  رواب���ط 
واخلا�س معتربة اأن ال�شراكة بينهما 
بالفائدة  ع��اد  كبريا  جناحا  حققت 
على اقت�شاد الدولة. واأكدت معايل 
القا�شمي يف حديثها  لبنى  ال�شيخة 
اأم���������ام مم���ث���ل���ي ال����ق����ط����اع اخل���ا����س 
وجمال�س  جم���م���وع���ات  واأع���������ش����اء 
االأعمال املن�شوية حتت مظلة غرفة 
دبي خالل لقاء االأعمال ال�شباحي 
نظمته  ال��ذي   2013 للعام  االأول 
ال��غ��رف��ة يف م��ق��ره��ا اأه��م��ي��ة وج���ود 
تعزز  قوية  خارجية  جت��ارة  �شيا�شة 
التجارية  امل�����ش��ال��ح  ع��ل��ى  وحت��اف��ظ 
لدولة االإمارات يف االأ�شواق العاملية 
التجارة  وزارة  موؤ�شر  اأن  مو�شحة 
التجاري  ل���الن���ف���ت���اح  اخل����ارج����ي����ة 
العام  امل��ائ��ة يف  167 يف  اإىل  و���ش��ل 
الدولة  اح��ت��ل��ت  ح���ني  يف   2011
الئحة  ����ش���م���ن  م���ت���ق���دم���ة  م���رت���ب���ة 
العامل   يف  م�شدرة  دول���ة   20 اك��ر 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   1.6 ت�شدر 
ال�شادرات العاملية والئحة اأكرب 25 
ت�شتورد  ال��ع��امل   م�شتوردة يف  دول��ة 
1.1 يف املائة من اإجمايل الواردات 
�شدارة  على  املحافظة  م��ع  العاملية 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  ال���دول 
ا�شرتاتيجية  عاملية  ل�شلع  امل�شدرة 

مثل الذهب واالأملا�س واالأملنيوم.
التنوع  اأه��م��ي��ة  معاليها  اأك���دت  كما 
اأن  الدولة خ�شو�شا  االقت�شادي يف 

اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة التي 
تنويع  ال���دول���ة جن��ح��ت يف  ت��ب��ن��ت��ه��ا 
التنوع  وحت��ف��ي��ز  ال���دخ���ل  م�������ش���ادر 
حاليا  ت���ب���ل���غ  ح���ي���ث  االق����ت���������ش����ادي 
النفطية  غري  القطاعات  م�شاهمة 
اكر من 74.6 يف املائة من الناجت 
ولفتت  ل��ل��دول��ة.  املحلي  االإج��م��ايل 
التجارة  ق���ط���اع  ان  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا 
اخل���ارج���ي���ة وح�����ده ي�����ش��ك��ل ح���وايل 
12.6 يف املائة من الناجت االإجمايل 
باالأ�شعار  االإم�����ارات  ل��دول��ة  املحلي 
اأن  م��و���ش��ح��ة   2011 يف  احل��ال��ي��ة 
50.46 يف املائة من جتارة الدولة 
مع  ت��ت��م  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
العربية  غ���ري  االآ����ش���ي���وي���ة  ال������دول 
مع  ت��ت��م  م��ن��ه��ا  امل��ائ��ة  يف  و20.12 
الدول االأوروبية و12.55 يف املائة 
مع الدول العربية و8.77 مع دول 

و5.02  االأم��ري��ك��ي��ت��ني  ال���ق���ارت���ني 
االإفريقية  ال������دول  م���ن  امل���ائ���ة  يف 
املائة  يف  و3.08  ال���ع���رب���ي���ة  غ����ري 
واأ�شافت  ال���ع���امل.  دول  ب��اق��ي  م���ع 
اأداء  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  م��ن  اإن���ه  معاليها 
ل��ل��دول��ة فاإننا  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة 
مباحثات  اإج��������راء  يف  م�����ش��ت��م��رون 
���ش��رك��ائ��ن��ا يف منطقة  م���ع  جت���اري���ة 
ال���ع���رب���ي وغ���ريه���ا وبحث  اخل��ل��ي��ج 
ات��ف��اق��ي��ات تعاون  ت��وق��ي��ع  اإم��ك��ان��ي��ة 
ا�شرتاتيجية  وجت��اري��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
للتعاون  القانونية  االأط��ر  وتنظيم 
االقت�شادي والتجاري حيث تتعاون 
امل�شوؤول  الفريق  مع  حاليا  ال���وزارة 
جمل�س  دول  يف  ال���ت���ف���او����س  ع����ن 
اتفاقيات  الإب��رام  اخلليجي  التعاون 
م��ن��اط��ق جت�����ارة ح����رة م���ع االحت����اد 
والهند  وال�شني  واليابان  االوروب��ي 

وباك�شتان وتركيا وا�شرتاليا وكوريا 
ال�����ذي ي�شم  امل���ريك���ا����ش���ور  وجت���م���ع 
الربازيل واالأرجنتني واالأوروغواي 
النقا�س مع  وال��ب��اراغ��واي. وخ��الل 
االأعمال  رج����ال  ���ش��األ  احل��ا���ش��ري��ن 
عن تاأثري قانون ال�شركات على منو 
واعتربت   .. ال���دول���ة  يف  االق��ت�����ش��اد 
معاليها اأن القانون �شي�شكل اإ�شافة 
لقطاع االأعمال معربة عن اعتقادها 
�شتتغري  ال��ق��ان��ون  م���واد  بع�س  ب���اأن 
ولكنه �شيقر يف نهاية االأمر مل�شلحة 
ال��دول��ة.. م�شرية  االأع��م��ال يف  بيئة 
اآخ���ر اإىل اأن  يف ج���واب ع��ل��ى ���ش��وؤال 
ق��ان��ون االإف��ال���س ه��و اأح��د اأولويات 
معاليها  واإع��ت��ربت  املقبلة.  ال��ف��رتة 
مهمة  احل��رة  التجارة  اتفاقيات  اأن 
البينية  التجارة  �شتعزز  حيث  ج��دا 
وتخلق  االأع���م���ال  مم��ار���ش��ة  وت�شهل 

ف���ر����س ع��م��ل ج���دي���دة وت�����ش��اه��م يف 
ان  املعرفة والتقنية.. وقالت  تبادل 
اأولوية  هو  االتفاقيات  ه��ذه  توقيع 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
الوزارة  واأك��دت معاليها على جهود 
يف تقدمي الدعم للتجار يف االأ�شواق 
م�شتعر�شة  فيها  ي��ت��و���ش��ع��ون  ال��ت��ي 
ق������ن������وات خم���ت���ل���ف���ة ل���ل���م�������ش���اع���دة 
زي�������ارة مكاتب  خ�����الل  م����ن  �����ش����واء 
االإماراتية  ال�����ش��ف��ارات  او  ال������وزارة 
املوقع  ع����رب  ال���ت���وا����ش���ل  ح���ت���ى  اأو 
العالقات  خل���ارط���ة  االإل�����ك�����رتوين 
ال��ت��ج��اري��ة االإم���ارات���ي���ة ال���ذي يوفر 
والتجارية  االقت�شادية  املعلومات 
العامل  دول  ملختلف  واال�شتثمارية 
وه��و اأح���د امل���ب���ادرات ال��ت��ي اطلقتها 
اأواخ����ر  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
�شوؤال  على  رده��ا  ويف  املا�شي.  العام 

ال��رب��ي��ع العربي  ت���اأث���ري  اآخ����ر ح���ول 
ع��ل��ى جت���ارة ال��دول��ة ومن��وه��ا قالت 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  وزي����رة  م��ع��ايل 
ال����دول  ال��ب��ي��ن��ي��ة م���ع  ال���ت���ج���ارة  اإن 
لها  ت��اأث��ري  وال  ج��دا  قليلة  العربية 
م�شرية اإىل عوامل اأخرى توؤثر على 
التحتية  البنية  وهي  الدولة  جتارة 
ن�شط  اأعمال  وجمتمع  اللوج�شتية 
وفعال وهو ما مييز دولة االإمارات 
التجارة  م��رك��ز  ب��ال��ف��ع��ل  ومي��ن��ح��ه��ا 
االأول بال منازع يف املنطقة. واأ�شادت 
غرفة  تلعبه  ال��ذي  بالدور  معاليها 
دب����ي يف دع����م ال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف 
الدولة وت�شهيل التوا�شل بينه وبني 
هذه  خ��الل  م��ن  احلكومي  القطاع 
احلوار  لتحفيز  التفاعلية  املن�شة 
هما  والتوا�شل  احل��وار  ان  معتربة 
االقت�شادية  ال�شراكة  جن��اح  اأ�شا�س 

ب���ني ال��ق��ط��اع��ني. م���ن ج��ان��ب��ه اأكد 
�شعادة املهند�س حمد بوعميم مدير 
عام غرفة جتارة و�شناعة دبي على 
القطاعني  ب���ني  ال�����ش��راك��ة  اأه��م��ي��ة 
احلوار  اأن  معتربا  واخل��ا���س  العام 
هو  القطاعني  هذين  مكونات  بني 
اقت�شاد دبي  اأ���ش��ا���س جن��اح وت��ط��ور 
التي  الفعالة  بال�شراكة  منوها   ..
ت�شب يف امل�شلحة العامة القت�شاد 
االإمارة. واأ�شار �شعادته اإىل اأن غرفة 
دبي تعمل على تفعيل ال�شراكة بني 
واإطالع  واخلا�س  العام  القطاعني 
ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س ع���ل���ى اأح������دث 
وحتر�س  العمل  بيئة  يف  املتغريات 
على تعزيز وتنويع قنوات التوا�شل 
بني القطاعني مبا ي�شاهم يف تعزيز 
قدرات جمتمع االأعمال التناف�شية. 
�شادرات  قيمة  اأن  بوعميم  وك�شف 

اأع�������ش���اء غرفة  واإع�������ادة �����ش����ادرات 
املا�شي  ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ر  خ����الل  دب����ي 
بنمو  دره����م  م��ل��ي��ار   23.5 ب��ل��غ��ت 
مقارنة  امل���ائ���ة  يف   13.1 ب��ن�����ش��ب��ة 
2012 مما  م���ن  ال�����ش��ه��ر  ب��ن��ف�����س 
اأع�شاء  لتجارة  قوية  بداية  يعك�س 
غ��رف��ة دب���ي خ���الل ال��ع��ام احل���ايل. 
التوقعات  اإىل  ����ش���ع���ادت���ه  ول���ف���ت 
الربع  االإيجابية لتجار دبي خالل 
وذل���ك  احل�����ايل  ال���ع���ام  م���ن  االأول 
لقادة  الف�شلي  لال�شتبيان  وف��ق��ا 
االأع��م��ال ال���ذي اأج��رت��ه غ��رف��ة دبي 
االإيجابية  التوقعات  تخطت  حيث 
املائة  يف   75 ال���  الكبرية  لل�شركات 
يف  و69  االقت�شادية  االأو���ش��اع  يف 
بدت  االأع��م��ال يف حني  ببيئة  املائة 
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة اأقل 
44 يف  االقت�شادية  باالأو�شاع  ثقة 
املائة   55 يف  االأعمال  املائة  وبيئة 
 2013 م���ن  االأول  ال���رب���ع  خ���الل 
ولكنها  الكبرية  بال�شركات  مقارنة 
تخطت تلك امل�شجلة خالل الفرتة 
متفائلة  نظرة  يعك�س  مما  املا�شية 
لبيئة االأعمال يف دبي خالل الربع 
و�شدد  احل�����ايل.  ال���ع���ام  م���ن  االأول 
بني  التوا�شل  اأهمية  على  بوعميم 
موؤكدا  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
اأح���د ركائز  ال��ت��وا���ش��ل ه��و  اأن ه���ذا 
متيز جمتمع االأعمال يف دبي حيث 
اأن احلوار البناء والذي ميثل لقاء 
تنظمه  ال���ذي  ال�شباحي  االأع��م��ال 
ال��غ��رف��ة اأح�����د اأوج���ه���ه ي�����ش��اع��د يف 
امل��ع��وق��ات واإي���ج���اد احللول  ت��ذل��ي��ل 
قطاع  ت����واج����ه  ال����ت����ي  ل��ل��م�����ش��اك��ل 

االأعمال.
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•• دبي-وام:

اعتمد مركز دبي لل�شلع املتعددة التابع حلكومة دبي 
�شركة  اإمربيوم هامربغ لتجارة العمالت  التابعة 
للم�شكوكة  ع��امل��ي  م���وزع  ك���اأول  اإم��ربي��وم  ملجموعة 

الذهبية االإماراتية.
وقدمت جمموعة  اإمربيوم  اإحدى اأبرز ال�شركات 
ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال جت����ارة ال��ع��م��الت دع��م��ا كبريا 
40 عاما ملحبي جمع العمالت  على م��دار ح��وايل 
والتجار اإ�شافة اإىل البنوك وامل�شتثمرين الراغبني 

يف تطوير وا�شتكمال جمموعاتهم من العمالت.
امل�شكوكات  هامبورغ  اإمبوريوم  �شركة  وا�شتعر�شت 
الذهبية االإماراتية التي اأطلقها مركز دبي لل�شلع 
مبكانة  احتفاء  املا�شي  اأبريل  �شهر  خالل  املتعددة 
الدولة كمركز رئي�س لتجارة الذهب على م�شتوى 
ال��ع��امل خ���الل م��ع��ر���س ع���امل امل����ال ال����ذي ع��ق��د يف 

امل�شكوكات  ت��ل��ك  ا���ش��ت��ع��را���س  امل��ق��رر  ب��رل��ني. وم���ن 
يعقد  ال���ذي  الثمينة  للمعادن  دب��ي  م��وؤمت��ر  خ��الل 

يومي ال�شاد�س وال�شابع من �شهر اأبريل القادم.
وقال غوتام �شا�شيتال الرئي�س التنفيذي للعمليات 
اإمربيوم  �شركة  اإن  امل��ت��ع��ددة  لل�شلع  دب��ي  مركز  يف 

هامربغ قدمت الدعم للمهتمني بتجارة العمالت 
توفر كما  الزمن وهي  اأربعة عقود من  م��دار  على 
ك��ب��ريا م��ن امل��ع��ل��وم��ات واخل�����ربات ب��ه��ذا امل��ج��ال .. 
الذهبية  كاأول موزع عاملي للم�شكوكات  بها  مرحبا 
االإماراتية التي حظيت باهتمام كبري من قبل هواة 

وم�شتثمرين من جميع اأنحاء العامل.
ويحمل اأحد وجهي الن�شخة االأوىل من امل�شكوكات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  �شورة  الذهبية 
اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل  .. فيما  زاي��د 
ي��زي��ن ال��وج��ه االآخ����ر ���ش��ورة ل���ربج خليفة اأط���ول 

ناطحة �شحاب يف العامل.
�شاحب  �شورة  فتحمل  الثانية  للن�شخة  وبالن�شبة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل  
االآخ��ر �شورة جلزيرة نخلة  الوجه  .. فيما يحمل 

جمريا وهي اأكرب جزيرة �شناعية يف العامل.
جت�شدان  ال��ل��ت��ان  امل�شكوكتان  ه��ات��ان  حظيت  وق���د 
الفن املعماري احلديث اإقباال كبريا من هواة جمع 

العمالت وامل�شتثمرين على حد �شواء.
وق����د ق���ام���ت ����ش���رك���ة  اأرغ�������ور ه����رياو�����س اإ������س اإي���ه  
ال�����ش��وي�����ش��ري��ة احل���ائ���زة ع��ل��ى اع��ت��م��اد  م��ع��ي��ار دبي 
وتتوفر  الذهبية.  العملة  ب�شك   .. ال�شلع   لت�شليم 
امل�شكوكات الذهبية االإماراتية باأربع اأحجام ترتاوح 
االأون�شة  ال��واح��دة ون�شف  االأون�����ش��ة  ب��ني  اأوزان��ه��ا 
العمالت  وحتمل  االأون�شة  وع�شر  االأون�شة  ورب��ع 
ذات ن�شبة نقاء الذهب هو 99.99 - 24 قرياطا  
و دم��غ اأرغ���ور ه��رياو���س للجودة واالأ���ش��ال��ة. يذكر 
اأن  معيار دبي لت�شليم ال�شلع  الذي اأطلقه  مركز 
دبي لل�شلع املتعددة  عام 2005 هو معيار اجلودة 
اإن���ت���اج �شبائك  امل��ع��ت��م��د ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة يف 

الذهب والف�شة واملوا�شفات التقنية.

دبي لل�سلع يعتمد اإمبوريوم هامبورغ لتجارة العمالت كاأول موزع عاملي مل�سكوكات الدولة الذهبية

•• ابوظبي – الفجر:

للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  بجهاز  اللحوم  وح���دة  ن��ف��ذت 
مو�شعة  تفتي�شية  ح��م��ل��ة  ال��ع��ني  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
والدواجن  ال��ل��ح��وم  وب��ي��ع  ت���داول  من�شاآت  على 
176 من�شاأة موزعة  واالأ�شماك والبالغ عددها 
و�شائل  ممثلي  برفقة  ال��ع��ني  مدينة  اأرج����اء  يف 

االإعالم العاملني يف املدينة.
واأت���ل���ف م��ف��ت�����ش��و اجل���ه���از خ����الل احل��م��ل��ة التي 
ت��رك��زت يف ���ش��وق ال��زع��ف��ران��ة وم��راك��ز الهايرب 
ماركت وال�شوق املركزي نحو 10 كيلوجرامات 
املراكز  الأح��د  التابعة  امل�شمكة  يف  الروبيان  من 
ب�شبب  العني  مدينة  يف  اال�شتهالكية  التجارية 
فيما  ال�شليمة  بالطريقة  معها  التعامل  ع��دم 
يف  ���ش��ب��ب��اً  اأي�����ش��اً  ك���ان  م��ا  وه���و  بالتعبئة  يتعلق 
نتيجة  املن�شاأة  تلك  بحق  نهائي  اإن���ذار  حت��ري��ر 
التعامل مع  ال�شحيحة يف  املمار�شات غري  تلك 
ب�شرورة  م�شئوليها  على  التنبيه  ومت  االأ�شماك 
ال��ت��ع��ام��ل مع  املتبعة ع��ن��د  م��راع��اة االإج������راءات 

االأغذية.
ووج������ه م��ف��ت�����ش��و وح������دة ال���ل���ح���وم 3 اإن��������ذارات 
تقدمي  ومت  ملتزمة  غ��ري  من�شاآت  بحق  اأخ���رى 

التوجيهات االإر�شادية لهم حول كيفية التعامل 
مع املواد الغذائية احل�شا�شة كاللحوم واالأ�شماك 
والدواجن. وقال علي يو�شف ال�شعد مدير اإدارة 
االت�����ش��ال وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ب��االإن��اب��ة يف جهاز 
تهدف  احلملة  اإن  الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي 
املن�شاآت  على  القائمني  ات��ب��اع  م��ن  التحقق  اإىل 
التعامل  يف  املعتمدة  واملمار�شات  االأ�شاليب  تلك 
مع املنتجات الغذائية يف وقت بداأت فيه حرارة 
على اجلميع  ل��زام��اً  وب��ات  االرت��ف��اع  ال�شيف يف 
خالل  ال��غ��ذاء  مع  حر�شاً  اأك��ر  ب�شكل  التعامل 

النقل والتخزين والعر�س.
التي  التفتي�س  نظم  طور  اجلهاز  اأن  اإىل  واأ�شار 
واأ�شبح  التقليدية  االأنظمة  وجت���اوز  يعتمدها 
يتبنى نظم التفتي�س املبني على درجة اخلطورة 
الغذائية  امل��ن�����ش��اآت  ت�شنيف  ع��ل��ى  ي��ق��وم  وال����ذي 
ومنخف�شة  متو�شطة  عالية  ف��ئ��ات  ث��الث��ة  اإىل 
فيها  املمار�س  الن�شاط  طبيعة  ح�شب  اخلطورة 
الزيارات  جدولة  تتم  الت�شنيف  لهذا  اإ�شافة  و 
النهائى لكل  التقييم  الروتنية للمن�شاآت ح�شب 
تقييم  على  احلا�شلة  املن�شاأت  ان  بحيث  زي���ارة 
ع���اىل ي��ت��م ت��ب��اع��د زي��ارات��ه��ا وال��ع��ك�����س ف��ى حالة 
اأن  املن�شاآة على تقييم متدنى.  واأو�شح  ح�شول 

االأمثل  اال�شتخدام  للجهاز  يكفل  النظام  ه��ذا 
الرتكيز  اإىل  اإ�شافة  والب�شرية  املادية  للموارد 
امل�شتمر على املن�شاآت التي قد متثل خطورة على 
اأن اجلهاز  اإىل  �شالمة املنتجات املتداولة، الفتاً 
يعتمد اآليات للتفتي�س مت اإقرارها من قبل هئية 
من  وه��ي   )UKAS( الربيطانية  االع��ت��م��اد 
اأعلى اأو�شمة التفتي�س التى متنح جلهات رقابة 

عاملياً. واأكد اأن معرفة انطباع اجلمهور عن اأداء 
التفتي�س  خطط  و�شع  عند  اأهميته  له  اجلهاز 
على  الطلب  كثافة  االع��ت��ب��ار  بعني  ت��اأخ��ذ  ال��ت��ي 
املزدحمة  ال�شكنية  التجمعات  يف  الغذائية  املواد 
باالإ�شافة اإىل اأن و�شع املن�شاآت يف بع�س املناطق 
ل�شمان  التفتي�شية  ال���زي���ارات  تكثيف  يتطلب 

�شالمة الغذاء للم�شتهلكني.

مت خاللها توجيه 4 اإنذارات

اللحوم  من�ساآت  على  حملة  يف  الأ�سماك  من  كيلوجرامات  اإتالف 10 
اأغذية عن العام 2012 ملجموعة  ال�سافية  الأرباح  درهم  مليون   125

•• اأبوظبي-وام:

املائة  16 يف  1.33 مليار درهم بن�شبة منو    2012 31 دي�شمرب  اأغذية لل�شنة املنتهية يف  بلغت مبيعات جمموعة 
مقارنة مع العام ال�شابق. كما بلغت االأرباح ال�شافية 125 مليون درهم م�شجلة زيادة عن العام املا�شي بن�شبة 44.5 يف 
املائة . ونتيجة لهذا االأداء القوي اأو�شى جمل�س االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني بن�شبة 5 يف املائة . واأو�شح 
جمل�س اإدارة جمموعة اأغذية يف تقريره ال�شنوي اأن هذا النمو يعود بالدرجة االأوىل اإىل االأداء القوي الأعمال املجموعة 
االأ�شا�شية املتمثلة بالدقيق واملياه والع�شائر بعدما �شجل ق�شم االأعمال الزراعية امل�شوؤول عن اإدارة وت�شنيع وت�شويق 
منتجات املطاحن الكربى الرائدة يف اإنتاج اأجود اأنواع الدقيق والعلف احليواين يف االإمارات �شايف مبيعات بلغ 853.5 
االأوىل  بالدرجة  املا�شي ويعود ذلك  العام  ذاتها من  الفرتة  املائة مقارنة مع  11 يف  بن�شبة منو قدرها  مليون درهم 
اإدارة وتوزيع وت�شنيع العديد من العالمات  امل�شوؤول عن  امل�شتهلك  اأعمال  اإىل زيادة احلجم يف املبيعات. وحقق ق�شم 
التجارية مبا يف ذلك مياه العني املعدنية وع�شائر كابري �شن ومنتجات العني من معجون الطماطم واخل�شروات 
املجمدة وع�شائر ت�شيكيتا ومنتجات االألبان من يوبليه �شايف مبيعات بلغ 473 مليون درهم بن�شبة منو قوية بلغت 26 
يف املائة مقارنة مع العام املا�شي. واأ�شار التقرير اإىل اأن جمموعة اأغذية تركز اأولوياتها على منتجات يوبليه من االألبان 
ب��ارز من خالل  وج��ود قوي وح�شور  اأطلقت حديثا خللق  التي  الطبيعية  الع�شائر  ت�شيكيتا من  الطازجة ومنتجات 
تو�شيع نطاق عمليات التوزيع واخرتاق جميع قطاعات البيع بالتجزئة. ولوحظ حت�شن تدريجي يف حجم مبيعات هذه 
املنتجات ويجري االآن العمل على تنفيذ العديد من التح�شينات واملبادرات التي تهدف اإىل ت�شريع هذا النمو. ويف تركيا 
مت االإنتهاء من تغيري العالمة التجارية ل�شركة تعبئة مياه الينابيع التي مت اال�شتحواذ عليها موؤخرا واأ�شبحت جاهزة 
2013 حتت ا�شم العالمة التجارية اجلديدة األنب . وتركز االأولويات احلالية يف  لالإطالق يف الربع االأول من عام 
هذا االإطار على تو�شيع نطاق التوزيع يف االأقاليم الرتكية وطرح مياه الينابيع الطبيعية األنب يف اأ�شواق دولة االإمارات 
املجمدة ي�شري  امل�شروع اجلديد للمخبوزات  اأن  التقرير  واأو�شح   .2013 الثاين من عام  الن�شف  املتحدة يف  العربية 
ح�شب اخلطة الرامية اإىل اإطالقه يف الربع االأخري من عام 2013. وا�شتعدادا لتلبية الطلبات املتوقعة على املدى 
املتو�شط يجري االآن تنفيذ عدة م�شاريع منها: زيادة الطاقة االإنتاجية لعلف الدواجن التي �شتكتمل يف �شهر اأبريل 
�شتدخل حيز العمل يف الربع االأول من عام 2014 وبدء  التي  الدقيق  ملطاحن  االإنتاجية  الطاقة  زيادة  و   2013
ت�شغيل خط تعبئة املياه اجلديد عايل ال�شرعة يف الربع الثاين من عام 2014 وباالإ�شافة اإىل تد�شني خطوط تعبئة 

املياه يف قوارير �شعة خم�شة وع�شرة لرتات يف تركيا من املتوقع اأن يكتمل اإجنازها يف الربع الثاين من عام 2013.
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�شخبوط  بن  خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ  اأ�شاد 
لل�شطرجن  االآ�شيوي  االحتاد  رئي�س  نهيان  اآل 
مهرجان  حققها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  بالنجاحات 
ع�شرين  خ��الل  لل�شطرجن  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
بداية  يف  االأوىل  اإن���ط���الق���ت���ه  م���ن���ذ  ع����ام����ا 
الت�شعينات من القرن املا�شي بدعم من القيادة 
الر�شيدة التي اأولت اهتماما كبريا بن�شر تلك 
الريا�شة الذهنية والثقافية لي�شبح مهرجان 
ال�شطرجنية  املهرجانات  واأكرب  اأبرز  اأبوظبي 
ال�شيخ  وث��م��ن   . االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف منطقة 

جمل�س  ومتابعة  دع��م  �شخبوط  ب��ن  �شلطان 
اأبوظبي الريا�شي برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية  زايد بن �شلطان 
ح�شور  على  ح��ر���س  اأن���ه  واأك���د   . واالإن�شانية 
ال�شنوات  امل��ه��رج��ان��ات يف  م��ن  ع���دد  واف��ت��ت��اح 
على  القائمني  جهود  بنف�شه  ومل�س  ال�شابقة 
التميز  ع��ل��ى  ال���دائ���م  امل���ه���رج���ان وح��ر���ش��ه��م 
التنظيمي والفني واأ�شاد باالإعالن موؤخرا عن 
التي  املقبلة  للن�شخة  املنظمة  اللجنة  ت�شكيل 

تنطلق يف نهاية �شهر يونيو القادم واالعتماد 
ع��ل��ى ال�����ش��واع��د ال��وط��ن��ي��ة يف خم��ت��ل��ف جلان 
امل��ه��رج��ان مم��ا ي��وؤك��د جن���اح امل��ه��رج��ان خالل 
االإدارية  ال��ك��وادر  اإع��داد  يف  ال�شابقة  ال�شنوات 
والفنية الوطنية القادرة على التنظيم املتميز 
واأ�شاف  وال�شطرجنية.  الريا�شية  لالأحداث 
العني  ن��ادي  اأن  �شخبوط  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
االآ�شيوي ي�شع  وال�شطرجن واالحتاد  للثقافة 
كافة اإمكانياته حتت ت�شرف نادي اأبوظبي يف 
جمل�س  مظلة  حت��ت  املتوا�شل  التعاون  اإط���ار 

اأبهى  احل��دث يف  الإخ���راج  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي 
اإ�شت�شافة  يف  االإم�����ارات  ب��دول��ة  تليق  ���ش��ورة 
وك��ان جمل�س   . الكربى  الريا�شية  االأح���داث 
موؤخرا  ق��رر  لل�شطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  اإدارة 
اإقامة مهرجان اأبوظبي الدويل لل�شطرجن يف 
30 يونيو  20 خالل الفرتة من  ال�  ن�شخته 
وحتى الثامن من �شهر يوليو املقبلني ومتت 
للمهرجان  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت�شمية 
برئا�شة ح�شني عبداهلل اخلوري رئي�س جمل�س 

اإدارة النادي. 

�سلطان بن �سخبوط يوؤكد اأهمية مهرجان اأبوظبي لل�سطرجن

�شارك نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية يف 
احلفل ال�شنوي لتكرمي اأبطال وجنوم ال�شباقات 
للزوارق  الدويل  االحتاد  نظمه  الذي  البحرية 
ال�شبت  ي���وم  اأق��ي��م  وال����ذي  اأم  اأي  ي��و  ال�شريعة 
النخبة من  اإم��ارة موناكو مب�شاركة  املا�شي يف 

اأهل الريا�شات البحرية.
ومثل جمل�س االإدارة يف االحتفال �شعيد حممد 
ح�شر  ال����ذي  االإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ط��اي��ر 
ال�شخ�شيات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  وال��ت��ق��ي  االح��ت��ف��ال 
التي تابعت احلفل ومن بينها الدكتور رافئيللي 
كيويل رئي�س االحتاد الدويل للزوارق ال�شريعة 
اأم وال��ذي اثني علي م��ب��ادرات ن��ادي دبي  يو اأي 
ال��دويل للريا�شات البحرية وال��ذي يعترب من 
اك���رب ال�����ش��روح ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم الدعم 
يراعاها  ال��ت��ي  االأن�����ش��ط��ة  مل��خ��ت��ل��ف  وامل�����ش��ان��دة 

االحتاد الدويل.
م�شتهل علي  الطاير يف  �شعيد حممد  وحر�س 

ب�شفة  ال���دول���ة  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  االأ����ش���رة  تهنئة 
وجه  علي  البحرية  الريا�شات  وحمبي  عامة 
به  حظي  ال���ذي  الكبري  بالتكرمي  اخل�شو�س 
اأب��ن��اء ال��دول��ة اأب��ط��ال ال��ع��امل يف ف��ري��ق��ي فزاع 
للفورموال خالل  ابوظبي  وفريق  والفيكتوري 
اأك���د م��دى التميز  احل��ف��ل الكبري االأم���ر ال���ذي 
ال����ذي ���ش��ج��ل��ه اأب��ط��ال��ن��ا يف خم��ت��ل��ف االأح�����داث 

والفعاليات التي ينظمها االحتاد العاملي.
وقال : اأن مبادرة نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية حل�شور احلفل ال�شنوي تاأتي يف اإطار 
يف  التواجد  علي  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  حر�س 
االأحداث الكبرية التي ينظمها االحتاد الدويل 
املوؤ�ش�شات  ك���اأح���د  ال��ت��اري��خ��ي  ل�����دوره  ت���اأك���ي���دا 
حيث  البحرية  الريا�شات  جم��ال  يف  العمالقة 
كان من اأول املوؤ�ش�شات يف املنطقة التي جنحت 
يف احل�شول علي ع�شوية االحتاد الدويل بداية 

الت�شعينيات.

رائ��ع ومكانة  بتقدير  ال��ن��ادي  واأو���ش��ح: يحظي 
كبرية عند اأ�شرة الريا�شات البحرية التي ظل 
النادي يف  به  يقوم  ال��ذي  الكبري  بالدور  ت�شيد 
العديد من النواحي ال �شيما تنظيم ال�شباقات 
ال��ب��ح��ري��ة يف ال������زوارق ال�����ش��ري��ع��ة وق���د حر�س 
الدكتور رافئيللي كيويل رئي�س االحتاد الدويل 
يو اأي اأم علي االإ�شادة بدور النادي ودوره الكبري 

واملوؤثر يف جمال ال�شباقات البحرية.
كانت  احل��دث  يف  امل�شاركة  اأن  الطاير  واأ���ش��اف 
فر�شة اأي�شا لاللتقاء بالكثري من ال�شخ�شيات 
التي تهتم بال�شباقات البحرية ومنهم االيطايل 
نيكوال دي �شان جريمانو رئي�س موؤ�ش�شة )ات�س 
للزوارق  العامل  لبطولة  املروجة  اجلهة  اأو(   2
خمتلف  حول  للحديث  االأوىل  الفئة  ال�شريعة 
للجولة  ال��ن��ادي  ا�شت�شافة  ومنها  املو�شوعات 
الرابعة من بطولة العامل 2012 والت�شورات 

املتعلقة باجلولة املرتقبة هذا العام.

•• العني- الفجر :

ي��ب��داأ ف��ري��ق ال��ع��ني م�شاء ال��ي��وم م�����ش��واره بدوري 
اأمام �شيفه نادي الهالل  اأ�شيا لكرة القدم  اأبطال 
�شمن  االأوىل  اجل���ول���ة  يف  ب��ال��ق��ط��ارة  ال�����ش��ع��ودي 

املجموعة الرابعة .
وق���ال ال���روم���اين اأوالري�����و ك��وزم��ني امل��دي��ر الفني 
ن����ادي الهالل  مل��واج��ه��ة  اإن ف��ري��ق��ه ج��اه��ز  ل��ل��ع��ني 
النتائج  اإح�����راز  اإىل  اأت��ط��ل��ع  ال�����ش��ع��ودي،م�����ش��ي��ف��ا  
اجليدة مع فريقي، واأدرك جيداً اأننا اأمام مرحلة 
الفرتة  يف  وه���ديف  االأ���ش��ي��وي��ة،  البطولة  يف  مهمة 
النتائج،  اأف�شل  اإح���راز  اإىل  العني  قيادة  احلالية 
اأف�شل  من  جمموعة  ميتلك  العني  اأن  خ�شو�شا 
الالعبني، ويبقي الطموح قوياً يف حتقيق تطلعات 

اجلماهري العيناوية.
واأكد اأنه فخور بتجربته ال�شابقة مع نادي الهالل، 
مو�شحا اأن  هذا ال�شيء ال عالقة له بالواقع املاثل 
اليوم، فاأنا االآن مدرب نادي العني ويهمني جداً اأن 

اأقوده اإىل الفوز اأمام الهالل واالأندية االأخرى .
واأ�شاف :اأحتفظ بعالقات جيدة مع نادي الهالل 
اأب��رز جنومه االآن كانوا بال�شف الثاين  اأن  واأذك��ر 
ال�شابق، فله قيمة يف قلبي،  اأدرب��ه يف  عندما كنت 
وامل��ه��م اأن��ن��ي ك��م��درب ال اأب��ح��ث ع��ن امل��ال بالدرجة 
يف  رائ���ع���ة  ذك���ري���ات  ت��خ��ل��ي��د  اإىل  واأ���ش��ع��ى  االأوىل، 
ارتباطي  اأن�����ش��ى  ف��ي��ه��ا وال  اأع��م��ل  ال��ت��ي  االأم���اك���ن 

باالأخرين وعالقاتي معهم.
املوؤمتر  ي��ت��ح��دث يف  ك����ان  ال�����ذي  ك���وزم���ني  واأك������د 
ال�شحايف اأم�س بنادي العني اأن فريقه و�شع جميع 
اأم����ام الهالل  االح��ت��م��االت امل��ت��وق��ع��ة يف م��ب��ارات��ه 
االأ�شلوب  ان��ت��ه��ج  ح���ال  يف  خ�����ش��و���ش��اً  ال�����ش��ع��ودي، 
خارج  املاأمولة  النتيجة  على  للح�شول  الدفاعي 
�شهلة،  غري  مواجهة  اأنها  اأعتقد  م�شيفا  ملعبه، 
ال�شعبة  املجموعة  االأ�شيوية و�شعتنا يف  والقرعة 
قيمة  نرى  قدراتنا حتى  على  اأن نربهن  وينبغي 
اأننا على  اأخ���رياً، واحلقيقة  به  ال��ذي قمنا  العمل 
املحلي  امل�شتويني  على  مهمة  ا�شتحقاقات  اأعتاب 
نكون  بو�شعنا حتى  م��ا  نقدم  اأن  وامل��ه��م  وال��ق��اري، 
عن  القوية  ال�شورة  لعك�س  التوقعات  م�شتوى  يف 

العني.

العهد  ب���ك���اأ����س ويل  ال���ه���الل  ف����وز  ت���اأث���ري  وح�����ول 
ال�شعودي اأخرياً على ح�شاب الن�شر قال: رمبا ال 
ي��وؤدي هذا ال�شيء اإىل واقع خمتلف يف لقاء الغد 
اأو اف�شلية مل�شلحته على ح�شاب فريقي، والهالل 
نف�شه ق���دم م��ب��اراة ج��ي��دة اأم����ام ال�����ش��ب��اب ق��ب��ل اأن 
الرتكيز حا�شراً  اأن يكون  واملهم  النتيجة،  يخ�شر 
من الالعبني حتى نح�شل على النتيجة املرجوة.

يف  االإيجابية  املتعة  حتقيق  اإىل  ن�شعى   : واختتم 
ورمبا  اجل��ي��دة،  النتائج  على  واحل�����ش��ول  امل��ي��دان 
اأنظر اإىل النتيجة فقط على ح�شاب املتعة يف حال 
كانت لنا فر�شة واحدة فقط يف امليدان، واأمتنى اأن 
يكون االأداء القوي واملمتع حا�شراً يف على االأر�س 
من العبي العني حتى نحقق النتيجة املطلوبة يف 

البطولة االأ�شيوية .
وبدوره قال العب العني هالل �شعيد اإن اخل�شارة 
اأمام  ال���دوري  يف  العني  لها  تعر�س  التي  املا�شية 
الالعبني  تركيز  يف  توؤثر  لن  الفجرية  دب��ا  ن��ادي 
اإث����ر الدعم  اأم����ام ال��ه��الل ال�����ش��ع��ودي، خ�����ش��و���ش��اً 
النادي  اإدارة  م���ن  ع��ل��ي��ه  ح�����ش��ل��وا  ال����ذي  ال���رائ���ع 

واملدرب كوزمني .
واأ�شاف: واملواجهة فر�شة جيدة بالن�شبة للناديني 
اأجل تقدمي مباراة جيدة تعك�س تطور الكرة  من 

اخلليجية.
اأن املواجهة املرتقبة م�شاء اليوم �شتجمع  واأو�شح 
االإثارة  اأن  يعني  م��ا  اخلليجيني،  الزعيمني  ب��ني 
�شتكون حا�شرة يف امللعب ب�شبب الرغبة يف ح�شد 
النقاط الثالث وحول عالقته مع الالعب يا�شر 
يف  املف�شل   جنمي  القحطاين   ق��ال:  القحطاين 
فريق الهالل ال�شعودي، اإىل جانب اأنه كان زميلي 
املو�شم املا�شي بنادي العني واأحتفظ بعالقة رائعة 

معه.

زالتكو : ح�شرنا حل�شد النقاط الثالث 
اأك���د م���درب ال��ه��الل ال�����ش��ع��ودي ال��ك��روات��ي دالت�س 
مباراة  لتقدمي  العني  اإىل  ح�شروا  اأن��ه��م  زالت��ك��و 
م�شرياً  التطلعات،  تخدم  بنتيجة  وال��ع��ودة  جيدة 
اأنه يعرف العني ويدرك جيداً �شعوبة املهمة  اإىل 
اأمام مت�شدر الدوري على اأر�شه وو�شط جمهوره، 
اإم��ك��ان��ات فريقه  ي��ث��ق يف  ال��وق��ت  نف�س  ول��ك��ن��ه يف 

القتال والتجا�شر لتحقيق  ومقدرات العبيه على 
العني  ت��اب��ع��ت  امل���ب���اراة.واأ����ش���اف:  ن�شق يف  اأف�����ش��ل 
وخ�شارته  اأك���ر  االأخ����رية برتكيز  ال��ف��رتة  خ��الل 
االأخ���رية يف ال���دوري االم��ارات��ي ال تعني لنا �شيئا 
اأن العني مت�شدر الرتتيب هو  الأننا نعرف جيدا 
الهجومية،  الناحية  يف  خ�شو�شاً  خطري  ف��ري��ق 
خمتلفة  بطولة  ويف  خمتلفة  املباراة  تلك  اأن  كما 

ولذلك لن نتعامل وفق معطياتها يف لقاء الغد. 
املتعلقة  امل�شاكل  بع�س  واجهتنا  رمب��ا  واأ����ش���اف: 
ب�����ش��غ��ط امل���ب���اري���ات ال���ت���ي ق�����ادت الإره�������اق بع�س 
مباراة  الفريق  لعب  اأن  بعد  خ�شو�شاً  الالعبني 
نهائي  الن�شر يف  اأم��ام  قليلة  اأي��ام  قبل  ماراثونية 
اأن الفوز  كاأ�س ويل العهد، ولكن اجليد يف االأم��ر 
البطولة  الذي حتقق وقادنا للح�شول على لقب 
منح الالعبني دافعاً معنوياً جيداً، �شي�شاعدهم يف 

القيام بواجبهم كما ينبغي.
واأ�����ش����اف: اأت���وق���ع ب��ال��ط��ب��ع م���ب���اراة ���ش��ع��ب��ة الأنه 
ب��االإ���ش��اف��ة ل��ق��وة ال��ع��ني فهي امل��واج��ه��ة االأويل يف 
ال��ب��ط��ول��ة االآ���ش��ي��وي��ة ل��ه��ذا امل��و���ش��م، واأع�����رتف اأن 
و�شنحاول   100% بن�شبة  ج��اه��ز  لي�س  فريقي 
الفريق يف  ت�شكيلة  التغيريات يف  بع�س  ندخل  اأن 
حال و�شلنا اإىل قناعة ب�شرورة وجوب ذلك خالل 

املران االأخري قبل املباراة.
واعترب زالتكو اأن البطولة االآ�شيوية هي مناف�شة 
مهمة بالن�شبة لهم مبا ي�شتوجب القتال بقوة من 
اأن  م��وؤك��دا على  امل��راح��ل،  اأبعد  اإىل  الو�شول  اأج��ل 
البطولة  هذه  يف  الهالليون  وتطلعات  طموحات 
كبرية جدا، وقال : من الطبيعي اأن يتطلع فريق 
ال�شعودي  ال���ه���الل  وم��ق��وم��ات  اإم���ك���ان���ات  ب��ح��ج��م 
فيها،  ي�شارك  بطولة  اأية  تتويج  من�شات  العتالء 
والبطولة االآ�شيوية �شمن هذه البطوالت، لذلك 
�شنبداأ اعتبارا من مباراة الغد اأمام العني القتال 

بقوة �شعيا لبلوغ اأهدافنا املاأمولة.
�شيلعب مدافعا يف  اأن��ه رمبا  القول  ونفي زالتكو 
املباراة للخروج بنقطة على اأقل تقدير من خارج 
ملعبه، موؤكدا على اأنهم جاءوا اإىل هنا من اأجل 
الفوز  بنتيجة  العرو�س واخل��روج  اأف�شل  تقدمي 
ولديهم ثقة كبرية يف قدرة الالعبني على حتقيق 
اأن  وعلينا  الهالل  با�شم  نلعب  وق��ال:  التطلعات 

ندافع عن �شعاره و�شمعته كاأف�شل ما يكون.
واأب����دى امل����درب ال��ك��روات��ي اأ���ش��ف��ه ل��غ��ي��اب مدافع 
الفريق يحي امل�شلمي عن مباراة الغد اأمام العني 
له  �شيكون  الفريق  اأي العب عن  اأن غياب  وق��ال 
الالعبني  بقية  يوفق  اأن  وناأمل  بالطبع،  تاأثريه 

يف حتقيق تطلعات اجلمهور الهاليل. 
ال�شعودي  الهالل  نادي  اأكد مدافع  ناحيته  ومن 
عبداللطيف الغنام اأهمية الفوز يف لقاء الغد اأمام 
اأبطال  ب��دوري  االفتتاحية  باملرحلة  العني  ن��ادي 
يتطلعون  الالعبني  اإن  ،وق��ال  القدم  لكرة  اأ�شيا 
اإثر  مم��ت��ازة  مبعنويات  ب��ات��وا  اأن  بعد  ال��ف��وز  اإىل 

فوزهم اأخريا على الن�شر.
واأ�شاف: العني من الفرق اجلديرة باالحرتام يف 
القارة، فهو ي�شم عنا�شر جيدة وي�شعى اإىل الفوز 
على ملعبه ونرجو اأن نكون يف م�شتوى جيد على 
ملعبه ،ونحرتم املدرب الروماين اأوالريو كوزمني 

الذي �شبق له تدريبنا يف نادي الهالل.
الالعب  زم��ي��ل��ه  م��ع  ال�شابقة  ع��الق��ت��ه  اأن  واأك����د 
داخل  اإىل  مت��ت��د  ل��ن  رادوي  م��ريي��ل  ال���روم���اين 
الفريقني  ب��ني  ال��ق��وي  التناف�س  ب�شبب  امل��ل��ع��ب، 

للفوز يف اللقاء.
ر�شائل موؤثرة من العبي العني وادارة النادي اإىل 
اجلماهري العيناوية بن حممد: ن�شتلهم العزمية 

والتحدي من ح�شوركم امل�شرف يف املدرجات
من  االأ�شد  ن�شيب  على  العيناوي  اجلمهور  ح��از 
دوره  على خلفية  وال��ث��ن��اء،  وال��ت��ق��دي��ر  االه��ت��م��ام 
املا�شية،  ال���ف���رتة  خ���الل  ال��ع��ني  دع���م  امل���وؤث���ر يف 
التي  امل�شرفة  النتائج  االأث���ر يف  اأب��ل��غ  ل��ه  ك��ان  م��ا 
املو�شم  باللقب  تتويجه  خ�شو�شاً  العني،  حققها 
اجلاري  املو�شم  يف  ال�شدارة  على  وتربعه  املا�شي 
كاأ�س  م�شابقة  النهائي من  ن�شف  ال��دور  وبلوغه 
البطولة  تربز  بينما  القدم،  لكرة  الدولة  رئي�س 
العيناوية  ينتظره  مهم  منعطف  يف  االأ���ش��ي��وي��ة 
برتقب كبري، ا�شتناداً اإىل التاريخ امل�شرف للنادي 
يف البطولة التي �شبق له الفوز بلقبها يف 2003 

للمرة االأوىل يف تاريخ الكرة االإماراتية .
وياأمل العني يف مباراته املرتقبة بعد غٍد االأربعاء 
على ملعب القطارة مع �شيفه الهالل ال�شعودي، 
بطموحات  البطولة،  يف  امل�شرف  ح�شوره  تاأكيد 

قوي  فريق  اأم��ام  الثالث،  النقاط  وح�شد  الفوز 
بتاريخه وجمهوره .

اآل  خالد  بن  بن حممد  عبداهلل  ال�شيخ  وخاطب 
نهيان رئي�س جمل�س ادارة �شركة نادي العني لكرة 
القدم، عقول وقلوب االأمة العيناوية، معترباً اأن 
القطارة،  م���درج���ات  يف  اجل��م��اه��ريي  احل�����ش��ور 
ال��زع��ام��ة مع  امل��ل��ه��م االأول ل��الع��ب��ني يف م��ع��رك��ة 

الهالل ال�شعودي .
وقال ال�شيخ عبداهلل بن حممد للجمهور  اأمتنى 
االأمل  فاأنتم  ل��ه،  ودعمكم  الفريق  مع  تواجدكم 
اأي  اإىل  ول��ن من�شي  والطموح،  والثقة  وال��رج��اء 
ح�شوركم  دون  م��ن  ن���زال  اأي  ن��خ��و���س  اأو  م��ك��ان 
امل�شوؤولية  ق��در  على  فاأنتم  امل�����ش��رف،  ووج��ودك��م 

وننتظر دعمكم الرائع لالعبني يف امليدان 
ويف اجلانب االإداري اأي�شا تقدير الفت للجماهري 
بن  عبداهلل  حممد  �شعادة  اأك��د  حيث  العيناوية، 
بدوه ع�شو جمل�س اإدارة �شركة العني الريا�شية 
للعني،  وبدعمكم  فيكم  نثق  نحن  ال��ق��دم   ل��ك��رة 
يف  ت��واج��دك��م  ونتمنى  لنا  االأول  ال��داع��م  ف��اأن��ت��م 
جميع  اأو  االآ���ش��ي��وي��ة  يف  ك��ان  اإن  املقبلة،  امل��رح��ل��ة 

البطوالت املقبلة و اأ�شكركم من القلب .
العني وع�شو جمل�س  بنادي  الكرة  وب��دا م�شرف 
واثقاً  حمدون  عبيد  حممد  �شعادة  النادي  ادارة 
من ردة الفعل القوية للجماهري العيناوية بقوله  
اأتوقع ح�شوركم القوي يف ملعب القطارة، فاأنتم 
ال حت��ت��اج��ون اإىل دع���وة، الأن��ك��م ال��الع��ب رق��م 1 
االأق��وى لهم،  االأك��رب لالعبني وال��داف��ع  وال�شند 
ويف ح�شول العني على جميع البطوالت.. �شكراً 

جماهري الزعيم.
الفريق  م�شرف  ل��دى  كثريا  االأم���ر  يختلف  ومل 
�شطر  ح��ي��ث  ح��م��اد،  عبيد  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  االأول 
بهذه  مباراة  يف  لدعوة  بحاجة  ل�شتم  ر�شالته  يف 
القيمة، اأم���ام ال��ف��ري��ق ال�����ش��ع��ودي وه��ي ت��اأت��ي يف 
ا�شتهاللية امل�شوار االآ�شيوي، خ�شو�شاً اأنها متثل 
قيمة كبرية للعيناوية واجلمهور االإماراتي ب�شكل 
عام ، وتذكروا اأن الالعبني ي�شتمدون منكم القوة 

واحليوية والعزمية .
اجلنيبي  ن��ا���ش��ر  االأول  ال��ف��ري��ق  اداري  واخ��ت��زل 
ننتظر  ب��ق��ول��ه   ال��ع��ي��ن��اوي��ة  للجماهري  ال��ت��ق��دي��ر 

ح�����ش��ورك��م يف ال��ب��ط��ول��ة ال��غ��ال��ي��ة ون��ع��رف قيمة 
لل�شعار  تكنونه  ال��ذي  والتقدير  واحل��ب  ال��وف��اء 
األيك�س  االأ���ش��رتايل  الالعب  وم�شى  البنف�شجي 
الطموح  مثلتم  فقال  ذات��ه،  ال�شياق  يف  برو�شكي 
نعلم  ون��ح��ن  اأب��ه��ى معانيه،  وال��وف��اء يف  وال����روح 
و�شكراً  ق��ل��وب��ن��ا  م��ع��ن��ا، ويف  دائ���م���اً  ب��اأن��ك��م  ج���ي���داً 

لت�شجيعكم لنا.
ومل يختلف االأمر كثريا لدى الالعب الفرن�شي 
كيمبو اإيكوكو، اإذ قال يف االطار ذاته اأدعو جميع 
يف  ال��ف��ري��ق  مل����وؤازرة  بكثافة  للح�شور  اجل��م��اه��ري 
جميع مبارياته املقبلة حتى نكون القلب الواحد 
وال�����ش��ع��ار ال���واح���د واالأم�����ل امل�����ش��رق، ف��ل��ن نحقق 
ملعب  يف  غ��ٍد  بعد  وننتظركم  بكم  اإال  االنت�شار 
الفوز.اهري  اح���راز  على  ���ش��وي��اً  لنعمل  ال��ق��ط��ارة 

حبيبة اإىل قلبي 
وخ����رج امل��ه��اج��م ال���غ���اين اأ����ش���ام���واه ج��ي��ان الذي 
بكلمات  اجلماهري  م��ع  مم��ت��ازة  بعالقة  يحتفظ 
الهالل  م��ع  امل��ق��ررة  امل��واج��ه��ة  مبنا�شبة  م��وؤث��رة 
ال�شعودي، فقال اإىل جماهريي احلبيبية اأدعوكم 
نحتاجكم  الأننا  الفريق،  وم�شاندة  احل�شور  اإىل 
روؤي��ت��ك��م يف جميع  ون��ت��م��ن��ى  االأوق������ات،  يف جميع 

املباريات، ن�شكركم دائماً ولكم خال�س حبي.
توجيه  رادوي  مرييل  ال��روم��اين  الالعب  وتابع 
ال��ر���ش��ائ��ل امل���وؤث���رة ل��ل��ج��م��ه��ور ال��ع��ي��ن��اوي، فقال 
بعبارات موجزة اأرجو ح�شوركم للمباراة القادمة، 
لتحقيق هدفنا القاري اجلديد، مع خال�س حبي 
وت���ق���دي���ري، ب��ي��ن��م��ا ق���ال امل���داف���ع ال���ق���وي حممد 
اأرج���و ح�شوركم  ال��ع��زي��ز  ال��ع��ني  اأح��م��د  جمهور 
يف م���ب���اراة ال��ه��الل واأمت���ن���ى م�����وؤازرة ال��ف��ري��ق يف 
عمر  اخللوق  النجم  واتبعه  ا�شتحقاقاته،  جميع 
العزيز ح�شوركم  عبدالرحمن بقوله  جمهورنا 
يهمنا ويفرحنا، وعرب احلار�س البارع وليد �شامل 
العزيز  اجل��م��ه��ور  بقوله  اجل��م��ه��ور  يف  ثقته  ع��ن 
اأمتنى تواجدكم ودعم الفريق، بينما قال الالعب 
املباراة  قيمة  يدرك جيداً  الكل  اأحمد   اإ�شماعيل 
االأوىل يف امل�شوار االآ�شيوي ونتمنى من اجلمهور 
اأن  ونتمنى  للفريق  االأول  الداعم  الأن��ه  احل�شور 
تكونوا على قدر التحديات الأنكم ال�شبب الرئي�س 

يف النتائج االإيجابية التي تتحقق .

م�شاركة ناجحة لـ)دبي البحري( يف حفل موناكو

الطاير:اإ�سادة الحتاد الدويل تقدير رائع لدور النادي

يف اجلولة االأوىل من دوري اأبطال اآ�شيا باملجموعة الرابعة 

العني والهالل ال�سعودي يف م�سوار البحث عن النقاط الثالث بالقطارة 
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 اأح��رز فريق اأي���ه.اآي.اأ����س.اأم ال��ذي ميثل اإم��ارة دبي 
لالإبحار  العربي  للطواف  الثالثة  الن�شخة  بطولة 
باالأم�س  اختتم  ال��ذي  اإي.اأف.ج���ي،  لبنك  ال�شراعي 
على �شاطئ العا�شمة العمانية م�شقط، وذلك بعدما 
لل�شباق  االأي��ام اخلم�شة ع�شر  اأداًء كبرياً طيلة  ق��ّدم 
ال��ذي اجتاز ما جمموعه 760 ميال بحريا. واحتل 
بينما جاء  الثاين  املركز  �شي�شتمز  ب��ي.اأي��ه.اإي  فريق 

فريق بنك اإي.اأف.جي )موناكو( يف املركز الثالث.
وقد �شاركت يف هذا ال�شباق الوحيد منطقة ال�شرق 
املحيطي(،  )االإب��ح��ار  الطويلة  للم�شافة  االأو���ش��ط 
من  جمموعة  ت�شم  امل�شتوى  عاملية  ط��واق��م  ت�شعة 
اأف�����ش��ل ف���رق االإب���ح���ار ال�����ش��راع��ي يف امل��ن��ط��ق��ة، حيث 
�شواطئ  ح��ول  ط��اف  ال��ذي  ال�شباق  جميعها  اأكملت 
اأربع دول خليجية و�شمل �شبع مراحل بني البحرين 
جلهود  تتويجا  ال�شنة  ه��ذه  �شباق  وج��اء  وم�شقط. 
تن�شيط هذه الريا�شة الرتاثية امل�شتمرة منذ ثالث 
�شنوات، حيث �شهد مناف�شات مثرية وتنظيماً ناجحاً 
وم�شاركة فاعلة من بع�س اأف�شل البّحارة يف اخلليج 
التي  للمنطقة  املناخية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  وال��ع��امل 

تعترب مالئمة جداً لالإبحار ال�شراعي.
م�شار  ع��ل��ى  �شيطرت  ال��ت��ي  ال��ه��اب��ط��ة  ال��ري��اح  واأّدت 
اجلولة اخلتامية اأم�س اإىل متّكن كل الفرق الت�شعة 
املوج يف م�شقط على منت  اإىل مر�شى  من الو�شول 
قوارب فار 30 فكان ذلك مبثابة م�شك اخلتام لهذا 
االأخرية  اجلولة  وكانت  نوعه.  من  الفريد  ال�شباق 
بحما�س  امل�شنعة  م��ر���ش��ى  م��ن  ف��ج��راً  ان��ط��ل��ق��ت  ق��د 
كبري بعد عودة عادل خالد على راأ�س فريق اأبوظبي 
يف  واج��ه��وه��ا  ال��ت��ي  امل�شكلة  اأع��ق��اب  يف  املناف�شة  اإىل 
املرحلة ال�شابقة.   وا�شتحق قائد فريق اأيه.اآي.اأ�س.

ت��ق��دي��را خا�شا  واأف������راد ط��اق��م��ه  ب��ا���ش��ي  ب��رت��ان��د  اأم 
على  �شيطرتهم  ف��ر���ش��وا  اإذ  اخل��ت��ام��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف 
اإي.اأف. لبنك  ال�شراعي  لالإبحار  العربي  الطواف 

جي 2013. فخالل االأ�شابيع القليلة املا�شية، متّكن 
اأ�شل  الفوز يف خم�س مراحل من  الفريق من  ه��ذا 
العا�شمة  مراحل  يف  انت�شارات  ثالثة  بينها  �شبع، 
القطرية الدوحة. وقد بلغ ر�شيد الفريق على راأ�س 

الرتتيب العام 17.25نقطة.
وقال با�شي: لقد ا�شتمتعنا جداً ب�شباق هذه ال�شنة. 
واالأمر  بالبطولة.  ال��ف��وز  على  ورّك���ز  جّيد  طاقمنا 
ال�شورة،  بتلك  الطاقم  يعمل  عندما  اأ�شهل  ي�شبح 
الأّننا منلك �شرعة جيدة ومالحة جيدة اإ�شافة اإىل 
التكتيكات. بطولة هذه ال�شنة كانت اأكر �شهولة من 
ال�شنتني املا�شيتني الأّن االإبحار لياًل بات اأقل والريح 
مماثلة  ك��ان��ت  وال���ظ���روف  اأك����ر.  ازدادت  ال��ه��اب��ط��ة 
ال�����ش��ن��ة بف�شل  م��ن  ال��ف��رتة  ه���ذه  امل��ت��و���ش��ط  للبحر 
يف  الأ�شبوعني  ميتّد  �شباق  لكّنه  احل���راري.  العامل 

نهاية االأمر وفيه الكثري من التحّديات. 
وق���د حت��ّم��ل اأك����رب ال�����ش��غ��وط��ات ف��ري��ق ب����ي.اأي����ه.اإي 
خا�س  ال���ذي  ب��ول��ي��ن��ي،  ���ش��ي��دري��ك  ب��ق��ي��ادة  �شي�شتمز 
نقطة  ن�شف  ب��ف��ارق  متقّدم  وه��و  االأخ���رية  املرحلة 
فقط على فريق بنك اإي.اأف.جي )موناكو( وقائده 
ال���ت���ّواق اإىل ال��ف��وز ���ش��ي��دين ج��اف��ي��ن��ي��ه، يف ح��ني مل 
مركزه  عن  الدفاع  يف  با�شي  برتاند  فريق  يت�شاهل 
يف �شدارة الرتتيب العام. ويف الواقع، ناب جافينيه 
حاول  عندما  االإع��اق��ي  بالعمل  القيام  يف  با�شي  عن 
ال�شباق،  م�شار  عن  �شي�شتمز  بي.اأيه.اإي  فريق  اإبعاد 

غري اأّن حماولته مل يكتب لها النجاح. ففي النهاية، 
على  يتقّدم  اأن  �شي�شتمز  ب��ي.اأي��ه.اإي  فريق  ا�شتطاع 
بنك اإي.اأف.جي )موناكو( بفارق ب�شيط، رغم اأّنهما 
ن�شبياً  االأخرية يف مركزين متاأّخرين  املرحلة  اأنهيا 
وه��م��ا ال�����ش��اب��ع وال��ث��ام��ن ع��ل��ى ال���ت���وايل، وه���ي كانت 
الثاين  امل��رك��ز  بوليني  ف��ري��ق  ليحتل  كافية  نتيجة 

وفريق جافينيه املركز الثالث.
و�شّرح بوليني بقوله: كان خوفنا من الرتاجع اأكرب 
االأخرية  املرحلة  حتّولت  لذلك  للتقّدم،  �شعينا  من 
اإىل مناف�شة ثنائية على ال�شباق. بدايتنا كانت جيدة 
جتاوزنا  با�شي  لكّن  االأول،  الق�شم  وت�شّدرنا  ج��داً 
الحقاً، غري اأّن ذلك مل يكن اأمراً مهماً بالن�شبة لنا. 
لدفعنا  �شيدين جافينيه  �شعي  اإي��ق��اف  ك��ان  ف��االأه��ّم 
�شعب،  موقف  يف  كّنا  االأ���ش��ط��ول.  م�شار  ع��ن  بعيداً 

لكّننا ا�شتطعنا حتقيق �شرعة جيدة . 
واأعرب قبطان فريق بنك اإي.اأف.جي )موناكو( عن 
ندمه اإزاء كيفّية �شري املرحلة النهائية: كان ال�شباق 
اأن ننطلق ونتجاوزهم  اأّنه كان علينا  لنا غري  جيداً 
ق��ب��ل خ��ط ال��و���ش��ول. يف ن��ه��اي��ة االأم����ر ك���ان ال�شباق 

مثرياً وخ�شنا فيه معارك مع اجلميع. 

ع���ّدة يف  م���ّرات  التتويج  ة  م��ن من�شّ اق��رتاب��ه  وب��ع��د 
اإي.اأف. لبنك  ال�شراعي  لالإبحار  العربي  الطواف 
اأن ي�شّجل  اأخرياً  البو�شعيدي  ا�شتطاع حم�شن  جي، 
مع فريقه على منت قارب النه�شة اجنازا باحتالله 
املركز الثالث يف املرحلة االأخرية خلف فريق مي�شي 

فرانكفورت.
وق��د اأق��ي��م حفل ت��وزي��ع اجل��وائ��ز يف مر�شى امل��وج يف 
م�شقط، برعاية اأمني عام وزارة اخلارجية العمانية 
البو�شعيدي،  بن حمود  بن حمد  بدر  ال�شيد  معايل 
ُعمان  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ج��ان��ب��ه  اإىل  وح�����ش��ر 
وكيلة  املحروقية  �شيف  بنت  ميثاء  �شعادة  لالإبحار 
وزارة ال�شياحة العمانية وعدد من كبار ال�شخ�شيات 
وال�����ش��ف��راء، ك��م��ا �شهد ح��ف��ل اخل��ت��ام ح�����ش��ور جورج 
كات�شياب�س مدير بنك اإي.اأف.جي )موناكو( الراعي 
الر�شمي للطواف، الذي كان يتابع ال�شباق عن كثب. 
وقد عّلق بقوله: بلغ احلما�س ذروته يف ال�شباق مع 
التفاف الزوارق الواحد تلو االآخر. فال�شحّية االأوىل 
كانت فريق اأبوظبي رغم اأّنه كان فعلياً بطل املرحلة 
التناف�س  اإىل  بالعودة  العالية  معنوياته  اأظهر  الأّن��ه 
واكمال ال�شباق. واملظهر االأجمل كان هذا الت�شكيل 

من البّحارة اخلليجيني والدوليني. 
اأّم����ا داي��ف��ي��د ج���راه���ام، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لعمان 
فقال:  العربي،  للطواف  املنظمة  اجلهة  لالإبحار، 
كثرياً  ارت��ف��ع  املناف�شة  م�شتوى  رائ��ع��اً.  �شباقاً  ك��ان 
وكذلك امل�شتوى العام للحدث. وقد اأ�شعدين ب�شكل 
خا�س وجود الفريق الن�شائي الذي �شّم اأربع بّحارات 
مبحادثات  قمنا  لقد  مذهاًل.  اأداًء  قّدمن  عمانيات 
والبحرين  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ه��ّم��ة يف 
على خط  �شيكون  لروؤية من  قدماً  ونتطلع  وقطر، 
االنطالق يف �شباق العام املقبل. وال يفوتني اأن اأ�شيد 
كذلك بالتغطية االإعالمية التي نالها هذا احلدث. 
الطواف  ازدي��اد حجم  واأع��رب جراهام عن ثقته يف 
دول  من  املزيد  م�شاركة  مع  املقبل  العام  يف  العربي 
و15   12 ب��ني  م��ا  ورع��اي��ة  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ال�شباق  يحمل  ر�شمي  راٍع  وج��ود  اإىل  اإ�شافة  ق��ارب��ا 

ا�شمه.

من  للمنطقة  ُع��م��ان  روؤي���ة  اأبهرتني  لقد  واأ���ش��اف: 
حيث تخطيط وتنظيم هذا احلدث الذي حاز على 
لرعايته.  اإي.اأف.ج���ي  بنك دويل مرموق مثل  ثقة 
ال��ع��ام جن��اح��اً ملفتاً  ال��ع��رب��ي �شّجل ه��ذا  ف��ال��ط��واف 
طريق  على  ك��ب��رياً  تقّدماً  واأح���رز  املقايي�س،  بكافة 
تنفيذ روؤيتنا الهادفة اإىل ت�شجيع منو وتطور االإبحار 
ال�شراعي يف املنطقة واإحياء الرتاث البحري العريق 
لدول اخلليج. واليوم نقّدم التهنئة لكافة الفرق، اأّما 
املقبل،  العام  ل�شباق  اال�شتعدادات  نبداأ  ف�شوف  غداً 

وذاك هو اإرث هذا احلدث الرائع حقاً. 
جتدر االإ�شارة اإىل اأّن جنم الطواف العربي لالإبحار 
املراحل  خمتلف  ويف  اإي.اأف.ج�����ي،  لبنك  ال�شراعي 
التي قطعها ال�شباق عرب دول اخلليج، كان الطاقم 
الن�شائي بالكامل لفريق الريا بنك م�شقط بقيادة 

دي كفاري.
وحدها  تبحر  �شيدة  اأول  كانت  التي  كفاري  وقالت 
اأّن  ت��وق��ف ويف االجت���اه���ني،  ال��ع��امل م��ن دون  ح���ول 
املرحلة ال�شابعة واالأخرية كانت م�شك ختام ال�شباق، 
ة التتويج . واأ�شافت:  رغم اأّن الفريق مل يعتلمِ من�شّ
ال��ري��ح ك��ان��ت مم��ت��ازة وال��ظ��روف م��وؤات��ي��ة واملناف�شة 

اأ�شّدها. لقد كانت املرحلة االأخ��رية فعاًل خري  على 
نهاية لهذا احلدث الرائع، كما كانت كذلك فر�شتنا 
اأّننا  ة، لّكنها ذهبت مّنا رغم  االأخرية العتالء املن�شّ
خط  عند  اقتنا�شها.  من  اأدن��ى  اأو  قو�شني  ق��اب  كّنا 
كل  ذروت��ه فذرفت  الفريق  فتيات  تاأثر  بلغ  النهاية، 
منهّن الدموع، وذلك يوؤكد اإىل اأية درجة كّن يتقن 
للفوز، وهو ما مل يكن ليبلغ هذا احلّد عند انطالق 

ال�شباق قبل اأ�شبوعني. 
ويف تاأثر ممزوج باخليبة، قالت انت�شار التوبي: اأنا 
وبذلنا  املن�شة  اعتالء  كّنا قريبات من  الأّننا  حزينة 

اأق�شى ما ن�شتطيع، غري اأّننا مل نوّفق بذلك. 
لالإبحار  ال��ع��رب��ي  ال��ط��واف  اأّن  اإىل  االإ����ش���ارة  تبقى 
ال�شراعي لبنك اإي.اأف.جي الذي طاف ثماين موانئ 
منطقة  ت�شتطيع  مم��ا  الكثري  ميثل  دول،  اأرب���ع  يف 
اخلليج تقدميه لهذه الريا�شة، وخ�شو�شاً من حيث 

املن�شاآت الع�شرية والظروف املناخية املثالية.
فقد انطلق ال�شباق من املنامة يوم 10 فرباير لي�شل 
اإىل الدوحة ثم اأبوظبي فدبي وراأ�س اخليمة قبل اأن 
امل�شنعه يف م�شقط حيث اختتمت  اإىل دبا ثم  يّتجه 

فّعالياته اأم�س )25 فرباير(.

لل�شيدات  للتايكواندو  الوطني  البحرين  منتخب  يقيم 
مع�شكرا تدريبيا يف العا�شمة االأردنية عّمان خالل الفرتة 
م��ن 22 ف��رباي��ر اجل����اري ح��ت��ى 3 م��ار���س ال���ق���ادم وذلك 
االألعاب  دورة  مناف�شات  �شمن  املنتخب  مل�شاركة  ا�شتعدادا 
الثالثة لريا�شة املراأة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
الفرتة  خ��الل  البحرين  مملكة  حتت�شنها  والتي  العربية 
من 3 – 13 مار�س القادم، وت�شم الدورة املوجهة للفتاة 
الطائرة،  ك���رة  ال�����ش��ل��ة،  ك���رة  ه��ي  األ���ع���اب  ث��م��ان  اخلليجية 
الرماية،  القوى،  األعاب  اخلا�شة،  القوى  األعاب  البولينج، 
ريا�شة  حت��ت  امل��ن��درج��ة  التايكواندو  ولعبة  ال��ط��اول��ة  ك��رة 
الريا�شي  التجمع  ه��ذا  تدخل  وال��ت��ي  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
والتي  امل�شرفة  النتائج  اأف�����ش��ل  حتقيق  ب�شعار  اخلليجي 
املتميز  الفني  وامل�شتوى  اللعبة  واقع  تعك�س  اأن  �شاأنها  من 
للتايكواندو  البحريني  املنتخب  وي�����ش��م  ب���ه.  مت��ر  ال���ذي 
بقيادة املدرب االأردين توفيق نوي�شر جمموعة من جنمات 
الوا�شعة  امليدانية  اخلربة  ميتلكن  وممن  البارزات  اللعبة 
كلثم  حم��ب��وب،  دينا  ومنهن  العالية  الفنية  واالإم��ك��ان��ي��ات 
جوهر، جمانة مو�شى، عال الدو�شري، فجر البنعلي، حنني 
مو�شى،  وج��وان��ة  ع��ب��داهلل  رمي  اأم����ري،  عائ�شة  ال��ب��و���ش��ط��ة، 
و�شيكون املنتخب البحريني على موعد مع مباريات يتوقع 
نظرا  للغاية  وقوية  امل�شتوى  عالية  تكون  اأن  اجلميع  لها 
اإىل  واالإم�����ارات  ع��م��ان  ق��ط��ر،  ال��ك��وي��ت،  منتخبات  مل�شاركة 
املنتخبات  ه��ذه  ع��ن  وامل��ع��روف  البحريني  املنتخب  جانب 
بامتالكها لعنا�شر قوية وموؤثرة وفيها عدد من الالعبات 
ممن حققن اإجنازات دولية وهي قادرة على اإمتاع اجلمهور 
وحمبي لعبة التايكواندو الذين �شيحر�شون على متابعة 
املباريات والتي تنطلق بح�شب جدول الفعاليات يف يومي 
10 من مار�س القادم على �شالة االحت��اد البحريني  9 و 

لكرة الطاولة مبدينة عي�شى الريا�شية.
وت�شتمل مناف�شات اليوم االأول على مباريات م�شابقتي حتت 
كيلوغرام   62 كيلوغرام، حتت   52 كيلوغرام، حتت   46
وحتت 73 كيلوغرام، وتقام يف اليوم الثاين من املناف�شات 
 57 49 كيلوغرام، حتت  مباريات االأوزان الزوجية حتت 
73 كيلوغرام،  67 كيلوغرام ووزن فوق  كيلوغرام، حتت 
وذكر حممد اأحمد اأمني ال�شر العام يف االحتاد البحريني 

ال��واردة اإىل جمل�س االإدارة  اأن االأخبار  للدفاع عن النف�س 
من االأردن تب�شر باخلري وجمل�س االإدارة مطمئن لالأجواء 
الطيبة التي يعي�شها املنتخب هناك وفق برنامج اخلا�س 
من  العديد  على  ي�شتمل  وال��ذي  التدريبي  املع�شكر  بهذا 

اللقاءات مع فرق واأندية اردنية قوية.
البحريني  للمنتخب  والتوفيق  النجاح  كل  اأحمد  ومتنى 
للتايكواندو يف هذه الدورة واأن يتمكن من حتقيق النتائج 
العالية وامل�شرفة للعبة ب�شكل خا�س وللريا�شة البحرينية 
ال�شيخ  برئا�شة  االإدارة  جمل�س  وق��وف  م��وؤك��دا  ع��ام،  بوجه 
حممد بن �شلمان اآل خليفة اإىل جانب املنتخب يف م�شاركته 
وداعما له وموفرا له كل املتطلبات التي ت�شاعده يف موا�شلة 
انت�شاراته على امل�شتوى اخلليجي، واأ�شاد يف نهاية حديثه 
البحرينية  االأوملبية  اللجنة  يف  امل�شئولني  وم�شاندة  بدعم 
وعلى راأ�شهم �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد ال خليفة خليفة 
اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س 

االأوملبية البحرينية.
اأن  التايكواندو  اأكد خالد احل�شن مدير لعبة  ومن جانبه 
ي�شارك يف  ال��ذي  املنتخب  دائ��م مع  ات�شال  امل�شئولني على 
بالعديد  ويحتك  االأردن  يف  حاليا  تقام  بطولة  من  اأك��ر 
برناجمه  وي��وا���ش��ل  و���ش��ف��ه  ال��ل��ع��ب��ة بح�شب  م��ن جن��م��ات 
وتوقع  واأخ��رى م�شائية،  التدريبي على فرتتني �شباحية 
يف  ق��وي��ا  مناف�شات  البحريني  املنتخب  ي��ك��ون  اأن  احل�شن 
اإيجابية  نتائج  يحققن  اأن  لالعبات  ومتمنيا  ال��دورة  هذه 
ومراكز متقدمة وي�شتفدن بقدر االإمكان من هذا املع�شكر 
مهمتهن  يف  عليهن  املرجوة  بالفائدة  يعود  مبا  التدريبي 

القادمة.
واختتم خالد احل�شن حديثه م�شريا اإىل االن�شباط الذي 
الذي  واجل��ه��د  ع��ّم��ان  يف  ال��ت��دري��ب��ي  املع�شكر  عليه  ي�شري 
يبذل من الطاقمني االإداري والفني للمنتخب من جميع 
الالعبات الالتي اأكدن حر�شهن على تقدمي كل ما لديهن 
من قدرات واإمكانات فنية يف �شبيل ت�شريف مملكة البحرين 
اخلليجي،  ال��ري��ا���ش��ي  املحفل  ه��ذا  يف  عاليا  ا�شمها  ورف���ع 
م�شددا على اأهمية اال�شتفادة من كل االأمور الفنية اجليدة 
اإيجابا على  التي يوفرها لهم االأخوة يف االأردن ولتنعك�س 

اأدائهن يف الدورة.

للعبة  ال��ب��ح��ري��ن  منتخب  ي��وا���ش��ل 
تدريباته  ل���ل�������ش���ي���دات  ال���ب���ول���ن���ج 
مناف�شات  غمار  خلو�س  ا�شتعدادا 
ال�������دورة ال��ث��ال��ث��ة ل��ري��ا���ش��ة امل�����راأة 
ل����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  مب��ج��ل�����س 
مملكة  ت�شت�شيفها  والتي  العربية، 
الثالث  م���ن  ال���ف���رتة  يف  ال��ب��ح��ري��ن 
حتى الثالث ع�شر من �شهر مار�س 

القادم.
وت�����خ�����و������س ������ش�����ي�����دات االأح������م������ر 
الوطني  امل��درب  بقيادة  تدريباتهن 
�شالة  ع��ل��ى  را����ش���د  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
التجاري،  �شرتة  مبجمع  )اأوزون( 
البولنج  م��ن��اف�����ش��ات  اإق���ام���ة  حم���ل 
مار�س  من  العا�شر  يف  �شتبداأ  التي 

مب�شابقات الفردي.
للمنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از  وق�����رر 
التدريبات  ج��رع��ة  زي����ادة  ال��وط��ن��ي 
م���ع ب���دء ال��ع��د ال��ع��ك�����ش��ي النطالق 
�شيدات  ت���ت���درب  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ول��ة، 
ال��ب��ول��ن��ج اأي������ام االأح�������د، االإث���ن���ني، 
االأرب�����ع�����اء واخل��م��ي�����س ع��ل��ى مدى 

�شاعتني من الزمن.
وت�������ش���م ت�����ش��ك��ي��ل��ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا عدد 
نورة  ه��ن  املتميزات  ال��الع��ب��ات  م��ن 
ليلى  ع��ي�����ش��ى،  ف���اط���م���ة  ����ش���ل���ط���ان، 

يا�شمني  ع��ق��ي��ل،  اإمي�����ان  ج��ن��اح��ي، 
عقيل باالإ�شافة اإىل نورة جناحي.

واأو�شح املدرب الوطني عبداللطيف 
امل��ن��ت��خ��ب ت�شري  م���ران���ات  اأن  را���ش��د 
و�شعها  ال���ت���ي  امل��ث��ال��ي��ة  ب��ال�����ش��ورة 
للفريق،  ال��ف��ن��ي  وي��ري��ده��ا اجل��ه��از 
م�شريا اإىل اأن هناك التزام من قبل 
ت�شبق  التي  التمارين  يف  الالعبات 

انطالق الدورة باأيام قليلة.

واأك����������د را������ش�����د وج���������ود ع�������دد من 
العدد  ي��ف��وق  الفريق  يف  ال��الع��ب��ات 
امل�شموح للم�شاركة يف الدورة، مبينا 
النهائية  بالت�شفية  ���ش��ي��ق��وم  اأن����ه 
املناف�شات  ان��ط��الق  قبل  للالعبات 
باأيام قليلة حت�شبا الأي ظروف قد 

حتدث.
اأي�شا: �شنقوم بت�شفية  وقال را�شد 
االأي���ام  خ���الل  الت�شكيلة  وتقلي�س 

امل�شتوى  ع��ل��ى  اع���ت���م���ادا  ال���ق���ادم���ة 
وبناء  ال���الع���ب���ات،  ت��ق��دم��ه  ال�����ذي 
ع��ل��ى ال���ظ���روف ال��ت��ي ال ���ش��م��ح اهلل 
ق��د حت���دث وت�����وؤدي ل��غ��ي��اب اإح���دى 

الالعبات عن املنتخب الوطني .
املناف�شة  ت��ك��ون  اأن  را����ش���د  وت���وق���ع 
البولنج  ل��ع��ب��ة  يف  اأ�����ش����ده����ا  ع���ل���ى 
خالل الدورة، م�شريا اإىل اأنه �شمع 
لباقي  وال��ق��وي  اجل��ي��د  االأداء  ع��ن 

املنتخبات امل�شاركة.
ويف معر�س اإجابته على �شوؤال حول 
حظوظ املنتخب الوطني يف الدورة، 
�شتكون حظوظنا قوية  را�شد:  قال 
اأر�شنا  على  نلعب  فنحن  �شك،  بال 
وب���ني ج��م��اه��رين��ا، وه���و م��ا يعطي 
لتقدمي  ق������وي  داف�������ع  ال����الع����ب����ات 

م�شتويات طيبة متثل اململكة .
ن�شتبق  اأن  ن��ري��د  ال  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
ال���ت���ي قد  ال����ظ����روف  اأو  االأح�������داث 
االآن  نحن  لكن  املنتخب،  بها  مي��ر 
للمناف�شة  كبرية  بن�شبة  جاهزين 
على اأكرب عدد من امليداليات امللونة 
املناف�شات،  خ����الل  ����ش���ت���وزع  ال���ت���ي 
وطموحنا لي�س حمدود بعدد معني 
الفئات  جميع  على  املناف�شة  واإمن��ا 
وبخ�شو�س   . اللعبة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ماك  تيم  االأمريكي  امل��درب  تواجد 
م���ع امل��ن��ت��خ��ب خ����الل ال�������دورة من 
عدمه، قال عبداللطيف را�شد: حلد 
هذه االآون��ة ال توجد اأي اإي�شاحات 
يف هذا اجلانب، واملفرت�س اأن يكون 
امل����درب االأم���ريك���ي م��ت��واج��دا معي 
تفا�شيل  ل��ك��ن  امل��ن��اف�����ش��ات،  خ���الل 
اإدارة االإحت���اد  ل��دى  وق���رار ع��ودت��ه 

البحريني للبولنج .

االأمني  املحمود  ابراهيم  حممد  �شعادة  ق��دم 
تربيكاته  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ع��ام 
بفوز ملحقها  وتهانيه الأ�شرة جريدة االحتاد 
�شحفية  تغطية  اأف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة  ال��ري��ا���ش��ي 
والع�شرين  احل��ادي��ة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  ل��ك��ا���س 
الفوز  ان  موؤكدا   ، البحرين  يف  اختتمت  التي 
حقيقيا  وت���ك���رمي���ا  اجن�������ازا  ي���ع���د  ب���اجل���ائ���زة 
�شاقها  التي  واحليادية  ال�شحفي  للم�شمون 
وتناوله  املتميزة  تغطيته  يف  الريا�شي  امللحق 
بعيدا  وهادفة  مو�شوعية  بطريقة  لالأحداث 
مع  تتنا�شب  ال  ال��ت��ي  ال�شلبية  ال��ظ��واه��ر  ع��ن 
اإي�شالها  املراد  االإعالمية وجوهرها  الر�شالة 

اإىل اجلمهور امل�شتهدف.

واأ�شار املحمود ان فوز امللحق الريا�شي جلريدة 
االحتاد بجائزة اأف�شل تغطية �شحفية للمرة 
الثانية بعد ح�شوله يف وقت �شابق على جائزة 
بالدوحة   2011 ا�شيا  لكا�س  تغطية  اأف�شل 
، ج���اء اإن�����ش��اف��ا ب��اجل��ه��ود واالإم��ك��ان��ي��ات التي 
بذلت من اجل اإر�شاء لغة االإب��داع يف املحتوى 
التحريري  وامل�����ش��م��ون  ال���ه���ادف  االإع���الم���ي 
ال��ر���ش��ني وال�����ش��دق وال��دق��ة يف ال��ت��ح��ري على 
كبرية  بحيادية  للوقائع  ونقلهم  امل��ع��ل��وم��ات 
دون حتيز الأي طرف معني ، موؤكدا ان امللحق 
اجلائزة  ي�شتحق  االحت���اد  جل��ري��دة  الريا�شي 
الفوز  لهذا  ملا  به  ج��دارة ونحن فخورون  عن 
اأه��م��ه��ا املهنية  ل��ع��ل  م���ن اع���ت���ب���ارات ع���دي���دة 

العالية يف نقل االأمانة ال�شحفية عرب حزمة 
من الزوايا الرائعة التي �شملت احلوارات مع 
واخلليجية  العاملية  الريا�شية  القيادات  اأه��م 
الفني  ال�����ش��ح��ف��ي��ة وال��ت��ح��ل��ي��ل  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
اإىل  باالإ�شافة  احل�شرية  باالإخبار  وان��ف��راده 

املقاالت التي اأحتفت اجلريدة بنخبة كتابها .
وتطرق املحمود اإىل ال�شمولية يف تغطية امللحق 
الريا�شي ملناف�شات خليجي 21 باأ�شلوب رائع 
يف  التميز  حجم  اأدرك  ال���ذي  للقارئ  ومم��ت��ع 
نقل الوقائع واالأحداث ب�شورة واقعية بعيدة 
ال�شفراء  ال�شحافة  اأ���ش��ال��ي��ب  ع��ن  البعد  ك��ل 
االأفكار،منوها  وتخلط  االأذه��ان  ت�شو�س  التي 
الكوادر  بها  يتحلى  التي  العالية  الكفاءة  ان 

الريا�شي  امل��ل��ح��ق  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ة  االإع��الم��ي��ة 
االأمور  وق���راءة  ت�شور  يف  العالية  ومقدرتهم 
االأح�����داث االقليمية  واق��ع��ي��ة الأك���رب  ب�����ش��ورة 
واأمانتهم ال�شحفية كانت لها كلمة الف�شل يف 

فوز اجلريدة بامللحق الذهبي .
الريا�شي  امل��ل��ح��ق  الأ�����ش����رة  امل���ح���م���ود  ومت���ن���ى 
الزميل  ق�����ش��م��ه  ب��رئ��ي�����س  االحت������اد  جل���ري���دة 
االإع���الم���ي حم��م��د ال��ب��ادع وجل��م��ي��ع الزمالء 
الالمعة  م�����ش��ريت��ه��م  م���وا����ش���ل���ة  ال��ق�����ش��م  يف 
املحافل  ك���اف���ة  يف  واالإب�����داع�����ات  ب����االجن����ازات 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ق��اري��ة ، م��و���ش��ح��ا ب���ان امللحق 
الريا�شي يعترب �شريكا اأ�شا�شيا ومراآة عاك�شة 

لنجاحات الريا�شة االإماراتية.

اختتام الطواف العربي لالإبحار ال�شراعي لبنك اإي.اأف.جي، �شباق امل�شافات الطويلة الوحيد يف املنطقة

فريق اأيه.اآي.اأ�ص.اأم يتّوج بطاًل بتفّوقه على فريقي بي.اأيه.اإي لالأنظمة وبنك اإي.اأف.جي )موناكو(

ي�شم نخبة من اأبرز جنمات اللعبة

فتيات التايكواندو يع�سكرن يف الأردن ا�ستعدادًا خلليجية املراأة

را�سد: حظوظنا قوية.. و�سنقل�ص قائمة فتيات البولنج

جمل�ص اأبوظبي الريا�سي يقدم تربيكاته بفوز الحتاد 
بجائزة اأف�سل تغطية �سحفية خلليجي 21

يقود ال�شيخ خالد القا�شمي فريق اأبوظبي لل�شباقات يف رايل الكويت الدويل 
 12 يومي  فيا  للراليات  االأو�شط  ال�شرق  بطولة  ج��والت  من  الثانية  اجلولة 
و13 مار�س املقبل وعينه على اللقب لتعزيز حظوظه للفوز به. ويتاألف فريق 
اأبوظبي لل�شباقات من خم�س �شيارات.. ومع تغيري مكان انعقاد الرايل لي�شبح 
يكون هذا  اأن ال  االإم��ارات��ي  ال�شائق  ياأمل  ال�شمال  بدال من  الكويت  يف جنوب 
اأي  اأو  العطية  نا�شر  القطري  للبطولة  احل��ايل  املت�شدر  �شالح  يف  التغيري 
امل�شار احلايل  القيادة على  اأتيحت لهم فر�شة  املناف�شني االآخرين الذين  من 
توتال  �شرتوين  الأبوظبي  التابع  ال�شيانة  فريق  وق��ام  املا�شي.  العام  للرايل 
العاملي للراليات باإعادة بناء �شيارة القا�شمي من ال�شفر والذي ياأمل اأن ي�شاهم 
االفتتاحية يف قطر  اجلولة  كما حدث يف  العطية  على  تفوقه  تكرار  ذلك يف 
تقدمي  يف  ال�شويد  رايل  يف  م�شاركته  ت�شاهم  ب��اأن  ياأمل  ..كما  املا�شي  ال�شهر 

بع�س  ق�شى  اأنه  القا�شمي  واأو�شح  ال�شيارة.  ينق�س  ما  املعلومات حول  بع�س 
قطر  رايل  فيديو  بدرا�شة  قاموا  الذين  الفنيني  كبار  مع  ال�شويد  يف  الوقت 
وحتليل العيوب يف اأداء ال�شيارة و�شيقومون ببع�س التعديالت التي جتعل اأداء 
اأ�شرع. و�شيخترب القا�شمي �شيارته اجلديدة اأبوظبي �شرتوين توتال  ال�شيارة 
فيه  يتطلع  وق��ت  يف  الكويت  رايل  انطالق  من  يومني  قبل  للراليات  العاملية 
االأو�شط  ال�شرق  ال�شاربة اجلديدة يف بطولة  القوة  لل�شباقات  اأبوظبي  فريق 
للراليات لهذا املو�شم لتحقيق نتائج اأف�شل عن تلك التي حققها يف قطر. وقال 
القا�شمي عندما فزت عام 2010 كان الرايل يقام يف �شمال الكويت و�شعرت 
االأو�شط  ال�شرق  بطولة  يف  فيها  �شاركت  التي  الراليات  اأف�شل  اأح��د  كان  باأنه 
املراحل  امل�شار مما يجعل  رائع يف حتديد  بعمل  املنظمون  قام  للراليات حيث 

اأكر و�شوحا للقيادة. 

خالد القا�سمي يقود فريق اأبوظبي لل�سباقات خلو�ص رايل الكويت
اعلن االحتاد اللبناين لكرة القدم الثالثاء ايقاف العبي املنتخب 
الوطني حممود العلي ورامز ديوب مدى احلياة بتهمة التالعب 

بالنتائج وتغرمي كل منهما مبلغا مقداره 15 الف دوالر.
التحقيق يف ق�شية  اليه مهمة  اوكلت  ال��ذي  زريقات  ف��ادي  وت��ال 
جلنة  ا�شدرتها  التي  امل��ق��ررات  القدم  ك��رة  مباريات  يف  التالعب 

العقوبات والتي جاءت كالتايل:
ن�شاط  اي  دي��وب من ممار�شة  ورام��ز  العلي  1- حرمان حممود 
 15 مقداره  مبلغا  وتغرميهما  احلياة  م��دى  القدم  بكرة  يتعلق 

الف دوالر للواحد
اي  ممار�شة  من  جعفر  وحممد  ال�شحمراين  ه��ادي  حرمان   -2

اآالف  خم�شة  وتغرمي  موا�شم  لثالثة  القدم  بكرة  يتعلق  ن�شاط 
دوالر على الالعبني.

بقيمة  مالية  غ��رام��ة  وحتميل  واح���د  مو�شم  مل��دة  احل��رم��ان   -3
2000 دوالر لكل من: علي بزي، علي فاعور، احمد زريق، ح�شن 
ح�شني  عتيق،  اب��و  حممد  ح��م��ود،  حممد  كنعان،  عبا�س  م��زه��ر، 
دقيق، �شامر زين الدين، ح�شن علوية، حممد باقر يون�س، علي 
ا�شعد،  نزيه  املغربي،  اأك��رم  العلي،  ال�شعدي، عمر عوي�شة، طارق 

ب�شار املقداد، ح�شني �شريفة واحمد يون�س.
كما مت توقيف االداري يف نادي العهد فادي فني�س مدى احلياة، 

وزميله علي زنيط ملو�شم واحد.

الحتاد اللبناين يوقف العلي وديوب مدى احلياة 
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 64 اأو�شييك  هولغر  االأمل��اين  حر�س 
ع���ام���اً  م�����درب امل��ن��ت��خ��ب االأ����ش���رتايل 
ل����ك����رة ال����ق����دم ع���ل���ى احل���������ش����ور اإىل 
الالعبني  مل��ت��اب��ع��ة  االإم���������ارات  دول�����ة 
على  وال��������وق��������وف  االأ�������ش������رتال������ي������ني 
م�����ش��ت��واه��م ال��ف��ن��ي م��ن امل�����ش��ارك��ني يف 
وقد  ل��ل��م��ح��رتف��ني.  ات�����ش��االت  دوري 
العني  م��ب��اراة  ه��ول��غ��ر  امل����درب  ح�شر 
ودب�����ا ال���ف���ج���رية يف اجل���ول���ة ال����� 17 
للمحرتفني،  ات�������ش���االت  دوري  م���ن 
األيك�س  االأ�شرتايل  �شارك فيها  والتي 
العني،  ن��ادي  فريق  مهاجم  برو�شكو 
بجانب متابعته مباراة دبي والوحدة 
ل���ل���وق���وف ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال���الع���ب 
دفاع  قلب  دجيلبيك  دينو  االأ�شرتايل 
املنتخب  مل���ب���اراة  ال���وح���دة، حت�����ش��رياً 
االأ�شرتايل مع عمان يوم 26 مار�س، 
املوؤهلة  االآ���ش��ي��وي��ة  الت�شفيات  �شمن 

لكاأ�س العامل 2014.
واأ����ش���ار امل����درب االأمل�����اين اإىل اأن����ه من 
الالعبني  م���راق���ب���ة  ج������داً  ال�����ش��ع��ب 
اأن����ح����اء  االأ�����ش����رتال����ي����ني يف خم���ت���ل���ف 
�شفريات كثرية  والتي تتطلب  العامل 
ومكوكية ولكنه هو اأمر �شروري وملح 
ملعرفة م�شتوى الالعبني احلايل، الأنه 
على  االع��ت��م��اد  مب��ك��ان  ال�شعوبة  م��ن 
ال�شابقة  مل�شتوياتهم  وفقاً  الالعبني 
الذين من املفرت�س اأن يكونوا يف قمة 
يحني  عندما  وجاهزيتهم  م�شتواهم 

وقت املناف�شات. 
للمدرب  ال��ذات��ي��ة  ال�����ش��رية  وتت�شمن 
اأنه قد عمل من قبل يف اأملانيا وتركيا 
وك��ن��دا وال��ي��اب��ان. وت��وق��ف امل����درب يف 
االإم��ارات خالل رحالته املتكررة بني 
اأوروبا واأ�شرتاليا ليتابع عن قرب اأداء 
ال��الع��ب��ني االأ���ش��رتال��ي��ني يف ال���دوري 

اأن  ي�شتطيع  ال  اأن���ه  رغ���م  االإم���ارات���ي 
املدرب  وق���ال  امل��ب��اري��ات.  ك��ل  يح�شر 
املزيد  ل��دي  لي�س  اأو���ش��ي��ي��ك:   هولغر 
من الفر�س لزيارة االإمارات ومتابعة 
مباريات الدوري، ولذلك �شاأعتمد يف 
االنرتنت  �شبكة  على  االأح��ي��ان  بع�س 
الالعبني  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف 
االإماراتي  ال����دوري  يف  االأ���ش��رتال��ي��ني 
ب���رن���اجم���ي، لذلك  ن���ظ���راً الزدح�������ام 
من  كافية  معلومات  على  �شاأح�شل 
مواكباً  الأك��������ون  االإن�����رتن�����ت  خ�����الل 

ومتابعاً مل�شتوياتهم . 
وي���رى اأو���ش��ي��ي��ك اأن ت��واج��د ع��دد من 
ال��الع��ب��ني االأ���ش��رتال��ي��ني يف ال���دوري 
منتخب  ع���ل���ى  ���ش��ي��ع��ود  االإم������ارات������ي 
قد  اأن��ه��م  خا�شة  بالفائدة  اأ���ش��رتال��ي��ا 
ت���ع���ودوا ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ل��ع��ب ه��ن��ا يف 
اأنهم  اإىل  االإم���ارات���ي الف��ت��اً  ال�����دوري 
ي���واج���ه���ون ال��ع��دي��د م���ن ال���ف���رق من 
ال�شرق االأو�شط يف جوالت الت�شفيات 
اآ���ش��ي��ا وك���اأ����س العامل  امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س 
ول��ذل��ك ف����اإن ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن يقع 
تعودوا  ق��د  ي��ك��ون��وا  االخ��ت��ي��ار  عليهم 
على اأ�شلوب هذه الفرق و�شي�شكل ذلك 

املباريات  يف  اأ���ش��رتال��ي��ا  ملنتخب  م��ي��زة 
اإن احلالة  اأو���ش��ي��ي��ك  ال��دول��ي��ة. وق���ال 
ال���ت���ي ك����ان ع��ل��ي��ه��ا منتخب  ال���رائ���ع���ة 
كاأ�س اخلليج هي نتيجة  االإم���ارات يف 
للمحرتفني  ات�شاالت  دوري  مل�شتوى 
. اأنا اأعرف منتخب االإمارات الوطني 
وه���و م��ن��اف�����س ���ش��ع��ب امل���را����س وي�شم 
الع����ب����ني م�����ن اأ�����ش����ح����اب ال����ك����ف����اءات 
م�شتوى  ف��اإن  يل  وبالن�شبة  العالية. 
انعكا�شاً  املنتخب الوطني يكون دائماً 
مل�شتوى الدوري املحلي وهناك بع�س 
الالعبني املوهوبني املحليني وكذلك 
م�شتويات  يقدمون  ال��ذي��ن  االأج��ان��ب 

جيدة مع فرقهم.
التحتية  ب��ال��ب��ن��ي��ة  اأو���ش��ي��ي��ك،  واأ����ش���اد 
اأنها  م��ب��ي��ن��اً  االإم���ارات���ي���ة،  ل��ل��م��الع��ب 
املنتخبات  مع�شكرات  الإق��ام��ة  ت�شلح 
وف���رق ك���رة ال��ق��دم ب�شكل م��ري��ح، مع 
واالإقامة،  ال��راح��ة  �شبل  ك��اف��ة  ت��وف��ر 
امل�شتقبل  يف  ي��ع��ت��م��ده  ق���د  م���ا  وه����و 
للمنتخب  ت��دري��ب��ي  مع�شكر  الإق��ام��ة 
ال�شتحقاق  حت�������ش���رياً  االأ������ش�����رتايل 
لكاأ�س  امل��وؤه��ل��ة  االآ�شيوية  الت�شفيات 

العامل القادمة.

������ش�����ارك ط�������الب اإح����������دى امل�����دار������س 
بجل�شة  اأب����وظ����ب����ي  يف  االب����ت����دائ����ي����ة 
البطل  عليها  اأ�شرف  �شاملة  تدريبية 
وتعرفوا  نور،  العربي عمر  الريا�شي 
الرتايثلون.  ري��ا���ش��ة  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
وت�����ن�����درج ه������ذه اجل���ل�������ش���ة يف اإط������ار 
الدولية  اأبوظبي  لبطولة  التح�شري 
ال�شبت  اإق��ام��ت��ه��ا  امل��زم��ع  للرتايثلون 
تبلغ قيمتها  2 مار�س بجوائز  املقبل 
وتهدف  اأمريكي.  دوالر   230000
اإىل  ال�����ش��غ��ار  لت�شجيع  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
اعتماد منط حياة �شحي وحتفيزهم 
الدواثلون  بطولة  يف  امل�شاركة  على 
لل�شغار املقرر اإقامتها الأول مرة يوم 
اجلمعة، اأي قبل يوم واحد من موعد 
الدولية  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  ان���ط���الق 

للرتايثلون .
ا���ش��ت�����ش��اف��ت امل��در���ش��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف 
حيث  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  اجلل�شة  اأب��وظ��ب��ي 
واع��داً على  اأطلع عمر نور30 طالباً 
بطريقة  لهم،  مبيناً  الريا�شة،  ه��ذه 
والتي  ال��رتاي��ث��ل��ون  ���ش��ب��اق��ات  عملية، 
تت�شمن ث��الث م��راح��ل ه��ي: اجلري 

والدراجات وال�شباحة.
لل�شياحة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  وت���ن���ظ���م 
ل��ل�����ش��غ��ار، للجري  ���ش��ب��اق��اً  وال��ث��ق��اف��ة 
وال�����ش��ب��اح��ة ع��ل��ى ال��ك��ورن��ي�����س، ومن 
امل�����ش��ارك��ني يف  اأن ي�شل ع���دد  امل��ت��وق��ع 
 ، م�����ش��ارك   200 اإىل  ال�����ش��ب��اق  ه����ذا 

 12 –  9 ؛  عمريتني  فئتني  �شمن 
عاماً، و13 – 16 عاماً.

وي���ق���وم ب��اف��ت��ت��اح ���ش��ب��اق ال�����ش��غ��ار، يف 
ي���وم  ����ش���ب���اح  م����ن   9:30 ال�������ش���اع���ة 
بطل  م����ار�����س،  م���ن  االأول  اجل���م���ع���ة، 
ف��ري��ق االومل���ب���ي ال��ربي��ط��اين وحامل 
امليدالية الذهبية يف االألعاب االأوملبية 
الذي  ب��راون��ل��ي،  األ��ي�����ش��ت��ري   ،2012
الرئي�شي  احل���دث  يف  اأي�����ش��اً  ي�����ش��ارك 
امل�شاركون  وي��خ��و���س  م��ار���س.   2 ي��وم 
من الفئة العمرية 9-12 �شنة �شباق 
200 م �شباحة و2 كلم ج��ري، فيما 
-13 العمرية  الفئة  اأب��ن��اء  يخو�س 

16 �شنة �شباق 300م �شباحة و2،5 
كلم جري.

وي�������ش���ك���ل ه�����ذا ال�������ش���ب���اق ج��������زءاً من 
لل�شياحة  اأب����وظ����ب����ي  ه���ي���ئ���ة  ج����ه����ود 
ال�شباب  لتعريف  امل�شتمرة  والثقافة 
لريا�شة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���ف���وائ���د  ع��ل��ى 
العام  هذا  احل��دث  ويعد  الرتايثلون. 
االأو�شط  ال�شرق  نوعه يف  االأك��رب من 
حيث ي�شتقطب ما يزيد عن 2000 

ريا�شي من 63 بلداً.
مكتب  م��دي��ر  ال�����ش��ي��خ،  في�شل  وق����ال 
اأبوظبي لل�شياحة  الفعاليات يف هيئة 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  ���ش��ه��دت  وال��ث��ق��اف��ة: 
م�شتمراً  من���واً  للرتايثلون  ال��دول��ي��ة 
املا�شية  االأرب������ع  ال�����ش��ن��وات  م���ر  ع��ل��ى 
لريا�شات  االأب���رز  احل��دث  باتت  حتى 

جمل�س  دول  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ح��م��ل 
ت�شهم  اأن��ه��ا  كما  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
منط  اعتماد  على  ال�شباب  حتفيز  يف 

حياة اأكر �شحة. 
براون،  كيفني  ���ش��ددت  جهتها،  وم��ن 
املديرة الريا�شية باملدر�شة االأمريكية 
حتويل  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  اأب����وظ����ب����ي  يف 
التمارين الريا�شية اإىل ن�شاط ممتع 

لالأطفال منذ نعومة اأظفارهم. 
واأ����ش���اف���ت: مت��ك��ن ع��م��ر ن���ور م���ن اأن 
هذه  يف  االن��خ��راط  اأن  لل�شغار  يبني 
ال��ري��ا���ش��ة اأم����ر مم��ك��ن ومم��ت��ع يف اآن 
معاً. وقد دفع هذا اللقاء بني الطالب 

وع���م���ر ب���ال���ع���دي���د م����ن ال�������ش���غ���اراإىل 
التقدم للم�شاركة يف دواثلون ال�شغار 
كخطوة اأوىل يف طريقهم نحو خو�س 

مناف�شات الرتايثلون. 
وي��ع��د ن����ور، ال����ذي ق���رر دخ����ول عامل 
وزنه  ازدي���اد  بعد  الرتايثلون  ريا�شة 
العملية  احل��ي��اة  ل�شغوط  وت��ع��ر���ش��ه 
امل�شهد  يف  فاعلًة  �شخ�شيًة  واملهنية، 
ال���ري���ا����ش���ي االإق���ل���ي���م���ي، ح���ي���ث عمل 
من  املقبل  اجل��ي��ل  تن�شئة  يف  ج��اه��داً 
ممار�شة  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  ال�����ش��غ��ار 

هذه الريا�شة.
اأن اأرى  اإن����ه الأم����ر رائ����ع  وق����ال ن����ور: 

االإم���ارات  يف  ال�شغار  ال�شباب  ه���وؤالء 
اهتماماً  ي���ب���دون  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
خا�شة  ال��رتاي��ث��ل��ون،  بريا�شة  خا�شاً 
البطولة  ب����ه����ذه  ي���ح���ظ���ون  واأن�����ه�����م 
اإطالق  اإن  اأبوظبي.  يف  هنا  املرموقة 
دواثلون ال�شغار يف هذه البطولة هو 
مبادرة قيمة، حيث اإنها �شت�شهم، على 
االأطفال  ت�شجيع  يف  ال��ب��ع��ي��د،  امل���دى 
بخطواتهم  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  وال��ي��اف��ع��ني 
واإنني  ال��رتاي��ث��ل��ون  ع���امل  يف  االأوىل 
تزدهر  ال�شابة  املواهب  لروؤية  اأتطلع 
م��ن خ��الل ه��ذا احل��دث ال��ب��ارز الذي 

ينطلق نهاية االأ�شبوع. 

منح االحتاد الدويل للزوارق ال�شريعة 
يو اأي اأم جائزة االأمن وال�شالمة التي 
يقدمها للمرة االأويل يف تقليد جديد 
خالل احلفل ال�شنوي الأبطال املو�شم 
�شيف  ���ش��ع��ادة  اإيل   2012 ال��ري��ا���ش��ي 
ب���ن م���رخ���ان ال��ك��ت��ب��ي رئ��ي�����س جمعية 
املحرتفني الدولية للزوارق ال�شريعة 
اإدارة  رئي�س جمل�س  اإي��ه  بي  بي  دبليو 

موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم
وي���اأت���ي ت��ك��رمي ال��ك��ت��ب��ي ت��ق��دي��را اإيل 
دولة  ب��ه  اطلعت  ال���ذي  الكبري  ال���دور 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واإم�����ارة 
الفيكتوري  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ممثلة  دب���ي 
ت��ي��م ال��ت��ي ع��م��ل��ت ب��ك��ل ج��ه��د وتفاين 
امل��ع��اي��ري اخلا�شة  ت��ط��ب��ي��ق  اج����ل  م���ن 
كابينة  وت��ق��وي��ة  وال�����ش��الم��ة  ب���االأم���ن 

اكرب  حماية  توفري  اج��ل  من  القيادة 
تاأخذ  جعلها  ال����ذي  االأم����ر  ل��الأط��ق��م 
خا�شة  العاملي  ال�شعيد  علي  ال��ري��ادة 
بعد تقدميها اآلة االختبارات احلديثة 
ت�����ش��ت��خ��دم ال���ش��ت��خ��راج رخ�شة  ال���ت���ي 
كاأحد  ال�شريعة  ال�شباقات  يف  القيادة 
الطارئة  احل�����االت  مل��واج��ه��ة  احل���ل���ول 
املحرتفني  جمعية  دور  اإيل  اإ���ش��اف��ة 
بي  دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الدولية 
بي اإيه والتي اأ�شرفت علي العديد من 
ر�شالتها  توا�شل  ت��زال  وم��ا  االأح���داث 
بطولة  تنظيم  خ��الل  من  العامل  اإيل 

العامل للزوارق ال�شريعة اك�س كات.
للم�شاع  ت��ق��دي��را  اجل���ائ���زة  ت��ع��د  ك��م��ا 
ال��ك��ب��رية وامل��ب��ذول��ة ع��ل��ي ق���دم و�شاق 
الدولة  البحرية يف  االأن��دي��ة  قبل  من 

ال �شيما نادي دبي الدويل للريا�شات 
اأ�شا�شيا يف  البحرية والذي يعد العبا 
تطوير وتنظيم ال�شباقات البحرية يف 
منذ  االأوىل  الفئة  ال�شريعة  ال���زوارق 

بداية عقد الت�شعينيات.
الزاهد  حممد  خالد  الدكتور  وت�شلم 
املحرتفني  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
بي  دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الدولية 
املا�شي  ال�شبت  ي��وم  اجل��ائ��زة  اإي���ه  ب��ي 
الكتبي  م��رخ��ان  ب��ن  �شيف  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
اعتذر عن احل�شور وذل��ك من  ال��ذي 
رئي�س  كيويل  رافئيللي  الدكتور  قبل 
ال��دويل للزوارق ال�شريعة يو  االحت��اد 
ياكونيان  فين�شينزو  بح�شور  اأم  اأي 
للزوارق  االي���ط���ايل  االحت�����اد  رئ��ي�����س 
ال�شريعة وممثلي االأندية واالحتادات 

ح�شروا  واللذين  البحرية  الريا�شية 
موناكو  يف  ال�شنوي  احل��ف��ل  فعاليات 
وال���ل���ذي���ن ح��ي��وا اب����ن االإم�������ارات علي 

االختيار.
الكتبي  مرخان  ن  �شيف  �شعادة  وع��رب 
الدولية  امل��ح��رتف��ني  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س 
اإيه  ب��ي  ب��ي  دب��ل��ي��و  ال�شريعة  ل���ل���زوارق 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري 
تيم عن بالغ �شروره و�شعادته يف الفوز 
باجلائزة التقديرية يف دورتها االأويل 
م�شريا اإىل اأن موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم 
اأ�شهمتا  الدولية  املحرتفني  وجمعية 
ال�شباقات  ت��ط��وي��ر  يف  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 
ال�شورة  ع��ل��ي  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
ال���رائ���ع���ة ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة من 
املتعارف عليها  املعايري  خالل تطبيق 

الدويل  ل��الحت��اد  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  يف 
اأم وامل�شاعدة  اأي  ال�شريعة يو  للزوارق 
اأي�������ش���ا م����ن خ�����الل ت���ق���دمي االأف����ك����ار 
واملقرتحات التي من �شاتها اأن ترتقي 

بهذه الريا�شة.
االأم�����ن  ب���ج���ائ���زة  ال����ف����وز  اأن  واع����ت����رب 
اإ�شافة  ي��ع��ت��رب  ال��دول��ي��ة  وال�����ش��الم��ة 
وامتداد للنجاحات الفنية والتنظيمية 
االإم�����ارات  دول���ة  ت�شجلها  ظ��ل��ت  ال��ت��ي 
اأ�شبحت  وال���ت���ي  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الريا�شات  جم��ال  يف  االأويل  الوجهة 
دل  وان  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  ال��ب��ح��ري��ة 
ذل���ك ع��ل��ي ���ش��ئ اإمن���ا ي���دل ع��ل��ى مدى 
هذه  جتدها  التي  واملتابعة  االهتمام 
الر�شيدة  القيادة  قبل  من  الريا�شات 
ال����ت����ي مل ت���ب���خ���ل ب���ت���ق���دمي ال���دع���م 

ال������الزم وحت��ف��ي��ز ك���ل ال��ع��ن��ا���ش��ر من 
هذه  وابتكرت  والتميز.  االإب���داع  اج��ل 
اجلوائز  �شف  اإيل  واأ�شيفت  اجل��ائ��زة 
ال��ت��ق��دي��ري��ة ال���ت���ي مي��ن��ح��ه��ا االحت����اد 

اأم  اأي  ي��و  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال���دويل 
ت�شهم  التي  واالحت���ادات  لل�شخ�شيات 
باالأفكار  الريا�شية  ال�شاحة  اإث��راء  يف 
واالأطروحات املتميزة يف جمال االأمن 

البحرية  ال�����ش��ب��اق��ات  يف  وال�����ش��الم��ة 
املحرتفني  جمعية  م��ن  ك��م��ب��ادرة  ���س 
بي  دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الدولية 

بي اإيه.

حممد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ملك  الزبري  مربط  حقق 
اآل ثاين رئي�س دائرة الطريان املدين بال�شارقة اجنازا 
عامليا بح�شول املهرة جندت الزبري على بطولة املهرات 
االأمريكية  املتحدة  بالواليات  �شدل  �شكوت  بطولة  يف 
الدولية جلمال اخليل العربية.. مب�شاركة خيول من 
نحو 41 دولة. وا�شتطاعت املهرة جندت الزبري الفوز 
نتائج  وحتقيق  امل��ه��رات  م��ن  نظرياتها  على  والتفوق 

عالية ما اأهلها اىل النتائج النهائية والفوز بالبطولة. 
العاملية  ال��ب��ط��والت  م��ن  �شدل  �شكوت  بطولة  وتعترب 
التي بداأت منذ 58 عاما وي�شارك فيها اأكرب املرابط 

العاملية الدولية ملا لها من مكانة لدى مالك اخليل.
الدولية  ال�شارقة  بطولة  يف  الزبري  مربط  وي�شارك 
التي �شوف تقام يف ال�شابع من مار�س املقبل وينظمها 

نادي ال�شارقة الدويل للفرو�شية وال�شباق.

مربط الزبري يحقق اإجنازًا عامليًا يف بطولة �سكوت 
�سدل الدولية جلمال اخليل العربي

اجتم���اع جمل������ص اإدارة 
)دب�ي البح�ري( الي�وم

تقدير جديد لالإمارات يف الريا�شات البحرية

�سيف الكتبي يفوز بجائزة ال�سالمة الدولية 2012
االحتاد الدويل ي�شيد بهود الفيكتوري وجمعية املحرتفني

هولغر اأو�سييك يتابع لعبي اأ�سرتاليا بطل الرتايثلون العربي يقيم دورة تدريبية لنجوم امل�ستقبل يف العا�سمة الإماراتية
للوقوف على م�ستواهم الفني

لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اأع��م��ال  انطلقت 
العربى لبناء االأج�شام بفندق �شرياتون املنتزه 
دولة   16 م��ن  ووف���د  بح�شور  ب��االإ���ش��ك��ن��دري��ة 
عربية بعد اعتذار ال�شعودية واجلزائر ، والتى 
�شهدت جمموعه من املناق�شات ال�شاخنة ، وقد 
عن  اال�شبانية  ال��ط��ريان  �شركة  ا���ش��راب  ح��ال 
عدم متكن د. رفائيل �شانتوجنا رئي�س االحتاد 
الدوىل من احل�شور ، وقام الدكتور عادل فيهم 
رئي�س االحتاد العربى الفائز بالتزكية بقراءة 
باإر�شالها الأع�شاء اجلمعية  قام  التى  الر�شالة 
لالحتادات  تهنئته  حملت  وال��ت��ى  العمومية 
واجلهد  االج�����ش��ام  بناء  اجن���ازات  ع��ن  العربية 
املبذول وي�شعده عودة االمارات العربية املتحدة 
ل���الحت���ادي���ن ال������دوىل وال���ع���رب���ى ون���ق���ل حتية 
خمل�شه وتقدير لل�شيخ مكتوم ال�شرقى رئي�س 
االحتاد االماراتى للعبه ، وانه ي�شعده فى هذه 
وبطل  عظيم  تاريخى  قائد  حتية  على  اليوم 

من ابطال اللعبه وم�شدر لل�شعادة وهو مليح 
عيلوان ، واىل وال�شيخ عبد اهلل ال خليفة نائب 
رئي�س االحتاد الدوىل رئي�س االحتاد اال�شيوى 
وناجحة فى  ن�شطه  ق��ي��ادة  ب��اأن��ه  اي��اه  وا�شفا   ،
ق��ي��ادة االحت���اد اال���ش��ي��وى وال���ذى يدير القارة 
باللعبة  النهو�س  اج��ل  م��ن  واق��ت��دار  بحرفية 
ح�شرها  التى  االفتتاحية  اجلل�شة  و�شهدت   .
ال��ل��ج��ان االوملبية  ���ش��ل��ي��م م��ن��دوب��ا ع���ن  ك��م��ال 
، ورئي�س االحت��اد املغربى عبد املجيد  العربية 
الدمناتى ،واأمني عام االحتاد البحريني طارق 
احمد ، واأدم جملى ممثال عن ابراهيم كافود 
اأم��ني ع��ام االحت��اد القطرى ، ورئي�س االحتاد 
ال��ل��ي��ب��ي ع��ز ال��دي��ن ج��رن��از ،ورئ��ي�����س االحت���اد 
،واأم����ني ع���ام االحتاد  ال��ل��ب��ن��اين مليح ع��ل��ي��وان 
رئي�س  ، وممثل عن  ال�شواربه  يو�شف  االردن��ى 
ب��ودى عبد اهلل فرحان  ب��در  الكويتي  االحت���اد 
العتبى ، ورئي�س االحتاد اليمنى زيد القا�شمى 

،ورئ��ي�����س االحت����اد ال��ع��م��اين ���ش��امل ال��ب��ح��ري ، 
اأم���ني ع��ام االحت���اد االم���ارات���ى عبد الكرمي  و 
مل�شر  ممثل  حممود  اللطيف  عبد  ود.  �شعيد 
اللطيف  عبد  د.  التون�شي  االحت���اد  رئي�س  و   ،
ال�شوداين  االحت���اد  ع��ام  �شكرتري  و   ، حم��م��ود 
العراقي  االحت����اد  ع���ام  ،واأم����ني  ح�شن  ح�����ش��ان 
حيدر الدخيل ، ورئي�س االحتاد ال�شوري منار 
الدكتور  الفل�شطيني  االحت���اد  هيكل،ورئي�س 
نزيةعبد الرحيم، حيث اعالن د. فهيم احلرب 
على املن�شطات واأن اأع�شاء اجلمعية العمومية 
جمعيهم متحم�شون لتلك احلمله و�شوف نبداأ 
15 �شنه وحيا  ب��ط��والت حت��ت  ف��ى م�شر م��ن 
احت���اد ال��ل��ج��ان ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ى ق��ام��ت بتحليل 
من�شطات فى دورة قطر و�شوف ن�شعى ونقاتل 
االلعاب  دورة  ف���ى  االج�����ش��ام  ادراج  اج���ل  م���ن 
العربية القادمة بلبنان . وحتدث طارق اأحمد 
ام���ني ع���ام االحت����اد ال��ب��ح��ري��ن��ى ف��ن��ق��ل اعتذار 

ال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل ال خ��ل��ي��ف��ة رئ��ي�����س االحت���اد 
باأمريكا  ارنولود  ل�شفر اىل بطولة  البحرينى 
، وكان يتمنى احل�شور ورحب بعودة االمارات 

لالحتاد العربي .

م�شر تتنازل لالإمارات عن البطولة العربية
وقام د. عادل فهيم باالإعالن عن تنازل م�شر 
لالحتادين  ع��ودت��ه��ا  ومب��ن��ا���ش��ب��ة  ل����الإم����ارات 
الدوىل والعربى تنظيم البطولة العربية املقرر 
لها عام 2013 ، ومت الت�شويت باالإجماع على 
 ، العربية  ال���دول  جميع  ترحيب  و���ش��ط  ذل��ك 
فيما اعرت�س ال�شودان على اعتبار انهم كانوا 
�شوف ياأتون مل�شر برا ، ونقلها لالإمارات �شوف 
يكلفهم كثريا، ووعده د. عادل ببحث حل لتلك 
امل�شكلة ، كما مت االعالن عن تنظيم بطولتني 
كاأ�س  ، اىل جانب  ال��ع��ام  ف��ى  العربى  ل��الحت��اد 

االندية. 

اإ�شرابات الطريان حتيل و�شول رئي�ض االحتاد الدويل لبناء االأج�شام حل�شور عمومية العرب باالإ�شكندرية 

الحتاد العربي يبعث بربقية تهنئة لالأمري نواف بن في�سل رئي�ص اللجان الأوملبية العربية ويعده مبوا�سلة احلرب على املن�سطات
م�شر تتنازل لالإمارات عن ا�شت�شافة البطولة العربية لعام 2013

عقد  جتديد  ع��ن  ات�شاالت  جمموعة  االول  اأم�����س  اأعلنت 
اأربع  مل��دة  اال���ش��ب��اين  بر�شلونة  ل��ن��ادي  الر�شمية  ال��رع��اي��ة 

�شنوات جديدة.
وبذلك ت�شبح املجموعة ال�شريك الر�شمي لنادي بر�شلونة 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  يف دول����ة 
ال�شعودية ونيجرييا و�شاحل العاج وبنني وتوغو والنيجر 

والغابون وجمهورية اأفريقيا الو�شطى.
وق���ع ال��ع��ق��د خ���الل امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي ل��الت�����ش��االت املتنقلة 
2013 املقام يف مدينة بر�شلونة يف ملعب نادي بر�شلونة 
ك��ام��ب ن���و اأح���م���د ج��ل��ف��ار ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة 
بح�شور  بر�شلونة  ن��ادي  رئي�س  رو�شل  و�شاندرو  ات�شاالت 
ات�شاالت  جمموعة  ادارة  جمل�س  رئي�س  ال�شويدي  عي�شي 
الأفريقيا  االقليمي  التنفيذي  الرئي�س  احل���داد  وعي�شى 
التي  موبايلي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ك��اف  وخ��ال��د 
تعمل يف اململكة العربية ال�شعودية و�شتيفن اإيفانز الرئي�س 
التنفيذي ل�شركة ات�شاالت نيجرييا وناجي عبود الرئي�س 
العبدويل  و���ش��ال��ح  تليكوم  اتالنتيك  ل�شركة  التنفيذي 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة ات�شاالت االمارات.
عاملية  ك�شركة  اإننا  اأحمد جلفار  قال  ال�شراكة  وحول هذه 
�شراكة  نعقد  اأن  املنطقي  من  االت�شاالت  قطاع  يف  رائ��دة 
مع نادي كرة قدم عاملي يهتم بتعزيز قاعدة م�شجعيه على 
فر�شة  متثل  ال�شراكة  ه��ذه  اأن  مو�شحا  ال��دويل  امل�شتوى 
مع  بر�شلونة  ن���ادي  م��واه��ب  وم�����ش��ارك��ة  للتوا�شل  ف��ري��دة 

عمالئنا.
ن���ادي بر�شلونة  ���ش��ان��درو رو���ش��ل رئ��ي�����س  اأع����رب  م��ن جهته 
ات�شاالت  جمموعة  م��ع  ال�شراكة  با�شتمرار  �شعادته  ع��ن 

م�شريا اإىل اأن جمموعة ات�شاالت رائدة يف تقدمي خدمات 
االت�شاالت يف ال�شرق االأو�شط واأفريقيا واآ�شيا وهذا االأمر 
�شيتيح لنادي بر�شلونة تعزيز ارتباطه واالقرتاب اأكر من 
�شتف�شح  ال�شراكة  هذه  اأن  كما  املناطق..  تلك  يف  جمهوره 
املجال للنادي للنمو والتطور على ال�شعيدين االجتماعي 

واالقت�شادي.
الرئي�س  ال���ع���ب���دويل  ع���ب���داهلل  ���ش��ال��ح  امل��ه��ن��د���س  واأع������رب 
�شعادته بتجديد  ات�شاالت االمارت عن  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
اأهمية  موؤكدا  اال�شباين..  بر�شلونة  نادي  لرعاية  التعاقد 
طرفيها  و�شخامة  وو�شعية  تتنا�شب  التي  ال�شراكة  ه��ذه 
وعامليا  اورب��ي��ا  االك���رب  ال��ن��ادي  بر�شلونة  ن���ادي  يعد  حيث 
موؤخرا  القيا�شية  واالرق����ام  للبطوالت  حتقيقا  واالأك����ر 
وال�شاعي دوما نحو الريادة واإرتقاء من�شات التتويج وهو 
ما يت�شق مع موؤ�ش�شة ات�شاالت ال�شاعية بدورها لالرتقاء 

والريادة لقطاع االت�شاالت يف دولة املقر يوما تلو االآخر.
التي  الت�شاالت  التجارية  العالمة  ان  العبدويل  واأ���ش��اف 
تنطلق من دولة االمارات العربية املتحدة باتت يف طريقها 
نحو العاملية وهو االمر الذي ي�شتوجب مثل هذه النوعية 
واملتعارف عليه دوليا وعامليا  ال�شركات اال�شرتاتيجية  من 

�شمن مقت�شيات ومتطلبات علوم الت�شويق احلديثة.
ونوه العبدويل اىل اأن ات�شاالت االمارات �شتحاول جاهدة 
الرعاية  ه���ذه  خ���الل  م��ن  ممكنة  ا���ش��ت��ف��ادة  اأع��ل��ى  حتقيق 
دولة  ف��ى  االم��ارات��ي��ة  الريا�شة  قطاع  على  نفعا  يعود  مب��ا 
الراعي وال�شريك  القدم باعتبارها  االم��ارات وخا�شة كرة 
مب�شتوياته  االم��ارات��ي  ال��ق��دم  ك��رة  لقطاع  اال�شرتاتيجي 

كافة.

جمموعة ات�سالت جتدد رعايتها لنادي بر�سلونة ملدة اأربع �سنوات جديدة

يعقد جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية اجتماعه الدوري يف 
ال�شاعة اخلام�شة والن�شف م�شاء اليوم برئا�شة اللواء احمد حممد بن ثاين 

وح�شور اأع�شاء جمل�س االإدارة وذلك بقاعة االجتماعات يف مقر النادي.
املهمة  املو�شوعات  من  العديد  اليوم  اجتماعه  يف  االإدارة  جمل�س  ويناق�س 
اآل�21 من  ل��ل��دورة  ال��ن��ادي  ا�شت�شافة  االع��م��ال ومنها  وامل��درج��ة يف ج��دول 
معر�س دبي العاملي للقوارب اإىل جانب مناق�شة تقارير ال�شباقات التي جرت 

يف الفرتة املا�شية.



م�سر تعرت�ص على متثال ل�سامبليون يف باري�ص
قالت وزارة الدولة ل�شوؤون االثار يف م�شر ام�س انها �شتبلغ اعرتا�شها الر�شمي 
احدى  وا�شعا  نحت  �شامبليون  فران�شوا  امل�شريات  علم  ل��رائ��د  متثال  على 
قدميه على راأ�س مقلد ميثل ملك فرعوين اأمام فناء مدخل الكلية الفرن�شية 
بالعا�شمة باري�س. وا�شتطاع �شامبليون 1790-1832 فك رموز اللغة امل�شرية 
القدمية باال�شتعانة بحجر ر�شيد الذي اكت�شفته احلملة الفرن�شية على م�شر 
الهريوغليفية  لغات هي  بثالث  كتب  واح��دا  ن�شا  ي�شم  وك��ان   1801-1798
الكتابة امل�شرية القدمية املقد�شة والدميوطيقية الكتابة ال�شعبية واليونانية. 
والتمثال الذي تداول �شوره ن�شطاء ومعنيون بعلوم امل�شريات واالثار يف االونة 
االخرية اأثار ردود فعل راف�شة واعتربوه مهينا للح�شارة امل�شرية القدمية. 
اجتماعه  بعد  االث���ار  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ابراهيم  حممد  ان  البيان  وق��ال 
مبجل�س ادارة املجل�س االعلى لالثار اأكد على اأنه �شوف يتم خماطبة ال�شفري 
امل�شرية  اخلارجية  طريق  عن  الفرن�شي  الثقافة  ووزي��ر  بالقاهرة  الفرن�شي 
بني  امل�شرتكة  الثقافية  العالقات  اىل  امل�شيء  الت�شرف  ه��ذا  على  اعرتا�شا 
م�شر وفرن�شا. واأو�شح البيان اأن االعرتا�س على نحت التمثال بهذه ال�شورة 
ال يتناق�س مع تاأييده الكامل حلرية االبداع اال اأنها ال يجب اأن مت�س ب�شمعة 
م�شر اأو ت�شيء اىل تراثها باأي �شكل من اال�شكال. وقال البيان ان نحت هذا 

التمثال ا�شتهانة وا�شاءة غري مربرة مل�شر واأثرييها ومثقفيها.

ن�سب تذكاري يف رو�سيا لتخليد 
النيزك الذي �سقط على اأرا�سيها 

قررت  اأنها  ام�س  الرو�شي،  اأوبال�شت  ت�شيليابين�شك  اإقليم  حكومة  اأعلنت 
ف��وق منطقة  م��وؤخ��راً  �شقط  ال��ذي  النيزك  لتخليد  ت��ذك��اري  ن�شب  ت�شييد 
االأورال. ونقلت وكالة اأنباء )نوفو�شتي( الرو�شية عن بيان حلكومة االإقليم 
واأ�شاف  لفرتة طويلة.  ال�شكان  �شيتذكره  االإقليم  �شرب  الذي  النيزك  اأن 
البيان اأن �شكان املنطقة �شهدوا حدثاً فريداً من نوعه على امل�شتوى العاملي، 
مو�شحاّ اأنه لهذا ال�شبب، فكرت ال�شلطات وال�شكان الن�شطون بطريقة ما 

لتخليد ذكرى هذه الزيارة من الف�شاء اخلارجي.
ت�شميم  اأف�شل  الختيار  مناف�شة  اإج���راء  ق��ررت  ال�شلطات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   
خا�شة  ل��ت��ذك��ارات  �شعار  ت�شميم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ذك��اري،  للن�شب  مقرتح 
بالنيزك مثل الرزنامات والكتّيبات. واأ�شارت احلكومة اإىل اأن جلنة موؤلفة 
من فنان ونحات ومهند�س م�شهورين �شيختارون الت�شميم الفائز باملناف�شة 

والذي �شين�شر على �شبكة االنرتنت ال�شتطالع االآراء حوله.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

موظفون بريطانيون يتناولون 
وجبات الطعام الثالث خالل العمل 
ام�س  ج�����دي�����دة  درا������ش�����ة  ك�������ش���ف���ت 
 10% اإىل  ي�شل  م��ا  اأن  الثالثاء 
م�����ن امل����وظ����ف����ني ال���ربي���ط���ان���ي���ني 
الثالث  الطعام  وجبات  يتناولون 
بزيادة  ويخاطرون  العمل،  خ��الل 
جراء  كيلوغرامات  ع��دة  اأوزان��ه��م 

ذلك.
ن�شرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة،  ووج����دت 
 50% اأن  ميل"،  "ديلي  �شحيفة 
م�����ن امل����وظ����ف����ني ال���ربي���ط���ان���ي���ني 
الفطور  وج��ب��ت��ي  االآن  ي��ت��ن��اول��ون 
والغداء على مقاعد مكاتبهم اأثناء 
االأوىل  الوجبة  ويتناولون  العمل، 
العا�شرة  ال�������ش���اع���ة  ح������وايل  ع���ن���د 

�شباحاً بالتوقيت املحلي.
املوظفني  م��ن   20% اإن  وق��ال��ت 
بانتظام  ي����رتددون  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
اجلاهزة  امل��اأك��والت  بيع  اآالت  على 
ال���������ش����اع����ات  ب�������ش���ب���ب  ال����ع����م����ل  يف 
الطويلة التي يق�شونها يف املكاتب 
الوجبات  ت���ن���اول  ع��ل��ى  وجت���ربه���م 

الرئي�شية الثالث فيها.
االندفاع  اأن  ال��درا���ش��ة  واأ���ش��اف��ت 
ال�شباح  يف  ال��ع��م��ل  اإىل  اجل��ن��وين 
الباكر يجرب الكثري من املوظفني 
اأي �شيء  انتزاع  الربيطانيني على 
من الثالجة واأخذه معهم لتناوله 
عند الو�شول اإىل اأماكن عملهم، اأو 
اخلروج من ال�شركات ل�شراء طعام 
الغداء من املتاجر القريبة والعودة 
ب�شرعة لتناوله يف مكاتبهم لكي ال 
امل�شوؤوليات  من  �شيء  اأي  يفوتهم 

امللقاة على عاتقهم.

ن�شف  م��ن  اأك���ر  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

حاميه����ا حراميه����ا 
بوالية  حافلة  �شائق  اأق��دم  نوعها،  من  غريبة  حادثة  يف 
املدر�شة  اإح��دى حافالت  �شرقة  على  االأمريكية  تيني�شي 
دوالر  و200  االأل��ف  يتعدى  ال  زهيد  مبلغ  لقاء  وبيعها 

اأمريكي.
عن  االأم��ريك��ي��ة  �شانتينل  نيوز  نوك�شفيل  دوري���ة  ونقلت 
ق�شم �شرطة نوك�شفيل، اأن هيلمان غرينلي )61 عاماً(، 
من مدينة نوك�شفيل بتيني�شي، األقي القب�س عليه بتهمة 
امل��در���ش��ة وبيعها  117 م��ن م��وق��ف  �شرقة احل��اف��ل��ة رق��م 
باألف و200 دوالر..واأو�شح الق�شم اأنه مت العثور يف وقت 

الحق على احلافلة .

ق�����ا�ص كومي����دي 
ي�شعى قا�س اأمريكي جاهداً للحفاظ على مهنته الثانية 
مهنية  اأخالقيات  هيئة  ارت��اأت  اأن  بعد  منفرد  ككوميدي 

�شرورة اأن يتخلى عن عمله الثاين.
�شيكاري  فين�س  ال��ق��ا���ش��ي  اأن  هاكين�شاك  م��وق��ع  وذك���ر 
�شنوات  منذ  يظهر  بنيوجري�شي  هاكين�شاك  ���ش��اوث  يف 
لتقدمي عرو�س  اأوغ�شت   فين�س  ا�شم  امل�شارح حتت  على 

كوميدية.
من  نيوجر�شي  يف  مهنية  اأخ��الق��ي��ات  جلنة  طلبت  وق��د 
�شيكاري التخلي عن مهنته الثانية، ليحافظ على موقعه 
ككوميدي  القا�شي  عمل  اأن  وراأت  املحكمة.  قو�س  حتت 

وممثل، �شيعطي املتهمني حجة للت�شكيك يف قراراته.
يف  نيوجر�شي  يف  العليا  املحكمة  تبحث  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

الق�شية هذا االأ�شبوع.

التط���ّوع مفي����د للقل���ب
للروح  لي�س ج��ي��داً  ال��ت��ط��ّوع  اأن  درا���ش��ة ج��دي��دة  وج���دت 
فح�شب بل اأي�شاً ل�شحة القلب. وذكر موقع �شاين�س ديلي  
الربيطانية   كولومبيا  جامعة  يف  باحثني  اأن  االأم��ريك��ي 
وجدوا اأن التطّوع جّيد ل�شحة القلب حتى يف �شن مبكرة. 
ال�شحة  على  التطّوع  ت��اأث��ري  كيفية  يف  الباحثون  ونظر 
البدنية بني املراهقني، وقالت امل�شوؤولة عن الدرا�شة هانا 
التدخل االجتماعي  اأن  روؤية كيف  �شكريري كان م�شجعاً 

لدعم اأفراد املجتمع يح�ّشن اأي�شاً �شحة املراهقني .
اإىل  ال��ع��ا���ش��ر  ال�����ش��ف  106 ط���الب يف  ال��ع��ل��م��اء  وق�����ّش��م 
 10 مل���دة  منتظم  ب�شكل  ت��ط��ّوع��ت  االأوىل  جم��م��وع��ت��ني، 
اأ�شابيع، واالأخرى بقيت على الئحة االنتظار للمتطوعني. 
وقا�س العلماء موؤ�شر كتلة اجل�شم للم�شاركني، وم�شتويات 
االلتهاب والكول�شرتول عندهم قبل الدرا�شة وبعدها، كما 
قّيموا الثقة بالنف�س وال�شحة العقلية واملزاج والتعاطف. 
واأم�شى املتطوعون يف املجموعة االأوىل �شاعة كل اأ�شبوع 
يعملون مع تالمذة يف املدر�شة االبتدائية يف برامج ما بعد 
املدر�شة يف حميطهم. وبعد 10 اأ�شابيع تبني انخفا�س يف 
اجل�شم  كتلة  وموؤ�شر  والكول�شرتول  االلتهاب  م�شتوى 
على  االأخ����رى  باملجموعة  م��ق��ارن��ة  املجموعة  ه��ذه  عند 

الئحة االنتظار.

قلة النوم تربك اجلينات 
اأفاد علماء باأن اأ�شبوعا واحدا من النوم القلق ميكن اأن يعطل عمل مئات اجلينات ويثري خماوف االإ�شابة مبجموعة 
من االأدواء ومنها البدانة واأمرا�س القلب. وذكرت الدرا�شة اجلديدة اأن اأقل من �شت �شاعات نوم ليال يعطل ن�شاط 

اجلينات التي تلعب دورا رئي�شيا يف عملية الرتميم الذاتي والتجديد امل�شتمر للج�شم.
ومن املعلوم اأن اأج�شامنا تعتمد على اجلينات الإنتاج متوين دائم من الربوتينات التي ت�شتخدم ال�شتبدال اأو ترميم 
وت�شري  العمل.  عن  تتوقف  اجلينات  ه��ذه  بع�س  ف��اإن  النوم  من  احلرمان  من  اأ�شبوع  بعد  لكن  التالفة،  االأن�شجة 
نتائج الدرا�شة اإىل اأن االحتياج املزمن للنوم ميكن اأن مينع اجل�شم من جتديد نف�شه متاما ويزيد خطر االإ�شابة 
اإىل جمموعتني،  26 متطوعا  الربيطانية قد ق�شموا  �شري  العلماء من جامعة  االأمرا�س. وكان  مبجموعة من 
االأوىل كانت تنام الأقل من �شت �شاعات ليال طوال اأ�شبوع كامل، واملجموعة الثانية كانت تنام ع�شر �شاعات يف الليلة. 
ويف نهاية االأ�شبوع ُطلب من كل جمموعة البقاء متيقظني ملدة 40 �شاعة واأُخذ منهم عينات دم مت تفح�شها ملعرفة 
نتائج اأ�شاليب نومهم. وقد ُوجد اأن احلرمان من النوم ملدة اأ�شبوع غرّي وظيفة 711 جينا، البع�س منها م�شوؤول 
عن التمثيل الغذائي )االأي�س( وااللتهاب واملناعة والتوتر. كما تبني اأن عدم النوم الكايف تدخل يف عمل اجلينات 

امل�شممة باأن ت�شري اأكر اأو اأقل ن�شاطا عند فرتات معينة من النهار بخداع ال�شاعة الداخلية باجل�شم.
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قرد يع�سي الدفاع املدين 
�شاعتني يف  م��دى  ال�����ش��ع��ودي على  امل���دين  ال��دف��اع  ف��رق  ف�شلت 
ال�شيطرة على قرد �شر�س كان يهاجم املارة من على �شطح اأحد 
املنازل ال�شعبية بحي الرفيعة يف بريدة )و�شط ال�شعودية( رغم 
م�شاركة ق��وات االأم���ن وف��ري��ق م��ن االأم��ان��ة بجانب االأه���ايل يف 
ال�شعودية  عكاظ   �شحيفة  وذك��رت  عليه.  ال�شيطرة  حم��اوالت 
بع�س  رف�شوا طلب  االأم���ن  رج��ال  اأن  ام�س  ال�شادر  ع��دده��ا  يف 
االأهايل باإطالق النار على القرد اإىل اأن جاء مالك القرد وطلب 

من احل�شور املغادرة ليتعامل مع القرد وهو ما حدث بالفعل.
الدفاع  اأبلغ  اإن��ه  قوله  ال�شعوديني  اأح��د  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
املدين بوجود قرد اتخذ من �شطح منزله مكاناً ملهاجمة املارة 

واجلريان ب�شرا�شة .

ال�سمبانزي تتحدى بدون حتفيز
وجدت درا�شة جديدة اأن حيوانات ال�شمبانزي ال حتتاج للمكافاأة 
بفعل  تندفع وح��ده��ا  كالب�شر  ه��ي  ب��ل  ال��ب��ازل،  األ��ع��اب  لتوا�شل 
باحثني يف  اأن  االأمريكي  �شاين�س   وذك��ر موقع اليف  التحدي. 
خالل  من  وج��دوا  لندن   اأوف  �شو�شايتي  زولوجيكال  جمعية 
حتتاج  ال  اأن��ه��ا  ال�����ش��م��ب��ان��زي   ن���وع  م��ن  ق���رود  ل�شتة  متابعتهم 
لتحفيز ومكافاأة للعب البازل. واأعطى العلماء ال�شمبانزي لعبة 
بازل منزلية موؤلفة من اأنابيب مياه بداخلها مكعبان اأحمران، 
حيث كان على احليوانات معرفة اأين عليها اأن ت�شرب االأنابيب 
بالع�شا من اأجل حتريك املكعب لتغيري اجتاهه واخل��روج من 
فيها  م�شابهة  ب��ازل  األعاب  اأي�شاً  احليوانات  واأعطيت  الفتحة. 
ف�شتق بداًل من املكعبات، بحيث ميكنها اأن تاأكلها عند اإخراجها 
من الفتحة. وقال العلماء يف بيان الحظنا اأن ال�شمبانزي كانت 
�شتتلقى  كانت  اإن  عما  النظر  بغ�س  ال��ب��ازل  الإك��م��ال  متحم�شة 
اأن لهذه احليوانات  اأن هذا ي�شري اإىل  غذاء كمكافاأة  واأ�شافوا 
ما  غالباً  ال��ذي��ن  الب�شر  ل��دى  الر�شا  مل�شاعر  م�شابهة  م�شاعر 

يكملون األعاب الدماغ لل�شعور بال�شعادة.

زي���ت ال�س����مك..
 للوقاي��ة  من �س��رطان اجلل��د 

اأن ت��ن��اول زي��ت ال�شمك ق��د يحمي من  وج��دت درا���ش��ة ج��دي��دة 
ميل  ديلي  �شحيفة  وذك���رت  اجل��ل��د.  ب�شرطان  االإ���ش��اب��ة  خطر 
اأن  اكت�شفوا  مان�ش�شرت  جامعة  يف  الباحثني  اأن  الربيطانية 
جهاز  ت��ع��زز  ال�شمك  زي���ت  يف  امل���وج���ودة  االأوميغا3-  اأح��م��ا���س 
اجللد  �شرطان  ق��درة اجل�شم على مكافحة  على  وتوؤثر  املناعة 
حتتوي  التي  ال��زي��وت  اإن  الباحثون  وق��ال  اجللدية.  وال��ع��دوى 
ال�شمك تخفف من  زي���ت  امل���ذك���ورة وخ��ا���ش��ة  االأح��م��ا���س  ع��ل��ى 
تاأثري ال�شم�س على جهاز املناعة اإىل الن�شف. ومن املعروف اأن 
التعر�س لكثري من االأ�شعة فوق البنف�شجية االآتية من ال�شم�س 
ميكن اأن يكبح جهاز املناعة، ما قد يوؤثر على قدرة اجل�شم على 
مكافحة �شرطان اجللد. وقالت الباحثة امل�شوؤولة عن الدرا�شة 
اإن النتائج مثرية جداً.. وقد ا�شتغرق التو�شل  لي�شلي رودي�س 
هذا  من  االأوىل  الدرا�شة  اأنها  اإىل  ولفتت  �شنوات.  ع��دة  اإليها 

النوع التي جتري على الب�شر، وجترب عليهم عيادياً.
ناعومي وات�س لدى و�شولها اىل ال�شجادة احلمراء يف حفل توزيع جوائز االأكادميية يف هوليوود. )يو بي اآي(

جائ���زة نوب�ل
 يف م����زاد

ت��ع��ر���س ج���ائ���زة ن���وب���ل ال���ت���ي فاز 
الكيمياء  وع���امل  ال��ف��ي��زي��ائ��ي  ب��ه��ا 
كريك  ف��ران�����ش��ي�����س  ال���ربي���ط���اين 
تكرمياً له على اكت�شافه احلم�س 
1962 يف مزاد  ال��ع��ام  ال��ن��ووي يف 

علني يقام يف مدينة نيويورك.
واأعلنت دار هرييتاج للمزادات  ان 
ميدالية نوبل للطب  التي ح�شل 
 ،1962 ال���ع���ام  يف  ك���ري���ك  ع��ل��ي��ه��ا 
ب���االإجن���از ال����ذي حققه  اع���رتاف���اً 
النووي  اك��ت�����ش��اف احل��م�����س  ب��ع��د 
DNA ، �شتكون اأول ميدالية من 

نوعها تباع يف مزاد علني.
ي�ش����بق  ل������م  اأح���داً  ان  واأو�شحت 
 70 منذ  نوبل  ميدالية  ب�����اع  اأن 
�شتطرح  انها  اإىل  م�ش���رية  �شنة، 
األف   250 ه�����و  اأويل  للبيع ب�شعر 

دوالر.
يف  بقيت  امل��ي��دال��ي��ة  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
توفيت  م��ن��ذ  بكاليفورنيا  خ��زن��ة 
وقد   2007 بالعام  كريك  اأرم��ل��ة 

قرر ورثته بيعها االآن.
جزءاً  ان  كري����ك  عائل����ة  وذك��رت 
امليدالي����ة  ب���ي���ع  اإي����������رادات  م����ن 
فرن�شي�س  م��ع��ه��د  ل���  �شيخ�ش�س 
الذي   ، االأمرا�س  الأبحاث  كريك 
يفرت�س اأن يفتتح يف لندن بالعام 

.2015
ال�شهادة  اأي�����ش��اً  امل�����زاد  يف  وتب����اع 
ال���ت���ي م��ن��ح��ت ل���ك���ري���ك ي�����وم فاز 

باجلائزة.

خطوبة 
�سامربغ ونيو�سوم 

اأع����ل����ن امل���م���ث���ل االأم�����ريك�����ي اآن�����دي 
����ش���ام���ربغ اأخ�������رياً خ��ط��وب��ت��ه على 
عالقة  بعد  نيو�شوم  جوانا  املغنية 

ا�شتمرت 5 �شنوات.
واأكد املتحدث با�شم �شامربغ ملوقع 
بطلب  تقدم  انه  االأمريكي  بيبول 

يد نيو�شوم بعد 5 �شنوات معاً.
�شنة   31 ن��ي��و���ش��وم  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
جتيد باالإ�شافة اإىل الغناء وتاأليف 
البيانو  ع��ل��ى  ال���ع���زف  االأغ��������اين، 

وغريها من االآالت املو�شيقية.
بربنامج  ع��رف  فقد  �شامربغ  اأم���ا 
باالإ�شافة  الي���ف  ن��اي��ت  ���ش��ات��ردي 
وم����ن  ال�����ع�����دي�����دة  اأدواره  اإىل 
 Celeste and Jesse ب��ي��ن��ه��ا 

.Forever
وكان �شامربغ ح�شر موؤخراً حفل 
زفاف �شديقه جا�شنت تيمرباليك 

يف اإيطاليا.

التجميل مطلب اجلميع يف ع�شرنا.  اأ�شبحت عمليات 
الوجه  ترهالت  و�شّد  ال�شفتني  وتكبري  االأن��ف  جتميل 
واالأرداف  البطن  من  الدهون  و�شفط  ال�شدر  وتكبري 
تخفي  الأّن��ه��ا  الن�شاء  بني  ال�شائعة  العمليات  اأك��ر  من 
عالمات ال�شيخوخة، وحت�ّشن �شكل اجل�شم ومتنح املراأة 
التجميل  بع�س عمليات  اأي�شاً  لكن هناك  طلًة مميزة. 
ال�شكل  حت�شني  على  تعمل  لكنها  غريبة،  تعترب  التي 
5 عمليات جتميل، ح�شب  اأغ��رب  اليوم  اليك  اخلارجي 

انا زهرة.
�شفط الدهون من بطة االأرجل: تعاين بع�س ال�شيدات 
من تكّد�س الدهون يف بطة الرجل، ما مينعها من ارتداء 
عملية  العالية.  اجلزمات  حتى  اأو  والف�شاتني  التنانري 
�شفط الدهون من بطة االأرجل ت�شاعد يف التخفيف من 
امل��راأة حريًة يف  واإعطاء  املنطقة  الدهون يف هذه  ن�شبة 

اختيار ثيابها واأحذيتها.
ت�شغريهما  اأو  االأذن���ني  تكبري  ميكن  االأذن���ني:  جتميل 
اأو تغيري �شكلهما مبا يتوافق مع �شكل املراأة اخلارجي. 

هذه العملية تخّل�س املراأة من اخلجل الذي قد ي�شيبها 
جراء �شكل اأذنيها الذي يزعجها.

ك��ث��ريات م��ن غ��ي��اب �شكل للذقن  ت��ع��اين  ال��ذق��ن:   زرع 
احلقل  تقدم  مع  لكن  باالنزعاج.  ي�شيبهن  ما  لديهن، 
اإبراز  اأج��ل  من  الذقن  زرع  ممكناً  االآن  بات  التجميلي، 

هذه املنطقة وحت�شني �شكل الوجه.
 ���ش��ّد ال��ي��دي��ن: ت���ربز ال��ي��دان ع��م��ر امل����راأة ال��ت��ي تخ�شع 
فر�شة  ه��ن��اك  ل��ك��ن  وال��ف��ي��ل��ريز.  ال��ب��وت��وك�����س  لعمليات 
اليدين  ���ش��ّد  م��ن خ���الل عملية  ك��ل��ي��اً  الإخ���ف���اء ع��م��ره��ا 
وحتى حقنهما بالفيلريز وبالتايل اإعطاء اليدين عمراً 

اأ�شغر.
اإج��راء عمليات جتميل   جتميل الركبتني: نعم! ميكن 
�شكل  حت�شني  ه��ي  االأوىل  العملية  اأي�����ش��اً.  للركبتني 
من  تعاين  امل��راأة  كانت  اإذا  خ�شو�شاً  اخلارجي،  الركبة 
فهي  الثانية،  العملية  اأم��ا  الركبة.  �شابونة  يف  ال��ت��واء 
�شفط الدهون املرتاكمة حول الركبة من اأجل اإبرازها 

ب�شكل اأف�شل.

اأغرب خم�ص عمليات جتميل

ليند�ساي تطل يف م�سل�سل ت�ساريل 
على  �شني  ت�شاريل  االأم��ريك��ي  املمثل  دي��ن  ل��رد  ت�شعى  لوهان  ليند�شاي  االأمريكية  النجمة  ان  يبدو 
اإنرتتينمنت  موقع  واأف��اد   .Anger Management م�شل�شله  يف  االإط��الل��ة  خ��الل  من  طريقتها 

ويكلي االأمريكي ان لوهان �شتطل يف م�شل�شل �شني لتج�شد �شخ�شيتها.
واأ�شاف انها �شتكون يف احللقة حبيبة ال�شخ�شية التي يلعبها �شني بعدما كانت مري�شته التي 

يعاجلها.
 Scary اأف��الم  �شل�شلة  اخلام�س من  اجل��زء  على  معاً  موؤخراً  ولوهان عمال  �شني  ان  اإىل  ي�شار 

Movie  الذي يبداأ عر�شه يف ني�شان اأبريل ملقبل.
ويذكر ان لوهان كانت تدين مل�شلحة ال�شرائب مببلغ 93 األف دوالر عن عام 2009، و140 

األفاً عن عام 2010، وقد متكنت من �شداد ديون العام 2009 بف�شل م�شاعدة �شني، الذي 
قّدم لها �شيكاً بقيمة 100 األف دوالر.


