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افتتـــاح مميــــز لـــدوري وزارة 
�ســـــ�ؤون الـــرئـــا�ســـــة 2013 

عربي ودويل

�سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة 
وزير الداخلية للبحث العلمي

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

لهذه االأ�سباب ان�سحب وزير الدفاع 
الت�ن�سي من احلك�مة اجلديدة

•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل بق�شر �شموه بزعبيل ظهر �م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ 

مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي معايل 
يزور  �ل��ذ  فنلند�  جمهورية  وزر�ء  رئي�س  كايتنن  ب��ورك��ي 
�ل��ب��اد على ر�أ����س وف��د ر�شمي وجت���اري رف��ي��ع. وق��د تبادل 
و�ل�شيف �حلديث  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 

حول �الو�شاع �لر�هنة يف �ملنطقة.  )�لتفا�شيل �س2(

•• ابو ظبي-وام:

�أظهر تقرير جديد للبنك �لدويل �ن دولة �المار�ت جائت يف �ملرتبة �الوىل عربيا �لعام 
�حلايل من حيث �لبدء يف �مل�شروع نظر� ل�شهولة �الج��ر�ء�ت �لازمة الطاق �مل�شاريع 
�ال�شتثمارية وديناميكية نظامها �ل�شريبي. وجاء يف �لتقرير �لذي ت�شمن موؤ�شر �شهولة 
�العمال الكرث من 185 دولة يف �لعامل �ن �المار�ت �حتلت �ملرتبة 22 يف �ملو�شر لعام 

 .46 �ملرتبة  يف  كانت  عندما   2012 عام  عن  كبري  ب�شكل  متقدمة   2013

عربيا  الأوىل  الإمارات 
يف �شهولة البدء بامل�شروع 
فيما  عامليا  والأوىل 
ال�شرائب بدفع  يتعلق 

   

جتدد ال�شتباكات ببور�شعيد 
ومر�شي يدر�ش ت�شليم املدينة للجي�ش

•• القاهرة-وكاالت:

�الأمن  ق��و�ت  بني  �ال�شتباكات  بتجدد  متعددة  �شحفية  م�شادر  �أف���ادت 
و�ملتظاهرين يف حميط مديرية �أمن بور�شعيد. ياأتي هذ� بعد �أن ك�شف 
م�شدر ع�شكري م�شوؤول يف �جلي�س �لثاين �مليد�ين يف م�شر، �أن رئا�شة 
�جلمهورية �قرتحت على �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة �ن�شحاب قو�ت 
�ل�شرطة متاماً من حمافظة بور�شعيد، وت�شليم مهام �لتاأمني بالكامل 
لقو�ت �جلي�س. وقال �مل�شدر، ح�شبما �أوردت �شحيفة �ل�شروق، �إن �لقو�ت 
�لتابعة لوز�رة �لد�خلية �أ�شبحت عاجزة عن تاأمني �ملو�طنني باملحافظة، 

بعد حالة �الحتقان �لتي ن�شبت بني عنا�شرها و�ملتظاهرين.
�شيتم  �ال�شتقر�ر على هذ� �خليار،  �أنه يف حال  �مل�شدر م�شى مو�شحاً، 
�الأو�شاع  ����ش��ت��ق��ر�ر  حل��ني  بور�شعيد،  م��ن  كلياً  �ل�شرطة  ق���و�ت  �شحب 
�إن خيار �العتماد كلياً على �جلي�س يف  �مليد�نية. وقال م�شدر ع�شكري 

بور�شعيد حمل در��شة حالياً يف موؤ�ش�شة �لرئا�شة.

ثوار �شوريا ياأ�شرون حمافظ الرقة
•• عوا�صم-وكاالت:

قال ن�شطاء باملعار�شة و�أحد �ل�شكان �ن مقاتات �شورية ق�شفت مدينة 
�لرقة �م�س �لثاثاء بعد يوم من ��شتياء مقاتلي �ملعار�شة عليها.

وقال رجل من �شكان �لرقة تقوم مقاتات بق�شف قلب �ملدينة. �أح�شيت 
60 �شاروخا. و��شاف �ن �مل�شت�شفيات ��شدرت ند�ء�ت بالتربع بالدم مع 
تز�يد �عد�د �مل�شابني. وقال �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الإن�شان �إن �لثو�ر 
�ملدينة  هذه  على  �شيطرتهم  �إث��ر  جليلي،  ح�شن  �لرقة  حمافظ  �أ�شرو� 

�لو�قعة �شمايل �لباد، و�عترب �أنه �أرفع م�شوؤول تاأ�شره �ملعار�شة. 
ويف �شريط �شوره �لثو�ر وبث �ملر�شد �ل�شوري ن�شخة منه، ظهر �ملحافظ 
يف  �ل�شليمان  �شليمان  �حل��اك��م  �لبعث  ح��زب  ف��رع  و�أم���ني  جليلي  ح�شن 

�لرقة، وهما يجل�شان بجانب مقاتلني من �ملعار�شة �ل�شورية.

حممد بن ر��شد خال ��شتقباله رئي�س وزر�ء فنلند�  )و�م(

زار معر�ضي الرتبية والتعليم ودبي العاملي للقوارب البحرية 
حممد بن را�شد يبحث مع رئي�ش وزراء فنلندا 
العالقات الثنائية والأو�شاع الراهنة باملنطقة 
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•• اجلزائر-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  بحث 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
بوتفليقه  عبد�لعزيز  �لرئي�س  فخامة  مع  �مل�شلحة 
رئي�س �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
�ل�شقيقة �شبل دعم وتطوير عاقات �لتعاون �لوطيدة 
ب��ني دول���ة �الم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�جل���ز�ئ���ر يف 
بني  �مل�شرتكة  للم�شالح  حتقيقا  �مل��ج��االت  خمتلف 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
جاء ذلك خال ��شتقبال فخامة �لرئي�س �جلز�ئري 

�شمو  �م�س  �جل��ز�ئ��ري��ة  بالعا�شمة  �ل�شعب  ق�شر  يف 
ويل عهد �أبوظبي و�لوفد �ملر�فق �لذي يزور �جلز�ئر 

حاليا.
ق�شر  يف  ر�شمية  ��شتقبال  مر��شم  ل�شموه  و�أق��ي��م��ت 
للبلدين  �لوطنيان  �ل�شامان  ع��زف  حيث  �ل�شعب 
�ل�شرف  ثلة من حر�س  �شموه  و��شتعر�س  �ل�شقيقني 
�لذي ��شطف لتحيته بعدها �شافح �لفريق �أول �شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان كبار م�شتقبليه من 
�لوزر�ء و�مل�شوؤولني �جلز�ئريني فيما �شافح فخامة 
�ملر�فق  �لوفد  �ع�شاء  بوتفليقه  عبد�لعزيز  �لرئي�س 

ل�شمو ويل عهد �بوظبي.            )�لتفا�شيل �س3(

�لرئي�س �جلز�ئري خال ��شتقباله حممد بن ز�يد  )و�م(

نقل حتيات رئي�س الدولة اإىل الرئي�س اجلزائري

بوتفليقة وحممد بن زايد يبحثان العالقات 
الأخويـة والتطـورات الإقليميـة والدوليـة 
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حممد بن را�شد يزور معر�ش الرتبية والتعليم مبركز دبي التجاري العاملي

حممد بن را�شد يزور معر�ش دبي العاملي للقوارب البحرية

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�ش وزراء فنلندا العالقات الثنائية والأو�شاع الراهنة باملنطقة

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
ب��ع��د ظهر  ح���اك���م دب����ي رع�����اه �هلل 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  معر�س  �م�����س 
�ل�������ذي ي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه م����رك����ز دب���ي 
�لتجاري �لعاملي على مدى ثاثة 
�يام. وجتول �شموه ير�فقه معايل 
�لقطامي  ع��ب��ي��د  حم��م��د  ح��م��ي��د 
و�أ�شحاب  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر 

ت�شاعد �لطلبة على �لتعليم �لذكي 
�ملعرفة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم���و�ك���ب���ة 
م���ن خ����ال �ل����رب�م����ج و�الأج����ه����زة 
تعر�شها  و�لتي  لذلك  �ملخ�ش�شة 
و�ل�شني  كوريا  عاملية من  �شركات 

و�أملانيا وغريها من �لدول.
نائب  �ل�شمو  �شاحب  �أع���رب  وق��د 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي ع��ن �رتياحه 
الإق����ام����ة و����ش��ت�����ش��اف��ة م��ث��ل هذه 
�مل���ع���ار����س �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة يف 
دولتنا الأنها ت�شكل فر�شة للطلبة 

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزر�ء  �مل��ع��ايل 
ب������دول جم��ل�����س �ل����ت����ع����اون ل����دول 
�خلليج �لعربية يف قاعات وردهات 
�ل���ذي ت�����ش��ارك فيه �أكرث  �مل��ع��ر���س 
م���ن ث��اث��م��ئ��ة ج��ه��ة ع��ار���ش��ة من 
�ملجل�س  ودول  �الإم����������ار�ت  دول������ة 
ونحو ثاثني دولة تعر�س �أحدث 
منتجاتها �خلا�شة بتقنية �لتعليم 

بكافة مكوناته ومر�حله.
وتوقف �شموه خال �جلولة عند 
عدد من من�شات �جلهات �لعار�شة 
�لتي  �لتقنيات  �أح��دث  و�طلع على 

�لتدري�شية  و�لهيئات  و�لطالبات 
�لتعليمي  ب��ال�����ش��اأن  �ملهتمني  وك��ل 
�لتعاون  جمل�س  ودول  دول��ت��ن��ا  يف 
تكنولوجيا  �ىل  للتعرف عن قرب 
و�ال�شتفادة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �مل���ع���رف���ة 
وت�شخريها  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ه����ذ�  م���ن 
ل�شقل مو�هبهم و�إث��ر�ء معارفهم 

وخرب�تهم.
�ال�شتثمار  �أن  ����ش���م���وه  و�ع����ت����رب 
�الأف�شل  ه���و  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  يف 
حاجات  يام�س  ك��ون��ه  و�الأج����دى 
�ل�شباب يف �لتعليم وبناء �مل�شتقبل 

�ل����ق����ائ����م ع���ل���ى �ل���ع���ل���م و�مل���ع���رف���ة 
و�الإب����ت����ك����ار يف ع�����دة جم������االت ما 
ودولنا  جمتمعاتنا  على  ينعك�س 
�القت�شادي  و�ل����ت����ق����دم  ب���اخل���ري 
و�ل��ث��ق��ايف و�ل��ع��ل��م��ي وغ���ريه���ا من 

�لقطاعات ذ�ت �ل�شلة.
طلبة  خا�شة  �ل�شباب  �شموه  ودع��ا 
و�جلامعات  و�مل���ع���اه���د  �مل����د�ر�����س 
للتعلم و�لتب�شر يف كل ماهو جديد 
وم�شتقبلهم  مل�����ش��ريت��ه��م  ون���اف���ع 
حياتهم  يف  �لتوفيق  لهم  متمنيا 

�لدر��شية وخدمة �أوطانهم.

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
دب��ي رع���اه �هلل ع�شر �م�س  ح��اك��م 
معر�س دبي للقو�رب �لبحرية يف 
�لذي  و�لع�شرين  �حل��ادي��ة  دورت���ه 
ينظمه مركز دبي �لتجاري �لعاملي 
بالتعاون مع نادي دبي للريا�شات 
ب��ال��ف��رتة م��ن �خلام�س  �ل��ب��ح��ري��ة 

�ىل �لتا�شع من مار�س �جلاري.
���ش��م��وه ع��ل��ى �شاطئ  وق����د جت����ول 
بدبي  �ل�شياحي  �لنادي  يف  �ملارينا 
ح��ي��ث ت��ع��ر���س �أح������دث �ل���ق���و�رب 
بالرحات  �خل���ا����ش���ة  و�ل���ي���خ���وت 

و�ل�شياحة �لبحرية.

�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
من  وغ���ريه  �ملعر�س  ه��ذ�  �أن  على 
�ملعار�س �لتي تنظمها وت�شت�شيفها 
دولة �الإمار�ت عموما ودبي خا�شة 
�لر�ئد  �إمنا توؤكد على دور دولتنا 
م�شتوى  على  �ملعار�س  �شناعة  يف 
�الإقليم و�لعامل وهذ� يعود الأ�شباب 
�لذي  �ملوقع �جلغر�يف  �أهمها  عدة 
ج��ع��ل م��ن دول��ت��ن��ا ب��و�ب��ة مفتوحة 
بني �ل�شرق و�لغرب ومركز� عامليا 
و�لت�شدير  لاإ�شتثمار  و�إقليميا 
و�إعادة �لت�شدير و�لت�شوق ناهيك 
عن �لبنية �الأ�شا�شية �ملتكاملة من 
�ل��ب��ح��ري��ة و�جلوية  �مل��و�ن��ئ  ح��ي��ث 
و����ش���ب���ك���ات �ل����ط����رق و�مل���و�����ش���ات 
باالأمن  �مل�����ش��ي��ج��ة  و�الإت���������ش����االت 
�لثقايف  و�ل��ت��ن��اغ��م  و�ال����ش���ت���ق���ر�ر 

و�طلع �شموه على �أحدث �لقو�رب 
�ل�شناعة  ج��������ودة  مت���ث���ل  �ل����ت����ي 
من  �أجنبية  و���ش��ن��اع��ات  �لوطنية 
�أك������رث م����ن ت�����ش��ع و�أرب�����ع�����ني دول����ة 

عربية و�أجنبية.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���وق���ف 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم عند 
ب��ع�����س �ل��ي��خ��وت �مل��ع��رو���ش��ة الأول 
ت�شاميمها  ع���ل���ى  و�ط����ل����ع  م�����رة 
بالرفاهية  تتميز  �لتي  �لد�خلية 
�إعجابه  �شموه  و�أب���دى  و�حل��د�ث��ة 
ب���ه���ذه �ل��ي��خ��وت �ل���ت���ي ت��ع��ر���س يف 
منطقة �ل�شرق �الأو�شط الأول مرة 
�ملطردة يف  بالزيادة  �شموه  م�شيد� 
�ل�شركات  قبل  من  �مل�شاركة  حجم 
�ملنطقة  يف  و�ل�����ش��رك��ات  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أك�����د  و�ل����ع����امل. 

�ملتنوع.  جمتمعنا  يف  و�حل�����ش��اري 
جتاذبه  معر�س  يف  �شموه  و�أ���ش��ار 
مر�فقيه  م���ع  �حل���دي���ث  �أط������ر�ف 
�ل�شركات  ممثلي  من  وم�شتقبليه 
و�لتي و�شل عددها هذ�  �لعار�شة 
حملية  ���ش��رك��ة   780 �ىل  �ل���ع���ام 
معر�س  �أن  �ىل  وع��امل��ي��ة  وع��رب��ي��ة 
ه���و عن�شر  و�ل�����ق�����و�رب  �ل���ي���خ���وت 
�ملاحة  وت�شجيع  تطوير  يف  مهم 
�لبحرية �لرتفيهية و�ل�شياحية يف 
بادنا �لتي متتاز ب�شو�طئ خابة 
�لغو�س  وه������و�ة  ل��ل�����ش��ي��اح  ج���اذب���ة 
�لبحرية  و�ل��ري��ا���ش��ات  و�ل�����ش��ي��د 

�ملتنوعة.
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  ر�ف��ق 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي يف �جلولة �شعادة �لفريق 

�لفتان مدير مكتب  ر��شد  م�شبح 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�شليمان  ���ش��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و���ش��ع��ادة 
�لت�شريفات  د�ئ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
و�ل�����ش��ي��اف��ة ب��دب��ي و���ش��ع��ادة هال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل���ري  �شعيد 
مدير  �لعاملي  �لتجاري  دبي  ملركز 
و�لت�شويق  �ل�����ش��ي��اح��ة  د�ئ����رة  ع���ام 
�للو�ء  و����ش���ع���ادة  ب��دب��ي  �ل���ت���ج���اري 
�أحمد حممد بن ثاين رئي�س نادي 
و�شعادة  �لبحرية  للريا�شات  دب��ي 
�ملعر�س  م�����ش��ت�����ش��ار  ح����ارب  ���ش��ع��ي��د 

وعدد من �مل�شوؤولني يف �ملعر�س.
ويذكر �أن ن�شبة �لزيادة يف م�شاركة 
�ل�����ش��رك��ات �ل��وط��ن��ي��ة و���ش��ل��ت هذ� 
48 يف �ملئة  ي��ق��ارب  �ل��ع��ام �ىل م��ا 

كثفت  فيما  �ل�شابقة  �ل����دورة  ع��ن 
�الأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات 

و�إي��ط��ال��ي��ا وت��رك��ي��ا م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
ه������ذه �ل����������دورة م�����ن خ������ال ع���دد 

�لعر�س  م�شاحة  وحجم  �ل�شركات 
�ملحجوزة.

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بق�شر 
�شموه بزعبيل ظهر �م�س بح�شور 
بن  �ل�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
معايل بوركي كايتنن رئي�س وزر�ء 
�لباد  يزور  �لذ  فنلند�  جمهورية 
ع��ل��ى ر������س وف����د ر���ش��م��ي وجت����اري 

�خل����������رب�ت خ����ا�����ش����ة ف�����ى جم����ايل 
�الب��ت��ك��ار و�مل��ع��رف��ة م���وؤك���د� �شموه 
ح��ر���س دول���ة �الم�����ار�ت ع��ل��ى بناء 
دول  خمتلف  م��ع  للتعاون  ج�شور 
و�شعوب �لعامل. وتلقى �شموه دعوة 
نيي�شتو  �شاول  فخامة  من  ر�شمية 
ف��ن��ل��ن��د� لزيارة  رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 
�شاكر�.  ���ش��م��وه  وق��ب��ل��ه��ا  هل�شنكي 
م��ن ج��ان��ب��ه �ع���رب رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�لفنلندي �ل�شيف عن رغبة باده 
فى فتح قنو�ت جديدة للتعاون مع 
دولة �المار�ت على كافة �مل�شتويات 

�ل�شمو  �شاحب  تبادل  وق��د  رفيع. 
�ل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
�الو�شاع  ح��ول  �حلديث  و�ل�شيف 
و�لعاقات  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ر�ه��ن��ة 
�ل���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول�������ة �الم��������ار�ت 
تعزيزها  و�شبل  فنلند�  وجمهورية 
�الب����ت����ك����ار  خ����ا�����ش����ة يف جم���������االت 
و�ملعرفة و�القت�شاد �ملعريف وتقنية 

�ملياه.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رح��ب  وق��د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم بتو�شيع 
�لبلدين وتبادل  �لتعاون بني  �فاق 

وذلك فى �شوء زيادة حجم �لتبادل 
�لتجاري بني �لبلدين �لذى و�شل 
فى �الون��ة �الخ��رية �ىل ما يقارب 
و��شاد  �شنويا.  دوالر  مليون   500
ت�شهده  �ل��ذي  �حل�شاري  بالتقدم 
�لبنية  مب�شتوى  منوها  �الم���ار�ت 
�ملتمثلة ب�شبكات �لطرق  �ال�شا�شية 
ح�شر  �ل��ع��امل��ي��ة.  �مل��و����ش��ف��ات  ذ�ت 
عبد�هلل  حم���م���د  م���ع���ايل  �ل���ل���ق���اء 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�ل��وزر�ء ومعايل �شلطان بن �شعيد 
�القت�شاد ومعايل  وزير  �ملن�شوري 

م�����رمي حم���م���د خ���ل���ف���ان �ل���روم���ي 
�الجتماعية  �ل���������ش����وؤون  وزي��������رة 
�ل�شيباين  �إبر�هيم  ومعايل حممد 
�ل�شمو  دي���و�ن �شاحب  ع��ام  م��دي��ر 
�لفريق م�شبح  و�شعادة  دبي  حاكم 
ر��شد �لفتان مدير مكتب �شاحب 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شعادة 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي 
�شفري  �شيميا  بيكا  �إلكا  �شعادة  و 

جمهورية فنلند� لدى �لدولة.

•• دبي-وام:

رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�شمو  �م�س بح�شور  �شموه بزعبيل ظهر  رع��اه �هلل يف ق�شر  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي �أ�شحاب �ملعايل وزر�ء �لرتبية 
و�لتعليم يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لذين ي�شاركون يف �جتماع مكتب 
�لرتبية �لعربي لدول �ملجل�س �ملنعقد يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي على هام�س معر�س 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  �خلليج للرتبية و�لتعليم. وقد رحب �شاحب 
خال �للقاء �لذي ح�شره معايل حميد حممد عبيد �لقطامي وزير �لرتبية و�لتعليم 
و�شلطنة عمان  �لبحرين  �ل�شعودية ومملكة  �لعربية  �ململكة  كل من  �لرتبية يف  ب��وزر�ء 
ودولة �لكويت ودولة قطر متمنيا لهم �لنجاح و�لتوفيق يف لقاء�تهم و�جتماعاتهم من 
�أجل تطوير م�شرية �لتعليم وحتديثها يف دول �ملجل�س ومو�كبة كل جديد يف تقنية �ملعرفة 
و�لعلوم مبا يعود باخلري على طلبتنا ومدر�شينا وقطاع �لتعليم عموما. وتناول �لوزر�ء 
طعام �لغد�ء �ىل ماأدبة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم وح�شرها عدد 
من �ل�شيوخ و�لوزر�ء و�أعيان �لباد وكبار �مل�شوؤولني يف �لدولة من مدنيني وع�شكريني. 

�شيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي
•• ابوظبي-وام:

�أكد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير�لد�خلية �هتمام قيادة �لوطن بتنمية مهار�ت �لكو�در �لوطنية وحثهم 
على �ملزيد من �لبحث �لعلمي و�الإجناز بغية �لو�شول �إىل م�شتوى �أف�شل 
تكرمي  خال  ذلك  جاء  للجمهور.  �ملقدمة  و�الإد�ري���ة  �ل�شرطية  للخدمات 
�لد�خلية  �الأوىل جلائزة وزير  �ل��دورة  �لفائزين يف  �لثاثاء”  �م�س  �شموه 
للبحث �لعلمي يف �حلفل �لذي �أقيم يف قاعة �ملوؤمتر�ت مببنى جممع �إد�ر�ت 
�شرطة �أبوظبي. و�شمل �لتكرمي جمل�س �أمناء �جلائزة وحث �شموه يف كلمة 
�ألقاها خال �حلفل �لفائزين على مو��شلة �لبحث �لعلمي. وعرب �شموه عن 
�عتز�زه بالطاقات �ل�شابة �لتي بذلت جهود� علمية كبرية يف �إجناز �الأبحاث 
�ملجتمع  �أب��ن��اء  من  غريهم  �أم��ام  �لطريق  لتنري  �ل�شوء  د�ئ��رة  �إىل  �لقيمة 
جماالت  يف  �لدقيقة  �لعلمية  �ملعلومة  على  للح�شول  �مل��ج��ال  لهم  وتتيح 
�شموه  و�أطلق  �إيجابا على جمتمعنا  بدوره  ينعك�س  و�لذي  �ملختلفة  عملهم 
�لعلمي  للبحث  �لد�خلية  وزي��ر  �شمو  �لثانية جلائزة  �ل��دورة  �حلفل  خال 
�أ�شخا�س   8 منهم  ت��اأه��ل  �شخ�شا   122 ب��اجل��ائ��زة  �مل�شاركني  ع��دد  وب��ل��غ   .
للمرحلة �لثانية فاز ثاثة منهم باملر�كز �الأوىل و�شهدت �جلائزة م�شاركة 
من �لعن�شر �لن�شائي بن�شبة 40 يف �ملئة ومنح �شموه �أ�شحاب �ملر�كز �لثاثة 
فاز  حيث  �لعلمي  �لبحث  وميد�ليات  قيمة  مالية  ج��و�ئ��ز  �لفائزة  �الأوىل 

و�لنقيب مليحة حممود �ملازم و�لعقيد �لدكتور جا�شم خليل مريز� ف�شا 
عن �لبحث �مل�شرتك لاإد�ري �الأول �أمل �ل�شيبة �لنعيمي و�ل�شرطي �شاح 
وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  �شيف  �لفريق  �حلفل  وح�شر  �لطيب.  �أحمد  �لدين 
�لد�خلية و�لفريق �شاحي خلفان متيم قائد عام �شرطة دبي و�للو�ء نا�شر 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  �لعام  �الأم��ني  �لنعيمي  خلريباين 
وزير �لد�خلية و�للو�ء �لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل �لوز�رة �مل�شاعد 
للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة و�للو�ء �لركن عبيد �حلريي �شامل �لكتبي نائب 
�ملالية  ب��در�ن مدير عام  د�وود  و�للو�ء خليل  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �ملنهايل مدير عام  �لعو�شي  و�خلدمات و�للو�ء حممد بن 
و�للو�ء �أحمد نا�شر �لري�شي مدير عام �لعمليات �ملركزية يف �لقيادة �لعامة 
�أبوظبي.  و�شرطة  �لد�خلية  وز�رة  كبار �شباط  �أبوظبي وعدد من  ل�شرطة 
�لقر�ر  �تخاذ  دع��م  مركز  مدير  �لغول  عبيد  �شاح  �لدكتور  �ملقدم  وع��رب 
ع�شو جمل�س �الأمناء ورئي�س �للجنة �لتنفيذية ل�شكرتارية �جلائزة عن بالغ 
�ل�شكر و�لتقدير للقيادة �ل�شرطية على رعايتها و�هتمامها بالبحث �لعلمي 
�لعلمي  �لبحث  طريق  مو��شلة  على  �لباحثني  يحفز  �لتكرمي  �إن  قائا: 
و�الأفر�د  �ملوؤ�ش�شات  لتطوير  �ملتقدمة  �ل��دول  يف  ح�شاريا  منهجا  باعتباره 
�لكفاء�ت  باأعلى  �ملجتمع  لرفد  و�لعملية  �لعلمية  باإمكاناتهم  و�الرت��ق��اء 
علميا  ر�شيد�  �أ�شافت  �ملقدمة  �لبحوث  �أن  و�أ���ش��اف   . �لب�شرية  و�خل��رب�ت 
و�لدر��شات  �لبحوث  من  كبري  بعدد  و�أغنتها  �ل�شرطية  للمكتبة  حقيقيا 

باملركز �الأول �ملقدم عيد حممد ثاين عن بحث بعنو�ن: �لتلوث �الإ�شعاعي 
بني �ال�شتجابة و�لوقاية لاأجهزة �الأمنية وفاز باملركز �لثاين بحث للنقيب 
�جلامعيني  �لطلبة  �جتاهات  بعنو�ن  �شامل ح�شن  و�مل��ازم  �لبلبي�شي  ب�شري 
نحو �لقانون يف �إمارة �أبوظبي بينما فاز باملركز �لثالث �ملقدم �لدكتور نو�ل 
�أ�شماء  و�لفني  و�شفي  عبد�لرحمن  �إبر�هيم  و�لدكتور  �لكثريي  عبد�هلل 
ملخدر  �شريعة وجديدة  ��شتحد�ث طريقة فح�س  بعنو�ن:  بحث  كامل عن 
�لعميد  �جلائزة  بفكرة  �ملبادرة  �أ�شحاب  �شموه  كرم  كما  �مل�شنع.  �حل�شي�س 
حممد ر��شد ك�شيم �ل�شام�شي و�لنقيب حامت حممد فريد و�ملازم �أول �شامل 
�للجنتني  و�أع�شاء  و�لتنفيذية  �لتاأ�شي�شة  �للجنتني  ورئي�س  �لكتبي  �أحمد 
وت�شم �للجنة �لتاأ�شي�شية �ملقدم �لدكتور حمود �شعيد�لعفاري نائب رئي�س 
و�لباحث  خليل  فتحي  و�لدكتور  ر���ش��و�ن  رفعت  �لدكتور  و�لنقيب  �للجنة 
حممود حممد عبد�لقادر بينما ت�شم �للجنة �لتنفيذية �ملقدم حممد �شعيد 
�جلنيبي  خمي�س  �شعيد  و�لنقيب  علي  �آل  خليفة  حممد  و�ل��ر�ئ��د  �لكليلي 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د�هلل �حل��م��ادي و�مل����ازم جمعة حممد  �أول  و�مل����ازم 
�حلو�شني و�مل�شاعد �أول خالد عي�شى حممد �لعامري و�مل�شاعد �أول عبد�هلل 
حممد �حلمادي و�لرقيب خليفة علي كرم �لبلو�شي و�لرقيب د�وود �شليمان 
�الإ�شر�ف  �ل�شلبي  نايف  وعلي  �لدكتور م�شطفى طاهر  و�لباحث  �ملرزوقي 
و�الإخ�����ر�ج �ل��ف��ن��ي. و ك��رم �شموه �أ���ش��ح��اب �ل��ب��ح��وث �مل��م��ي��زة وه���م: �لعقيد 
�لعو�شي  �لغفور  عبد  �شيف  و�لر�ئد  �حل��د�د  يو�شف  جمعة  �أحمد  �لدكتور 

�الأدبية و�لعلمية و�لتقنية لدعم متخذي �لقر�ر يف وز�رة �لد�خلية وغريها 
�لازمة  �لعملية  و�حللول  �لعلمية  و�الإح�شاء�ت  بالبيانات  �ملوؤ�ش�شات  من 
لعملهم ب�شتى �ملجاالت د�عيا جميع منت�شبي �لوز�رة �إىل م�شاركة زمائهم 
عرب  �ل�شرطي  �لعمل  تغني  �لتي  وخرب�تهم  باأفكارهم  جمتمعهم  و�أف���ر�د 
�لتحكيم  عملية  �أن  �ل��غ��ول  و�أك���د   . للجائزة  �لقادمة  �ل���دور�ت  يف  �مل�شاركة 
و�ختيار �لبحوث �لفائزة قد متت باحرت�فية بالغة وتناف�س علمي حقيقي 
3 مقيمني لكل بحث وفقا ملا  قائم على �لدقة و�حليادية مو�شحا حتديد 
�إليها  يوكل  �لتي  �لعلمية  �للجنة  �أع�شاء  وتعيني  �ختيار  قو�عد  به  تق�شي 
عملية �لتقييم م�شري� �إىل �أن جلان �لتحكيم �شمت 40 حمكما من جهات 
خمتلفة د�خل �لدولة وخارجها . يذكر �نه ير�أ�س جمل�س �أمناء جائزة وزير 
�لد�خلية للبحث �لعلمي �للو�ء نا�شر خلريباين �لنعيمي �الأمني �لعام ملكتب 
�شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية وي�شم �لدكتور مطر حامد 
�ل�شام�شي عميد  و�لدكتور جا�شم علي  �لطاقة  وز�رة  �لنيادي وكيل  حلي�س 
عبد�لرز�ق  عبد�لقدو�س  �لدكتور  و�للو�ء  �الإم��ار�ت  بجامعة  �لقانون  كلية 
�لعامة ل�شرطة  �لقيادة  �ل�شاملة يف  �لعامة للجودة  �الإد�رة  �لعبيديل مدير 
�ل�شباط  تدريب  معهد  مدير  �خلزميي  علي  �أحمد  �لدكتور  و�مل��ق��دم  دب��ي 
�للجنة  وع�شو  للجائزة  �لتاأ�شي�شية  �للجنة  رئي�س  نائب  �ل�شرطة  كلية  يف 
�لغول مدير مكتب ثقافة �حرت�م  �لدكتور �شاح عبيد  �لتنفيذية و�ملقدم 

�لقانون رئي�س �للجنة �لتاأ�شي�شية و�للجنة �لتنفيذية للجائزة. 

حممد بن را�شد ي�شتقبل وزراء الرتبية والتعليم بدول التعاون 
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 مدار24 �ساعة

جامعة زايد تعر�ش موؤلفات الكتاب العامليني يف مهرجان طريان الإمارات لالآداب م�شاركة اإماراتية يف فعاليات ملتقى ت�شامح الثقايف الذي نظمه املعهد العربي يف برلني
•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك مكتبة جامعة ز�يد يف مهرجان طري�ن �الإم��ار�ت لاآد�ب 
�أي�����ام يف فندق  وي�����ش��ت��م��ر خ��م�����ش��ة  �م�����س  �ن��ط��ل��ق  �ل����ذي   2013
يف  �ملكتبة  وخ�ش�شت   . دب��ي  يف  �شيتي  ف�شتيفال  �إنرتكونتننتال 
و�الأدب���اء  �لكتاب  م��ن  كبري  ع��دد  مل��وؤل��ف��ات  م�شتقا  ركنا  جناحها 
�لعامليني �لذين ي�شاركون يف �ملهرجان �لتي تتز�من فعالياته مع 
وت�شجيع  �لقر�ءة  لتعزيز  للقر�ءة وذلك  �لعاملي  باليوم  �الحتفال 
�الإبد�ع. وقالت �لدكتورة جوديث مازوفد� رئي�شة فريق �لت�شويق 
تتو�فق  �ملهرجان  �أه���د�ف  ز�ي����د..�إن  جامعة  مكتبة  يف  و�ل��دع��اي��ة 

مع ر�شالة مكتبة �جلامعة يف �لرتويج للقر�ءة و�ل�شعي �إىل ن�شر 
�الأو�شاط. من جانبها  �الهتمام بها وتعزيز فاعليتها يف خمتلف 
�أو�شحت �لدكتورة ماري زميبا �شينغاتي خبرية �ملكتبات و�الأ�شتاذ 
�مل�شاعد يف �جلامعة �أن �خلطوة تهدف �إىل ربط طاب وطالبات 
�جلامعة بالفعاليات و�جلهود �لتي تبذل يف خمتلف �أنحاء �لدولة 
�ل�شعر  يف  �ملبدعني  �أع��م��ال  ومتابعة  ب��ال��ق��ر�ءة  �الهتمام  الإ�شاعة 
ع��زم �جلامعة تطوير هذه  و�أك���دت  وغ��ريه��ا.  و�ل��رو�ي��ة  و�لق�شة 
�ملبادرة يف �لعام �ملقبل عرب ��شت�شافة بع�س �مل�شاركني يف مهرجان 
طري�ن �الإم��ار�ت ل��اآد�ب 2014 لعقد وتنظيم ن��دو�ت ولقاء�ت 

حو�رية مع �لطلبة و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية. 

•• برلني-وام:

�لت�شامح  تر�شيخ قيم  �إىل  �لظنحاين  �الإمار�تي خالد  و�الإعامي  �ل�شاعر  دعا 
و�ملحبة و�ل�شام بني خمتلف �لثقافات و�حل�شار�ت �الإن�شانية..موؤكد� �أن تعزيز 
�ل�شعوب على �ختاف مكوناتها ومعتقد�تها  �الإن�شانية يف وجد�ن  �لقيم  هذه 
كفيل با�شتقر�ر �الإن�شان �شيا�شيا و�جتماعيا و�قت�شاديا ويحول دون تاأجيج ما 
ملتقى  فعاليات  يف  �أم�س  م�شاركته  خال  و�أ�شاف  �حل�شار�ت.  ب�شر�ع  ي�شمى 
تياآتر  م�شرح  مع  بالتعاون  �لعربي  �لثقايف  �ملعهد  نظمه  �ل��ذي  �لثقايف  ت�شامح 
تعد  �الإم����ار�ت  دول��ة  �أن   .. برلني  �الأمل��ان��ي��ة  �لعا�شمة  يف  كرويت�شبريغ  �آوف��ب��او 
منوذجا متميز� يف �لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي بني خمتلف �لثقافات و�لديانات 
خا�شة وهي حتت�شن حو�يل 200 جن�شية عربية و�أجنبية تعمل يف �أمن و�أمان 

قل نظريهما يف دول كثرية حول �لعامل وهو �الأمر �لذي �شتعمل على تكري�شه 
خال ��شت�شافتها ملعر�س �ك�شبو2020 يف حال فوزها ب�شرف �لتنظيم. وقر�أ 
منها  و�ل��وج��د�ن��ي��ة  و�الإن�����ش��ان��ي��ة  �لوطنية  ق�شائده  م��ن  جمموعة  �لظنحاين 
ق�شيدتا �إمار�ت �حل�شارة و ت�شامح تخللتها ترجمة فورية ملا حتمله �لق�شائد 
من معان وم�شامني وعبار�ت ور�فق �إلقاء �لظنحاين لق�شائده عزف على �آلة 
�لذي  �لثقايف  ت�شامح  ملتقى  ت�شمن  �ل��دب��وين.  ر�ئ��د  �لدكتور  للفنان  �لكمان 
ح�شره عدد من �مل�شوؤولني و�لدبلوما�شيني �لعرب و�الأوربيني وح�شد كبري من 
خمتلف �جلاليات �لعربية و�الأوروبية .. عدد� من �لفعاليات �الأدبية و�ملو�شيقية 
�إ�شافة  �الأفريقية  �لعربية  �أن��در�ب  �أدته فرقة  و�مل�شرحية مثل عزف مو�شيقي 
�إىل عر�س م�شرحي قدمته فرقة نحن نلعب للفنون �ملغربية .. ف�شا عن حفل 

غنائي ومو�شيقي �أحياه �لفنان �لعر�قي دوري �لبغد�دي.

نقل حتيات رئي�س الدولة للرئي�س اجلزائري

بوتفليقة وحممد بن زايد يبحثان العالقات الأخوية والتطورات الإقليمية والدولية

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة

حممد بن زايد ياأمر باإقامة مهرجان ق�شر احل�شن ل�شباقات الهجن يوم 21 اأبريل

ال�شيخة فاطمة تطلق مبادرة يف بيتنا م�شعفة

•• اجلزائر-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
فخامة  م�����ع  �مل�������ش���ل���ح���ة  ل����ل����ق����و�ت 
بوتفليقه  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �ل��رئ��ي�����س 
رئ���ي�������س �جل���م���ه���وري���ة �جل���ز�ئ���ري���ة 
�ل�شقيقة  �ل�شعبية  �لدميقر�طية 
�شبل دعم وتطوير عاقات �لتعاون 
�ل����وط����ي����دة ب����ني دول�������ة �الم��������ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة و�جل�����ز�ئ�����ر يف 
خمتلف �ملجاالت حتقيقا للم�شالح 
و�ل�شعبني  �لبلدين  ب��ني  �مل�شرتكة 

�ل�شقيقني.
فخامة  ��شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
�لرئي�س �جلز�ئري يف ق�شر �ل�شعب 
�شمو  �م�س  �جل��ز�ئ��ري��ة  بالعا�شمة 
�ملر�فق  و�ل��وف��د  �أبوظبي  عهد  ويل 

�لذي يزور �جلز�ئر حاليا.
��شتقبال  مر��شم  ل�شموه  و�أق��ي��م��ت 
�ل�����ش��ع��ب حيث  ق�����ش��ر  ر���ش��م��ي��ة يف 
عزف �ل�شامان �لوطنيان للبلدين 
ثلة  �شموه  و��شتعر�س  �ل�شقيقني 
��شطف  �ل���ذي  �ل�شرف  ح��ر���س  م��ن 
�أول  �لفريق  �شافح  بعدها  لتحيته 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
�لوزر�ء  من  م�شتقبليه  كبار  نهيان 
فيما  �جل����ز�ئ����ري����ني  و�مل�������ش���وؤول���ني 
عبد�لعزيز  �لرئي�س  فخامة  �شافح 
�ملر�فق  �ل��وف��د  �ع�����ش��اء  بوتفليقه 

ل�شمو ويل عهد �بوظبي.
�بوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  وي���ر�ف���ق 
�مل�������ش���ت���وى ����ش���م �شمو  وف�����د رف���ي���ع 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س 

ل��ل��ج��ز�ئ��ر قيادة  ���ش��م��وه  ومت��ن��ي��ات 
و�شعبا كل تقدم و�زدهار.

�لعاقات  �جل���ان���ب���ان  و����ش��ت��ع��ر���س 
�الأخ����وي����ة �ل���ت���ي ت���رب���ط ب���ني دول���ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�جلز�ئر 
وما ت�شهده من تطور ومنو بف�شل 
�ل���ذي تلقاه من  �ل��دع��م و�ل��رع��اي��ة 
قبل قيادتي �لبلدين ..م�شري� �شموه 
�ىل متابعة وحر�س دولة �الإمار�ت 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
عاقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�لتعاون �لثنائي ودفعها �ىل �الإمام 
با�شتمر�ر لتحقيق م�شالح �لبلدين 

يف كافة �جلو�نب.
من جانبه رحب �لرئي�س �جلز�ئري 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ول  �ل��ف��ري��ق  ب���زي���ارة 
�آل نهيان �إىل بلده  حممد بن ز�يد 
�لثاين وحمله نقل حتياته ومتنياته 

�مل�����زروع�����ي ����ش���ف���ري �ل�����دول�����ة ل���دى 
�جل��ز�ئ��ر وم��ن �جل��ان��ب �جلز�ئري 
�لوزير  ���ش��ال  ع��ب��د�مل��ال��ك  م��ع��ايل 
قنايزية  عبد�مللك  وم��ع��ايل  �الأول 
�لدفاع  ل��دى وزي��ر  �ملنتدب  �ل��وزي��ر 
�لوطني ومعايل كرمي جودي وزير 
�مل�شرتكة بني  �للجنة  �ملالية رئي�س 
�جلز�ئري  �جل��ان��ب  م��ن  �ل��ب��ل��دي��ن 
وم����ع����ايل ����ش���ري���ف رح����م����اين وزي����ر 
�ل�شغرية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�����ش��ن��اع��ة 
�ال�شتثمار  وت���رق���ي���ة  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
م�شاهل  ع����ب����د�ل����ق����ادر  وم�����ع�����ايل 
�ل�شوؤون  وزير  �ملنتدب لدى  �لوزير 
�ملغاربية  ب�شوؤون  �ملكلف  �خلارجية 
�شبرية  حميد  و�شعادة  و�الفريقية 

�شفري �جلز�ئر لدى �لدولة.
عبد�لعزيز  �لرئي�س  فخامة  و�أق��ام 
م���اأدب���ة غ����د�ء يف ق�شر  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة 
�شمو  �أول  للفريق  تكرميا  �ل�شعب 

�خلريية  ل���اأع���م���ال  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  و�الإن�شانية 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي�����د  ب���ن 
�شئون  وزي��������ر  �ل������������وزر�ء  جم���ل�������س 
بن  ح��ام��د  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��رئ��ا���ش��ة 
ز�ي���د �ل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دي����و�ن ويل 
�ملبارك  خ���ل���دون  وم���ع���ايل  �ل��ع��ه��د 
�لتنفيذية  �ل�����ش��ئ��ون  ج��ه��از  رئ��ي�����س 
�شيف  عي�شى  �لركن  �للو�ء  و�شعادة 
�ملزروعي نائب رئي�س �أركان �لقو�ت 
و����ش���ع���ادة حم��م��د مبارك  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�مل���زروع���ي وك��ي��ل دي�����و�ن ويل عهد 

�أبوظبي.
�أول  �لفريق  نقل  �للقاء  بد�ية  ويف 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
فخامة  �إىل  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
بوتفليقه  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �ل��رئ��ي�����س 

�لتن�شيق  مو��شلة  على  و�ل��ت��اأك��ي��د 
�قامة  دع��م  على  و�لعمل  و�لتعاون 
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  بني  �ل�شر�كات 
ذ�ت �ل�شلة يف �لقطاعني �ل�شناعي 
�ال�شتفادة  و�م��ك��ان��ي��ة  و�ل���ت���ج���اري 
م��ن جت����ارب وخ����رب�ت �ل��ب��ل��دي��ن يف 
�القت�شادية  �ال�شتثمارية  �ملجاالت 
و�ل�شناعية. كما جرى خال �للقاء 
تناول جممل �الأحد�ث و�لتطور�ت 
و�الإقليمية  �لعربية  �ل�شاحة  على 
و�ل��دول��ي��ة وت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر 
ح������ول ع������دد م�����ن �ل���ق�������ش���اي���ا ذ�ت 
�اله��ت��م��ام �مل�����ش��رتك و�ل��ت��اأك��ي��د على 
ب����ذل ك���اف���ة �جل���ه���ود �ل���ر�م���ي���ة �ىل 
و�ال�شتقر�ر  و�الأم��ن  �ل�شلم  �إح��ال 

يف �ملنطقة.
ح�������ش���ر �ل����ل����ق����اء �ع���������ش����اء �ل���وف���د 
�بوظبي  ع��ه��د  ويل  ل�شمو  �مل��ر�ف��ق 
�لو�يل  نا�شر  علي  حممد  و�شعادة 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �ل��ط��ي��ب��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ..م��ع��رب��ا عن 
�لعاقات  ت��ط��ور  مل�شتوى  �رت��ي��اح��ه 
ب�����ني �جل����ان����ب����ني وح�����ر������س ب�����اده 
م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  تعزيزها  على 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
�بوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  وت���ب���ادل 
عبد�لعزيز  �ل���رئ���ي�������س  وف���خ���ام���ة 
�لتي  �ل��ودي��ة  �الح��ادي��ث  بوتفليقة 
�لعاقات  وم���ت���ان���ة  ق�����وة  ع��ك�����ش��ت 
�الخ����وي����ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن ..وع�����رب� 
�لعاقات  ب���ه���ذه  �ع���ت���ز�زه���م���ا  ع���ن 
و�أك���د�  جتمعهما  �ل��ت��ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
على �أهمية �الرتقاء بها يف خمتلف 
م�شاحلهما  ي��خ��دم  مب���ا  �مل���ج���االت 

�مل�شرتكة.
وتطوير  ت��ع��زي��ز  �ل���ل���ق���اء  ون���اق�������س 
و�لتجارية  �القت�شادية  �لعاقات 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
و�لوفد �ملر�فق ل�شموه.

�بوظبي  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و  وك������ان 
ق��د و���ش��ل �يل �جل��ز�ئ��ر قبل ظهر 
�شموه  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك�����ان  �م�������س 
�مل��ر�ف��ق ل��دى و�شوله �ىل  و�ل��وف��د 
م���ط���ار ه������و�ري ب���وم���دي���ن �ل����دويل 
معايل عبد�لقادر بن �شالح رئي�س 
ومعايل  �جل��ز�ئ��ري  �الأم���ة  جمل�س 
رئي�س  خليفة  ول��د  �لعربي  حممد 
�ملجل�س �ل�شعبي �لوطني �جلز�ئري 
وم��ع��ايل ع��ب��د�مل��ال��ك ���ش��ال �لوزير 
نا�شر  علي  حممد  و���ش��ع��ادة  �الأول 
�لو�يل �ملزروعي �شفري �لدولة لدى 
�جلز�ئر و�شعادة حميد �شبرية �شفري 
�جلز�ئر لدى �لدولة ثم ��شتعر�س 
�شموه ثلة من حر�س �ل�شرف �لذي 
�شافح  ب��ع��ده��ا  ل��ت��ح��ي��ت��ه  ����ش��ط��ف 

�شموه كبار م�شتقبليه. 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�أم����ر  �ل����دول����ة ح��ف��ظ��ه �هلل  رئ���ي�������س 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
ق�شر  مهرجان  ب��اإق��ام��ة  �مل�شلحة.. 
 21 يوم  �لهجن  ل�شباقات  �حل�شن 
�مل��ق��ب��ل .. وذلك  �أب���ري���ل  ���ش��ه��ر  م���ن 
م�شاركة يف فعاليات مهرجان ق�شر 
�حل�شن �لذي يحتفي بتاريخ عريق 
عاما.   250 م��ن  �أك����رث  �إىل  مي��ت��د 
وت�����ش��م��ل ج���و�ئ���ز �مل���ه���رج���ان 161 
نقدية  ج��و�ئ��ز  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ���ش��ي��ارة 

�شباق من  يقام  �شوطني فقط. كما 
�لر�بعة  �ل��ع��م��ري��ة  للفئة  ���ش��وط��ني 
مل�شافة  ف�����وق  ف���م���ا  ���ش��ن��ة   51 م����ن 
�الأو�ئ���ل  ويح�شل  كيلومرت  ن�شف 
���ش��ي��ارة �شتي�شن  ���ش��وط ع��ل��ى  يف ك��ل 
�إ�شافة �إىل جو�ئز نقدية للفائزين 
بالن�شبة  �أما  �لثاثني.  �ملركز  حتى 
ي�شم  �ل���ذي  �لرئي�شي  للمهرجان 
خلم�س  ف��خ�����ش�����س  ���ش��وط��ا   150
من  تتاألف  للحقايق  �الأوىل  ف��ئ��ات 
50 �شوطا و�لثانية للقايا من 40 
�شوطا و�لثالثة لاإيذ�ع وتتاأف من 
�لثنايا  ل��ف��ئ��ة  وم��ث��ل��ه��ا  ���ش��وط��ا   20
ل��ف��ئ��ة �حلول  �أي�����ش��ا  ���ش��وط��ا   20 و 
�شيار�ت  خ�ش�شت  وق���د  و�ل���زم���ول 
ل�����اأو�ئ�����ل يف ج��م��ي��ع �الأ������ش�����و�ط..

على �لريا�شات �لرت�ثية ومن بينها 
�لهجن باعتبارها جزء� �أ�شيا من 
و�أ�شاد  �حل��اف��ل.  �لوطن  ه��ذ�  تاريخ 
حمد�ن  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
�لفريق  بدعم  نهيان  �آل  حممد  بن 
ز�يد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
و�الن�شطة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  ن��ه��ي��ان  �آل 
�شباقات  ري��ا���ش��ة  وم��ن��ه��ا  �ل��رت�ث��ي��ة 
�أن تنظيم هذ�  �إىل  �لهجن..م�شري� 
�مل��ه��رج��ان ي���اأت���ي ح��ر���ش��ا م���ن �شمو 
م�شاركة  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�أ�شيا  �ل��ت��ي مت��ث��ل ج����زء�  �ل��ه��ج��ن 
ت��ر�ث �الإم���ار�ت يف �الحتفاالت  من 
�ل��ت��ي ت��ق��ام مب��ن��ا���ش��ب��ة مب����رور �أكرث 
�إن�����ش��اء ق�شر  ع��ام��ا على   250 م��ن 
رئي�س  م����ع����ايل  وق�������ال  �حل���������ش����ن. 

�لفئات  يف  �الأوىل  ل��ل��م��ر�ك��ز  ق��ي��م��ة 
 150 م��ن��ه��ا  خ�ش�شت  ف��ي��م��ا  ك��اف��ة 
�ل�شباق  يف  ���ش��وط��ا   150 ل���  ���ش��ي��ارة 
تر�ثي  �شباق  �إىل  �إ�شافة  �لرئي�شي 
�شوطا   11 م��ن  باملو�طنني  خ��ا���س 
جو�ئزها 11 �شيارة . ويقام �ل�شباق 
عمرية  ف���ئ���ات  ع�����دة  يف  �ل�����رت�ث�����ي 
 30 �إىل  �شنة   21 من  للفئة  �أولها 
�أربعة  �ل��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  خ�ش�شت  �شنة 
�أ�شو�ط م�شافة كل منها ثاثة كيلو 
مرت�ت..و�لفئة �لثانية من 31 �شنة 
ثاثة  لها  خ�ش�شت  �شنة   40 �إىل 
كيلومرت  منها  كل  م�شافة  �أ���ش��و�ط 
نف�س  �ل��ك��ي��ل��و..وه��ي  ون�شف  و�ح���د 
م�شافة �شباق �لفئة �لثالثة من 41 
يت�شمن  و�ل��ذي  �شنة   50 �إىل  �شنة 

�لهجن..دعم وعطاء �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل للريا�شة 
�أن����ه عطاء  و�ل��ري��ا���ش��ي��ني..م��وؤك��د� 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ف��رة  يف  ���ش��اه��م 
�الإمار�ت يف خمتلف �ملجاالت ومنها 
معاليه  و�أ���ش��اف  �لريا�شي.  �ملجال 
�أن �لهجن كان له ن�شيب و�فر من 
ه���ذ� �ل��دع��م �ل�����ش��ام��ي �الأم����ر �لذي 
�شاهم يف �حلفاظ على �لرت�ث بكل 
�الأجيال  ن��ف��و���س  وع����ززه يف  ���ش��وره 
�لدعم  ه����ذ�  �إن  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة..وق���ال 
�ل�شخي ياأتي �متد�د� لعطاء �ملغفور 
ب��اإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�ي��د بن  له 
ثر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان 
حيث كان رحمه �هلل �شديد �حلر�س 

قيمة  ن��ق��دي��ة  ج���و�ئ���ز  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�مل���ر�ك���ز �ل��ع�����ش��رة �الأوىل  الأ���ش��ح��اب 
ي��ت��م تخ�شي�س  ���ش��وط. ك��م��ا  يف ك��ل 
فئة  ك�����ل  يف  رئ���ي�������ش���ي���ني  ����ش���وط���ني 
باإجمايل 10 �أ�شو�ط يتناف�س فيها 
�حل�شن  ق�شر  رمز  على  �مل�شاركون 
حيث يتم منح 10 رموز لاأو�ئل يف 
م�شاركة  وتاأتي  �الأ���ش��و�ط.  خمتلف 
�ل��ه��ج��ن مبهرجان  ���ش��ب��اق��ات  �حت���اد 
يحمل ��شم �ملنا�شبة تخليد� للقيمة 
�لهجن  مع  تتاقى  �لتي  �لرت�ثية 
يف �ل��ك��ث��ري م���ن �مل���ع���اين و�مل������وروث 
وثمن  �لنفو�س.  �خلالد يف  �ل�شعبي 
حمد�ن  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل 
رئي�س �لدولة رئي�س �حتاد �شباقات 

�ملهرجان  �إن  �لهجن  �شباقات  �حتاد 
�لرت�ث  �أن  و����ش��ح��ة  ر���ش��ال��ة  مي��ث��ل 
و�أننا  �لع�شر  ه��ذ�  يف  ب��ق��وة  حا�شر 
�لذي  �الأ�شيل  متم�شكون مبوروثنا 
ب��ن��اء دولة  �إىل  ع��ربن��ا م��ن خ��ال��ه 
�إخا�س  بف�شل  ومتطورة  حديثة 
�شعبهم  �أج��ل  من  وتفانيهم  قادتها 
رحلة  يف  مب��ا���ش��ي��ه��م  ومت�����ش��ك��ه��م 
�ملنت�شبني  معاليه  ودع��ا  �مل�شتقبل. 
�مل�شاركة  �إىل  �ل��ه��ج��ن  ل�����ش��ب��اق��ات 
�متد�د�  ي��ات��ي  �ل����ذي  �مل��ه��رج��ان  يف 
باتت  و�لتي  �لفعاليات  ل�شل�شلة من 
�مل�شهد  ب��ق��وة يف  ظ��اه��رة وح��ا���ش��رة 
عمق  و�ل��رت�ث��ي..م��وؤك��دة  �لريا�شي 
هذه �لريا�شة �ل�شاربة بجذورها يف 

تاريخ وثقافة �هل �ملنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخة  ���ش��م��و  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�شة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �الحت���اد 
�الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى 
لاأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�ل��ط��ف��ول��ة وح��ر���ش��ا م��ن �شموها 
�ملر�أة  ق��در�ت  وتطوير  تنمية  على 
كافة  يف  وت��ث��ق��ي��ف��ه��ا  وت���وع���ي���ت���ه���ا 
�ل�شحة  خ��ا���ش��ة جم���ال  �مل���ج���االت 

و�ل�شامة..
 �أطلق �الحتاد �لن�شائي �لعام �أم�س 
�الول مبادرة �شمو �ل�شيخة فاطمة 
م�شعفة  ب��ي��ت��ن��ا  يف  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
�ل����ط����و�رئ  �إد�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للقيادة  �لتابعة  �لعامة  و�ل�شامة 

�لعامة ل�شرطة �أبوظبي. 
وقالت �شعادة نوره خليفة �ل�شويدي 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  م���دي���رة �الحت�����اد 
�ل�شيخة  �شمو  �ن  لها  ت�شريح  يف 
فاطمة بنت مبارك ر�أت �شرورة �أن 
يكون يف كل بيت م�شعفة ت�شتطيع 
�أن تت�شرف يف حالة حدوث حالة 
ط���ارئ���ة .. م�����ش��ري� ���ش��ع��ادت��ه��ا �ىل 
�أ�شبحت  �الأول���ي���ة  �الإ���ش��ع��اف��ات  �أن 

�ملبادر�ت..  ه���ذه  �وىل  منزلها  يف 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �الحت�������اد  ب���ا����ش���م 
باأ�شمى  ن��ت��ق��دم  جميعا  وبا�شمكم 
�شمو  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  �آي���ات 
على  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
دعمها �ملتو��شل و�هتمامها �لد�ئم 
.. وكذلك  و�الأ���ش��رة  �مل���ر�أة  ب�شوؤون 
�إد�رة  �إىل  �جلزيل  بال�شكر  نتوجه 
�ل���ط���و�رئ و�ل�����ش��ام��ة �ل��ع��ام��ة ملا 
تقدمه من خدمات جليلة ت�شاهم 
وال   .. وتثقيفه  �ملجتمع  توعية  يف 
�ل�شكر  كل  �أق��دم  �أن  �أي�شا  يفوتني 
و�لتقدير �إليكن �أخو�تي �لكرميات 
ع��ل��ى ه����ذ� �ل���وق���ت �ل��ث��م��ني وعلى 
مبادرة  يف  �مل�شاركة  على  حر�شكن 
بالذكر  و�أخ�س  بيتنا م�شعفة”  يف 
�شعادة  ح����رم  ه����ال  �أم  �ل�����ش��ي��دة 
�لتي  �لقبي�شي  �شلطان هال دري 
هذه  �أوىل  منزلها  يف  ��شت�شافت 
�ملبادر�ت. من جهتها قالت �ملازم 
مرمي �لزعابي باأن �إد�رة �لطو�رئ 
و�ل�����ش��ام��ة �ل��ع��ام��ة حت��ر���س على 
ت��دري��ب رب���ات �ل��ب��ي��وت وذل���ك الأن 
�ل���ك���ث���ري م�����ن �حل�����������و�دث حت���دث 
�الإح�شائيات  ح�شب  �مل��ن��ازل  د�خ��ل 
بو��شطة  �ل���ب���ي���ت  رب�����ة  وب����اإم����ك����ان 

�الأ�شنان  م��ع��ج��ون  و���ش��ع  وك��ذل��ك 
ع���ل���ى �حل��������روق وغ�����ري ذل�����ك من 
�لتي  �خلاطئة  �ل�شعبية  �ملمار�شات 
للم�شاب  �الأمل  من  مزيد�  ت�شبب 
بتنظيف  �ل��ط��ب��ي��ب  ي��ق��وم  ع��ن��دم��ا 
موظفات  وقامت  �الإ�شابة.  مكان 
�لطو�رئ  �إد�رة  يف  �الإ�شعاف  ق�شم 
على  ب��االإج��اب��ة  �لعامة  و�ل�شامة 
ت�������ش���اوؤالت �حل���ا����ش���ر�ت م���ن ربات 
و�الإعاميات  و�الأم���ه���ات  �ل��ب��ي��وت 
�ل��ت�����ش��رف يف حال  ك��ي��ف��ي��ة  ح����ول 
�إب����رة �خل��ي��اط��ة ويف حالة  �ب��ت��اع 
ويف حالة  ح�����ش��رة  ل���دغ���ة  ح�����دوث 
�لدو�ء.  الأقر��س  �الأطفال  �بتاع 
و�أ����ش���ادت �حل��ا���ش��ر�ت مب���ب���ادرة يف 
وتوجهن  �ل��ق��ي��م��ة  م�شعفة  ب��ي��ت��ن��ا 
ب���ج���زي���ل �ل�����ش��ك��ر و�ل���ت���ق���دي���ر �إىل 
بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو 
و�إىل  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  و�إىل 
�لعامة  و�ل�شامة  �لطو�رئ  �إد�رة 
��شتفادتهن  ب��ال��غ  ع��ن  و�أع��رب��ن   ..
�مل������ب������ادرة ح���ي���ث ز�دت  ه������ذه  م����ن 
م��ع��رف��ت��ه��ن وت���و����ش���ع���ت �آف���اق���ه���ن 
�أ�شا�شيات �ال�شعافات  و�طلعن على 
�ل�شيدة  وقالت  �ل��ازم��ة.  �الأول��ي��ة 
�شلطان  ����ش���ع���ادة  ح�����رم  ه�����ال  �أم 

�شرورة ملحة ب�شبب تطور �حلياة 
�ل�������ش���ري���ع و�ل����ت����ق����دم �حل�������ش���اري 
و�نت�شار �لتقنية يف كل مكان حيث 
لاإ�شابات  م��ع��ر���س  �الإن�����ش��ان  �أن 
و�حلو�دث يف �أي مكان وزمان مما 
يف  �أم��ا  �ل�شريع  �لتدخل  يقت�شي 
�أو تخفيف �الأعر��س  �إنقاذ �حلياة 
و�الإع����اق����ة.  �مل�����ش��اع��ف��ات  م��ن��ع  �أو 
و�أ�شافت �ل�شويدي �أن مكتب �لدعم 
�لن�شائي يف �الحتاد �لن�شائي �لعام 
�لبيوت  رب��ات  م��ع  بالتن�شيق  يقوم 
�إر����ش���ال ق��و�ف��ل ثقافية  �أج����ل  م��ن 
�لبيوت  يف  �ل��ن�����ش��اء  ت��ع��ل��م  �شحية 
�أ�شا�شيات  �ل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ن��اط��ق  ويف 
�الإ�شعافات �الأولية وذلك بالتن�شيق 
و�ل�شامة  �ل����ط����و�رئ  �إد�رة  م���ع 
�إطاق  بفكرة  رحبت  �لتي  �لعامة 
وقامت  م�شعفة”  بيتنا  يف  مبادرة 
من  �ل���ازم  �لعمل  ف��ري��ق  بتوفري 
�أجل تنفيذ �ملبادرة. �ىل ذلك قالت 
�لن�شائي  �الحت����اد  م��دي��رة  ���ش��ع��ادة 
بالنيابة عن  �ألقتها  كلمة  �لعام يف 
م�شوؤولة  �لزعابي  عائ�شة  �شعادتها 
�لدعم  �ل�شحي يف مكتب  �الإر���ش��اد 
�لعام  �لن�شائي  ب��االحت��اد  �لن�شائي 
يف بيت �م �لهال �لتي ��شت�شافت 

و�جل��������روح. و�و�����ش����ح �ل���ف���ري���ق �أن 
�حل��������روق ع������دة �أن���������و�ع ودرج�������ات 
�مل��ح��روق من  ويجب و�شع �جل��زء 
�جل�شم حتت ماء فاتر جاري دون 
الأن  �لثلج  ��شتخد�م  �إىل  �حل��اج��ة 
تاأثري �شار على خايا �جل�شم  له 
ويف حالة كان �حلرق مبقد�ر 10 
وبالن�شبة   .. �جل�����ش��م  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
لاأطفال �إذ� كان مبقد�ر 5 باملائة 
�مل�شت�شفى  م��ر�ج��ع��ة  م��ن  ب��د  ف��ا 
.. ك��م��ا ع��ر���ش��ت �مل����درب����ات �أن�����و�ع 
يف  ي�شتخدم  �ل��ذي  �لطبي  �ل�شا�س 
فريق  و����ش���رح  �حل�����روق.  ت�شميد 
�لعامة  و�ل�شامة  �لطو�رئ  �إد�رة 
�الأنف  �لرعاف من  �أ�شباب حدوث 
طريقة  مو�شحا  �إ�شعافه  وطريقة 
�لقيئ  �أن  مبينا  �لك�شور  �إ���ش��ع��اف 
عامات  م����ن  ع���ام���ة  ي��ع��ت��رب  ال 
�ل��ك�����ش��ر ك��م��ا ه��و ���ش��ائ��ع ب��ني عامة 
�الختناق  �ن  �و���ش��ح  ك��م��ا  �ل��ن��ا���س. 
نوعان جزئي وكلي و�شرح طريقة 
�إ�شعاف �لطفل �مل�شاب باالختناق. 
�لطرق  �إىل  �لعمل  فريق  وتطرق 
�الإ�شعافات  يف  �خلاطئة  �ل�شائعة 
�الأول�������ي�������ة ك���ا����ش���ت���ع���م���ال �ل���ق���ه���وة 
�لزعفر�ن  �أو  �جل����روح  لت�شميد 

حركات ب�شيطة �أن تتفادى م�شاكل 
�لن�شائي  �لعن�شر  �أن  كما  ك��ب��رية 
�الإ�شعاف  مهنة  يف  �ل���وج���ود  ن���ادر 
رغ���م �أن���ه���ا م��ه��ن��ة �إن�����ش��ان��ي��ة ت���وؤدي 
ر�شالة �شامية جد� ت�شاهم يف �إنقاذ 
ح���دوث  وق����ت  �ل��ب�����ش��ري��ة  �الأرو�ح 
�ل��ط��و�رئ. وحتدثت عن جتربتها 
يف �اللتحاق بدر��شة طب �لطو�رئ 
و�جهتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ع��وب��ات  و�أه����م 
ت�شجيع  بف�شل  ولكن  �ل��ب��د�ي��ة  يف 
�ل�شرطة  �شباط  من  وهو  و�لدها 
وتثبت  ت�����ش��ت��م��ر  �أن  ����ش��ت��ط��اع��ت 
جد�رتها يف هذ� �ملجال بف�شل �هلل 
دعوة  ووج��ه��ت  وت��ع��اىل.  �شبحانه 
بناتهن  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  �الأم����ه����ات  �إىل 
�لطو�رئ  طب  بدر��شة  لالتحاق 
ومم���ار����ش���ة م��ه��ن��ة �مل�����ش��ع��ف��ة فهي 
�أم�س  و�مل��ج��ت��م��ع يف  ن��ب��ي��ل��ة  م��ه��ن��ة 
�إليها. من جانبها قدمت  �حلاجة 
در���ش��اف ع��م��ار م��درب��ة �إ���ش��ع��اف يف 
�لعامة  و�ل�شامة  �لطو�رئ  �إد�رة 
نبيلة  زم��ي��ل��ت��ه��ا  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ح��ر����س ف��ن��ي ط��ب��ي م��وؤه��ل عر�شا 
الأ�شا�شيات  وعمليا  نظريا  تدريبيا 
�الإ�شعافات �الأولية يف حالة حدوث 
و�لك�شور  و�الخ����ت����ن����اق  �حل�������روق 

مبادرة  �أنها  �لقبي�شي  دري  ه��ال 
جميعا  ونحن  جد�  ومفيدة  ر�ئعة 
يف  �لتثقيف  ه��ذ�  مثل  �إىل  بحاجة 
جم���ال �الإ���ش��ع��اف��ات �الأول���ي���ة الأننا 
ن��ت��ع��ر���س مل��ث��ل ه���ذه �حل�����و�دث وال 
يف  �ل�شليم  �لت�شرف  كيفية  نعرف 
جميع  و�أ�شجع  �مل��و�ق��ف  ه��ذه  مثل 
�الل��ت��ح��اق يف هذه  �ل�����ش��ي��د�ت على 
عيده  �أعربت  جهتها  من  �مل��ب��ادرة. 
م���ب���ارك �ل��ق��ب��ي�����ش��ي رب����ة ب��ي��ت عن 
�ملبادرة  ه���ذه  ب��ح�����ش��ور  ���ش��ع��ادت��ه��ا 
يف  ��شت�شافتها  يف  رغبتها  و�أب���دت 
مو�شحة  منزلها  يف  �لقادمة  �مل��رة 
مفيدة  م���ع���ل���وم���ات  ت���ل���ق���ت  �أن����ه����ا 
�ملفاهيم �خلاطئة  وجديدة غريت 
�ال�شعافات  ح��ول  لديها  �ل�شابقة 
�الأولية. و�و�شحت عائ�شة غليطة 
بيتنا  يف  م��ب��ادرة  من�شقة  �مل��ه��ريي 
�لن�شائي  م�شعفة من قبل �الحتاد 
�لعام �أن هذ� �لن�شاط �شيكون دوريا 
�شاعتني  �ل�شهر وملدة  �أثناء  مرتان 
�أن على  و�أ���ش��اف��ت   .. ل��ق��اء  ك��ل  يف 
ربات �لبيوت �لر�غبات يف �مل�شاركة 
�ل���ت���و�����ش���ل مع  �مل�����ب�����ادرة  يف ه�����ذه 
�الحتاد  يف  �لن�شائي  �لدعم  مكتب 

�لن�شائي �لعام.
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بلدية راأ�ش اخليمة ت�شبط مياه �شرب غري �شاحلة لال�شتهالك
�ل�شغرية و�لعبو�ت من حجم 5 جالون(.

�إد�رة  مدير  مكتوم،  خليفة  �أو�شح  جانبه  ومن 
�ل�شحة �لعامة يف بلدية ر�أ�س �خليمة، �أن �ملحطة 
خ�شعت للتفتي�س، مع �أخذ عينة من منتجاتها، 
بغر�س �إخ�شاعها للفح�س يف خمترب �لبلدية، 
لتخرج �لنتائج �إيجابية، موؤكدة �أن مياه �ل�شرب 
�شاحلة،  غري  معني  بتاريخ  �ملحطة  يف  �ملنتجة 
ت�شمل  �مل��ن��ت��ج��ني  ���ش��ح��ب  عملية  �أن  �إىل  الف��ت��ا 
�لبقاالت وحمات )�ل�شوبر ماركت( و�الأ�شو�ق 

�ال�شتهاكية و�ملطاعم و�شو�ها.

�ل�شاحلة  غري  �ملحطة  منتجات  �شحب  عملية 
�لتفتي�س  على  باالعتماد  �الأ���ش��و�ق،  جميع  من 
وباإلز�مها  �ملحطة،  �إد�رة  مع  و�ملتابعة  �مليد�ين 
�مل��ن��ت��ج��ات من  ت��ل��ك  يثبت �شحب  م��ا  ب��اإح�����ش��ار 
�لكميات  حجم  مقارنة  خ��ال  وم��ن  �الأ���ش��و�ق، 
�لبيع  ف��و�ت��ري  يف  �مل��ب��اع��ة  بالكميات  �مل�شحوبة 
ل��دى �مل��ن�����ش��اأة، ب��ه��دف �ل��ت��اأك��د م��ن �شحب �ملياه 
�مل��ن�����ش��اآت �لتجارية  ك��اف��ة  �ل�����ش��احل��ة م��ن  غ��ري 
�إىل  ترجع  �أنها  مو�شحا  جميعا،  و��شرتجاعها 
ت���اري���خ حم����دد، وه���ي م���ن ح��ج��م��ني )�الأك������و�ب 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أعلنت د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة، �أم�س، �شبطها 
�ملخربية  �لفحو�س  �أثبتت  �شرب  مياه  عبو�ت 
حمطة  و�ألزمت  لا�شتهاك  �شاحيتها  عدم 
تنقية وتعبئة مياه �ل�شرب �ملنتجة لها ، ب�شحبها 
�الأ�شو�ق  من  �لعبو�ت  من  كبرية  كميات  وه��ي 

�ملحلية.
بلدية  د�ئ���رة  رئي�س  �ل�شام�شي،  م��ب��ارك  و�أك���د 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، �أن �ل���د�ئ���رة ت��ر�ق��ب ع��ن كثب 

حاكم راأ�ش اخليمة ي�شدر مر�شوما باإعادة 
ت�شكيل جمل�ش ادارة املنطقة احلرة

•• راأ�س اخليمة-وام:
�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة مر�شوما �أمرييا يق�شي باعادة ت�شكيل جمل�س �د�رة 
�ملنطقة �حلرة بر�أ�س �خليمة.. برئا�شة �ل�شيخ �أحمد بن �شقر �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �جلمارك و�ملو�نئ رئي�شا للمجل�س وع�شوية �ل�شيخ يا�شر بن 
�أحمد بن حميد �لقا�شمي و�ل�شيخ حممد بن حميد بن عبد�هلل �لقا�شمي و�شامل علي عبد�هلل �ل�شرهان. ون�س �ملر�شوم رقم 3 ل�شنة 2013 على 
�ن يتوىل جمل�س �الإد�رة �جلديد �إد�رة �ملنطقة �حلرة يف ر�أ�س �خليمة وت�شيري �أعمالها وميار�س �ملجل�س كافة �ل�شلطات �لازمة لتحقيق �الأغر��س 
�لتي �ن�شئت من �جلها على �ن يحدد مدة �ملجل�س ب�شنتني قابلة للتجديد ومع ذلك ي�شتمر �ملجل�س بعد �نق�شاء مدته يف ممار�شة �شاحياته 
�و  2008 و�ي مر��شيم  12 ل�شنة  2000 ورقم  5 ل�شنة  �ملر�شومني �الأمرييني رقم  �ملر�شوم  �لغى هذ�  �إد�رة جديد. و  حلني ت�شكيل جمل�س 

قر�ر�ت �شابقة تتعار�س �حكامها مع هذ� �ملر�شوم. ي�شري �لعمل بهذ� �ملر�شوم �عتبار� من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حاكم راأ�ش اخليمة يقدم واجب العزاء 
يف وفاة ع�شام الغافري

من اأجل طالب اأ�ضحاء 

اأمريكية راأ�ش اخليمة تنظم ن�شاطا طبيا جمانيا

�ل�شيخ حممد   .. ر����س �خليمة  �ل�شمو حاكم  من �شاحب 
بن كايد �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بر�أ�س 
�لقا�شمي  �مللك بن كايد  م��رو�ن بن عبد  و�ل�شيخ  �خليمة 
عام  مدير  �لقا�شمي  حميد  ب��ن  �أح��م��د  ب��ن  يا�شر  و�ل�شيخ 
ر�أ���س �خليمة و�ل�شيخ عبد �هلل  �أ�شمنت �الحت��اد يف  �شركة 
بن عبد �مللك بن كايد �لقا�شمي. وعرب �شموه عن خال�س 
وذويه  �لفقيد  �آل  يلهم  �أن  وج��ل  �مل��وىل عز  �شائا  تعازيه 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته.

•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
�لعز�ء  و�ج��ب  �م�س  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�مل�شت�شار  �لقا�شمي  كايد  بن  �مللك  �ل�شيخ عبد  �إىل معايل 
�خلا�س ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة يف وفاة �ملغفور 
له باإذن �هلل ع�شام عبد �هلل عبد �لرحمن �لغافري وذلك يف 
جمل�شه يف منطقة �لزهر�ء بر�أ�س �خليمة. وتقبل �لتعازي 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

و�لعاقات  �لت�شويق  �إد�رة  نظمت 
يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  �لعامة 
ر�أ�س �خليمة مبقر �جلامعة يوماً 
ط��ب��ي��اً جم��ان��ي��اً ب��ال��ت��ع��اون م��ع عدد 
يف  �لعاملة  �لطبية  �ملوؤ�ش�شات  من 
�ل��دول��ة �ل��ت��ي ق��دم��ت �ل��ع��دي��د من 

خدماتها جمانا .
�ل���دك���ت���ور ح�شن  �ال����ش���ت���اذ  و�أك�������د 
�ل��ع��ل��ك��ي��م م���دي���ر �جل���ام���ع���ة على 
�أه��م��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ه���ذ� �ل���ي���وم �لذي 
�جلامعة  دور  م��ع  �إن�شجاماً  ي��اأت��ي 
�ل���ط���ل���ب���ة و�اله����ت����م����ام  يف خ����دم����ة 
ب�����ش��ح��ت��ه��م �جل�����ش��دي��ة م���ن خال 
ه��ذه �مل��ب��ادر�ت ب��ه��دف �ي��ج��اد بيئة 
توفري  تعمل على  جامعية مثالية 
خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة ل��ل��ط��ل��ب��ة وذلك 
�لقطاعني �حلكومي  بالتعاون مع 
�ليوم  هذ�  �إقامه  �أن  و�خلا�س،كما 
ي���ت���و�ف���ق م����ع روؤي�������ة �جل���ام���ع���ة يف 
يف  وغر�شه  �لتطوعي  �لعمل  دع��م 
نف�و�س �لطلبة و�لعاملني فيهامما 
عام  ب�شكل  �ملجتمع  ع��ل��ى  ينعك�س 
ب����ه.  و���ش��م��ن فعاليات  و�الرت���ق���اء 
�ليوم �لطبي مت تقدمي فحو�شات 

�لدم  و�شغط  �ل�شكري  فحو�شات 
�لتي  �ل���ف���ح���و����س  م����ن  وغ����ريه����ا 
�لطلبة  الف���ت���ام���ن  �إق����ب����ااًل  الق����ت 
�الأكادميية  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني  و�أع�������ش���اء 
و�الد�ري�����ة، وق��دم��ت ع��ي��ادة �شلكور 
متخ�ش�شة  و��شت�شار�ت  فحو�شات 
�تباع  بكيفية  ون�����ش��ائ��ح  ب��ال��ب�����ش��رة 
�لطرق �ل�شليمة للمحافظة عليها 
�خلطرية  �الأمر��س  من  و�لوقاية 
�ل��ت��ي ت�����ش��ي��ب �ل��ب�����ش��رة، وق����د قام 
�مل�شاركني يف هذه �حلملة  �الأطباء 
وحما�شر�ت  ����ش��ت�����ش��ار�ت  ب��ت��ق��دمي 
�ملو��شيع  خم��ت��ل��ف  ح���ول  للطلبة 

�لطبية و�لرد على ��شتف�شار�تهم.
و�أع�شاء  �ل��ط��ل��ب��ة  ث��م��ن  ب���دوره���م 
�ل��ه��ي��ئ��ت��ني �الأك���ادمي���ي���ة و�الإد�ري������ة 
هذه �ملبادرة من �جلامعة الأهميتها 
�الإن�����ش��ج��ام مع  ودوره����ا يف حتقيق 
ك���اف���ة �مل��ن��ت�����ش��ب��ني ل��ل��ج��ام��ع��ة. ويف 
�ل��ط��ب��ي مت تقدمي  �ل���ي���وم  ن��ه��اي��ة 
�لطبية  ل��ل��ج��ه��ات  �جل��ام��ع��ة  دروع 
�أثنى  و�مل��ت��ع��اون��ة ح��ي��ث  �مل�����ش��ارك��ة 
مدير �جلامعة على م�شاركة هذه 
�ل��ي��وم �لطبي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات يف ه���ذ� 
�شاكر� لهم جهودهم يف �إجناح هذه 

�ملبادرة.

للب�شريات  جم��ان��ي��ة  و����ش��ت�����ش��ار�ت 
م����ع مركز  ب���ال���ت���ع���اون  و�ل����ع����ي����ون 
�لتقليل  بهدف  للب�شريات  �جلابر 
و�الإعاقات  �ل��ع��ي��ون  �أم���ر�����س  م��ن 
�ل���ب�������ش���ري���ة و�حل�������د م�����ن ح�����االت 
باال�شافة  )�لعمى(  �لب�شر  فقد�ن 
باأهمية  �لطلبة  وتثقيف  لتوعية 
عن  �مل��ب��ك��ر  و�لك�ش��ف  �لت�شخي�س 

�أمر��س �لعيون.
�شي  �شي  �ل  يف  �شركة  �شاركت  كما 
وم�شت�شفى ر�أ�س �خليمة يف فح�س 
�ل����ده����ون يف �جل�������ش���م من  ن�����ش��ب��ة 
خ��ال م��ب��ادرة �ل���وزن �مل��ث��ايل �لتي 
ملتابعة  وذل��ك  موؤخر�ً  �طاقها  مت 
و�إجر�ء  للطلبة  �ل�شحية  �حل��ال��ة 

مب�ضاركة 31 جهة 

حممد بن �شعود يفتتح معر�ش راأ�ش اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف 

توفر منحًا درا�ضيًة ملوظفي الهيئة يف تخ�ض�س اإدارة الأعمال

الهوية توقع مذكرة تفاهم مع كلية الأفق اجلامعية

الوطني للوثائق والبحوث ي�شارك بوثائق و�شور تاريخية يف معر�ش اأبوظبي للطريان اخلا�شطالب اأندية النه�شة الوطنية يتفاعلون مع البيئة والرتاث يف ال�شمالية

•• ابوظبي – الفجر

للهوية  �الإم���������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  وق���ّع���ت 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ك��ل��ي��ة �الأف����ق 
منح  توفري  �إىل  تهدف  �جلامعية 
موظفي  م���ن  ل��ل��ط��اب  در�����ش���ي���ة 
�لر�مية  جهودها  �إط���ار  يف  �لهيئة 
�إىل دعم م�شرية �لتح�شيل �لعلمي 
�لتي  �ل��ف��ر���س  وت��وف��ري  ملوظفيها 
در��شاتهم  ��شتكمال  م��ن  متكنهم 
�ل���ع���ل���ي���ا خ�����ال �ل����ع����ام �ل���در�����ش���ي 
وي�شتفيد    .2014-  2013
م���ن م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م ن��ح��و 60 
در��شية  م��ن��ح  خ����ال  م���ن  ط���ال���ب���اً 
�أط��ل��ق��ت��ه كلية  ي��ق��دم��ه��ا ���ش��ن��دوق 
ملوظفي  �الأفق �جلامعية خ�شي�شاً 
�ل��ه��ي��ئ��ة ب��ن�����ش��ب ت�����رتو�ح ب���ني 15 
�لدر��شية  �الأق�شاط  و%25على 
لدرجتي �لبكالوريو�س و�ملاج�شتري 
ومت  �الأع���م���ال.  �إد�رة  تخ�ش�س  يف 
ت��وق��ي��ع �الت���ف���اق���ي���ة ب��ح�����ش��ور كل 
�ملهند�س  �ل���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  م����ن 
ع��ل��ي حم��م��د �خل�����وري م��دي��ر عام 
و�لدكتور  للهوية  �الإم����ار�ت  هيئة 
�الأفق  كلية  عميد  �أوب��ادي��ة  �أميتاب 
�جلامعية، يف �ملقر �لرئي�س للهيئة 

•• ابوظبي-الفجر:

�لتابعة  �ل�شمالية  جزيرة  ��شتقبلت 
لنادي تر�ث �الإم��ار�ت موؤخر� وفد� 
طابيا من �أندية مدر�شة �لنه�شة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ب��ن��ني، وذل����ك يف �إط���ار 
�لبيئية  �ل���ب���ح���وث  وح�����دة  ب���ر�م���ج 
�شمن  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي  �ل����ن����ادي  يف 
�لدولة  �ح���ت���ف���االت  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
بيوم �لبيئة �لوطني �ل�شاد�س ع�شر، 
‘�ل�شحر�ء  �شعاره  معه  و�لتفاعل 
تب�س باحلياة بت�شليط �ل�شوء على 
حقيقة بيئتنا �ل�شحر�وية، و زيادة 
باأهمية  �ل�����ش��ب��اب  ف��ئ��ة  ب��ني  �ل��وع��ي 

حماية تنوعها �لبيولوجي.
�شتني  نحو  �ل��ذي �شم  �ل��وف��د  وز�ر 
�لبيئة  �أن��دي��ة  م��ن  وم�شرفا  طالبا 
و�ل���ك�������ش���اف���ة و�ل���ف���ل���ك و�ل����روب����وت 
�ملدر�شة  يف  و�ل��ت�����ش��وي��ر  و�ل��ث��ق��اف��ة 
�ل�شمالية  ج��زي��رة  م��ر�ف��ق  خمتلف 
ب��ي��ئ��ي وحياة  ب��ت��ن��وع  ت��ت��م��ي��ز  �ل���ت���ي 
وحتتوي   ، غ��ن��ي��ة  وب���ري���ة  ب��ح��ري��ة 
تر�ثية  ريا�شية  وم��ي��ادي��ن  م��ر�ف��ق 
ملعاي�شة  حية  فر�شة  تقدم  متنوعة 
�ل�����رت�ث و�ل��ت��ف��اع��ل م��ع��ه، وتعرف 

حري�شة  �لوطنية،  لهويتها  حامية 
�أن  مو�شحا  بيئتها،  ���ش��ام��ة  ع��ل��ى 
جزيرة �ل�شمالية، �إىل جانب بر�مج 
�لنادي �ملتنوعة، باتت جت�شد مبد�نا 
�ل�شباب  جت��رب��ة  ل��ت��اأ���ش��ي��ل  و����ش��ع��ا 
م�شوؤولة  �أج��ي��ال  وب��ن��اء  �ل��رت�ث��ي��ة، 
م�شرية  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  وم���وؤه���ل���ة 

�لتطور �لتي ت�شهدها �لدولة.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه �أع�������رب ر����ش���ي���د عبد 
�حلميد من�شق �الأن�شطة يف �ملدر�شة 
ع����ن ت���ق���دي���ره ل������دور ن������ادي ت����ر�ث 
�الإم��ار�ت يف �لتفاعل مع موؤ�ش�شات 
و�ملوؤ�ش�شات  بعامة  �ملحلي  �ملجتمع 
�أن كثري�  �لتعليمية بخا�شة، مبينا 
م��ن �أن�����ش��ط��ة �ل���ن���ادي �ل��ت��ي تعك�س 
�لرت�ث  ن�شر  ع��ل��ى  �ل��ن��ادي  ح��ر���س 
�شر�كة  ت��خ��ل��ق  ب�����ش��ورة ح�����ش��اري��ة، 
�لتعليمية  �لعملية  حقيقية يف رفد 
بجو�نب هامة وجتارب حية تت�شل 
وثر�ء  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  باأ�شالة 
�لن�سء لعبور  يوؤهل  ح�شارته، مما 
و�قتد�ر،  ب��ك��ف��اءة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �آف�����اق 
�لوطن  هذ�  قيادة  تطلعات  ويخدم 
ت�شكل  ع�شرية  ح��ي��اة  يف  �ل��ر���ش��ي��دة 

�لبيئة ركنا �أ�شا�شيا يف تكوينها .

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �ل���وط���ن���ي  �مل����رك����ز  �����ش����ارك 
معر�س  يف  خا�س  بجناح  و�لبحوث 
 2013 �خلا�س  للطري�ن  �أبوظبي 
�شّم عدد�ً كبري�ً من �لوثائق و�ل�شور 
ب�شوؤون  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�أبوظبي  يف  و�مل�����ط�����ار�ت  �ل����ط����ري�ن 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  خا�شة، ويف 
�مل��ت��ح��دة ع��ام��ة. وي��ه��دف �مل��رك��ز من 
م���ث���ل ه������ذه �مل���������ش����ارك����ات �ل���و����ش���ول 
�شر�ئح  خم���ت���ل���ف  �إىل  ب���خ���دم���ات���ه 
�لتاريخية  وثائقه  وعر�س  �ملجتمع، 
ن��و�ح��ي �حلياة  ت��ت��ن��اول جميع  �ل��ت��ي 
يف دول��ة �الإم����ار�ت، و�إط���اع جمهور 
�مل��ع��ر���س ع��ل��ى ما  �ل��ع��ار���ش��ني وزو�ر 
�شعيد  ع��ل��ى  ي��ق��دم��ه  �أن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
�لبحث �لتاريخي يف منطقة �خلليج 
عامة ودول��ة �الإم��ار�ت خا�شة. وعن 
�لدكتور  �شعادة  يقول  �مل�شاركة  هذه 
�ملركز:  ع��ام  مدير  �لري�س  �هلل  عبد 
�إن �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث 
وه���و ي�����ش��ارك يف م��ث��ل ه���ذ� �ملعر�س 
�لعلمي  �ل��ط��اب��ع  وذي  �مل��ت��خ�����ش�����س 
و�ل��ت��ق��ن��ي ي��ب��ني م���دى �ه��ت��م��ام دولة 
�الإمار�ت باإن�شاء �ملطار�ت وتدعيمها 
بالطري�ن �حلديث منذ وقت مبكر، 

�أن هذه  م���وؤك���د�ً  �ل��ه��ي��ئ��ة  مل��وظ��ف��ي 
�خلطوة تعك�س �هتمامها بت�شجيع 
مو��شلة  ع��ل��ى  �مل���و�ط���ن  �مل���وظ���ف 
من  و�ال�شتفادة  �لعلمية  م�شريته 
ذلك.  لتحقيق  �ملتاحة  �الإم��ك��ان��ات 
م�شتمر  ب�����ش��ك��ل  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ع��ى 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ل�شلة  توثيق  �إىل 
�لعلمية على م�شتوى �لدولة عرب 
و�تفاقيات  تفاهم  مذكر�ت  توقيع 
معها  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ع��زي��ز  ت�شتهدف 
م��ن خ���ال �ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك نحو 
�أكادميية  بر�مج  وت�شميم  تطوير 
وم����ب����ادر�ت ت���دع���م ج��ه��وده��ا نحو 
�الرت������ق������اء مب�������ش���ت���وى م�����و�رده�����ا 
جيل  �إع���د�د  �إىل  و���ش��واًل  �لب�شرية 
�ل��ق��ادر على  �مل��و�ط��ن  �ل�شباب  م��ن 
م��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور�ت �مل��ت�����ش��ارع��ة يف 
�ل�����ش��ام��ي��ة لقيادة  �الأه�����د�ف  �إط����ار 
بناء  �إىل  و�شعيها  �لر�شيدة  �لدولة 
ُيذكر  �ملعرفة.  على  قائم  جمتمع 
�أن هيئة �الإمار�ت للهوية خ�ش�شت 
بند�ً مالياً للتعليم و�لتطوير �شمن 
ميز�نياتها �ل�شنوية لي�شتفيد منه 
�مللتحقون  �مل��و�ط��ن��ون  م��وظ��ف��وه��ا 
مب��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل يف 

�لدولة بدو�م جزئي.

�لنباتات  �أن��و�ع  على  �لوفد  �أع�شاء 
و�لوحد�ت  و�ل��ط��ي��ور  و�حل��ي��و�ن��ات 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة �مل�����وج�����ودة يف 
وحدة  عليها  ت�شرف  �لتي  �جلزيرة 
�طلعو�  ك���م���ا  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة،  �ل���ب���ح���وث 
للفرو�شية  �ل�شمالية  ميادين  على 
و�لهجن و�لطري�ن �لا�شلكي و�أتيح 
لهم �مل�شاركة يف تعلم وممار�شة هذه 

�لريا�شات .
ن عدنان عبا�س مدير مدر�شة  وثمَّ
جهود  للبنني  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�مل�شاهمة  ت��ر�ث �الإم����ار�ت يف  ن��ادي 
�لبيئة،  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف  �لعلمية 
جزيرة  ب���ه  ت��ن��ع��م  م���ا  �أن  م��ع��ت��رب� 

�ل�����ش��م��ال��ي��ة م����ن ت���ن���وع ب��ي��ئ��ي وما 
بحثية  حم����ط����ات  م����ن  حت��ت�����ش��ن��ه 
ميثل �شاهد� و��شحا على �الهتمام 
�ل��ذي توليه دول��ة �الإمار�ت  �لكبري 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���دول���ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
علمية  ب�شورة  و�لطبيعة  بالبيئة 
تقديره  ع���ن  م���ع���رب�  وح�������ش���اري���ة، 
�لكبري جلهود و�هتمام �شمو �ل�شيخ 
ممثل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س 
نادي تر�ث �الإمار�ت يف بناء �أجيال 
و�أجد�دها،  �آبائها  ب��رت�ث  متم�شكة 

�لدكتور  �شعادة  وق��ال  ب��اأب��وظ��ب��ي.  
�إن  �خل���وري  حممد  علي  �ملهند�س 
�إطار  يف  ياأتي  �ملذكرة،  هذه  توقيع 
ح���ر����س رئ���ا����ش���ة ه��ي��ئ��ة �الإم�������ار�ت 
للهوية وجمل�س �إد�رتها على تنمية 
ك���و�دره���ا �ل��ب�����ش��ري��ة وت��وف��ري بيئة 
�لفر�س  جميع  لهم  ت�شمن  عمل 
و�إتاحة  �ل��ت��ع��ل��م  مل��و����ش��ل��ة  �مل��م��ك��ن��ة 
ي�شهم  مب��ا  �مل�شتمر  �ل��ت��ط��ور  �آف���اق 

وروؤيتها  �لهيئة  ر�شالة  حتقيق  يف 
و�أهد�فها �ال�شرت�تيجية.

�إطار  رّك��زت يف  �لهيئة  �أن  و�أ���ش��اف 
 2010 �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خطتها 
�ملتعلقة  �جل��و�ن��ب  على   2013  -
�لب�شرية  �مل�����و�رد  يف  ب��اال���ش��ت��ث��م��ار 
�ملبادرة  ه��ذه  �أن  م��وؤك��د�ً  �لوطنية 
�ملبادر�ت  م��ن  �لعديد  �إىل  ت�شاف 
�لهيئة  موظفي  دع��م  �إىل  �لر�مية 

�مل�شتمر  �لتعلم  على  وت�شجيعهم 
�لتميز  مل��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��اً  وذل����ك 
�لهيئة  ت��ن��ت��ج��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
تطوير  ع���م���ل���ي���ة  ت�������ويل  و�ل�����ت�����ي 
�مل���وظ���ف���ني م���ع���رف���ي���اً و�أك����ادمي����ي����اً 
�ه��ت��م��ام��اً خ��ا���ش��اً مب��ا ي��ح��ق��ق لهم 
و�أثنى  و�الإب����د�ع.  و�لتميز  �لتفوق 
�لدكتور �خلوري على مبادرة كلية 
منح  ���ش��ن��دوق  بتخ�شي�س  �الأف����ق 

�هلل  –باإذن  ل��ه  �ملغفور  �أن  مو�شحٌا 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ت��ع��اىل- 
رئي�س  و�أول  �ل��دول��ة  موؤ�ش�س  نهيان 
لها قام بنف�شه بافتتاح مطار �أبوظبي 
�أبوظبي  مطار  وتفقد   ،1970 عام 
�ل����ذي ه���و م��ط��ار �لبطني  �ل���ق���دمي 
�ملا�شي،  �لقرن  �شبعينيات  يف  حالياً 
وذل����ك يف ���ش��ي��اق �ه��ت��م��ام��ه – طيب 
ونه�شتها  �ل��دول��ة  ببناء  ث���ر�ه-  �هلل 
ه���ي عليه  م���ا  �إىل  ل��ت�����ش��ل  ومن��ائ��ه��ا 

�ل��ي��وم م��ن �زده����ار وت��ط��ور، م�شري�ً 
�ملعر�س  �إىل  �مل��رك��ز  ي�شيفه  م��ا  �إىل 
من ُبعد تاريخي ياأتي و�شط ما بلغه 
�ل��ط��ري�ن، وموؤكد�ً  �لعامل يف جم��ال 
�أن ما حفل به جناح �ملركز من �شور 
ووثائق تاريخية دليل على �أن �ملركز 
�لهام جلميع  �لتاريخي  �لبعد  ميثل 
�ل����دول����ة، وهو  جم�����االت �حل���ي���اة يف 
حري�س على �أن يوؤدي دوره كاأر�شيف 
وحار�س  �الإم��������ار�ت  ل���دول���ة  وط���ن���ي 

�ل��وط��ن. �جلدير  ذ�ك���رة  �أم���ني على 
يف  �مل�����ش��ارك  �مل��رك��ز  �أن جناح  بالذكر 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��ري�ن �لذي  م��ع��ر���س 
�ن��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه �ل��ي��وم يف مطار 
�ل�شابع من  لغاية  وي�شتمر  �لبطني، 
مار�س �جلاري ي�شم ع�شر�ت �ل�شور 
�إىل  تعود  �لتي  �لتاريخية  و�لوثائق 
مرحلة خم�شينيات و�شتينيات �لقرن 
�مل��ا���ش��ي وم���ا ب��ع��ده��ا، وم��ع��ظ��م��ه��ا يف 

جمال �ملطار�ت و�شوؤون �لطري�ن. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

�ل�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
ر�أ�س  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح  �خليمة 
بن �شعود �لقا�شمي ويل عهد �الإمارة 
من  �خلام�شة  �ل���دورة  �أم�س  �شباح 
�خليمة  ر�أ�������س  وم����وؤمت����ر  م��ع��ر���س 
و�لتوظيف  و�ل���ت���دري���ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ملقام  �مل���ع���ار����س  �أر��������س  م���رك���ز  يف 
�لتوطني  ع��ام   .. �أب�شر  �شعار  حت��ت 
غد.  ي���وم  ح��ت��ى  ي�شتمر  و   2013
و�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود 

هذ�  يف  �لر�ئدة  �لوطنية  �ل�شركات 
تاأتي دورت��ه �حلالية  �ملجال و�ل��ذي 
�لتي  ل���ل���ن���ج���اح���ات  ك���ا����ش���ت���م���ر�ري���ة 
�ل�شابقة.   حققها يف �شنو�ته دور�ته 
�ملهند�س  �الف��ت��ت��اح  منا�شبة  ح�شر 
�لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ 
رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين بر�أ�س 
حممد  ب��ن  �شقر  و�ل�شيخ  �خليمة 
�شقر  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�شامل  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  ماجد  بن 
بن ماجد �لقا�شممي و�ل�شيخ طالب 
بن ماجد �لقا�شمي و�ل�شيخ في�شل 
ق�س  وعقب   . �لقا�شمي  ماجد  بن 
بافتتاح  �يذ�نا  �لتقليدي  �ل�شريط 

�لذي  �ل�شعار  �أهمية  �لقا�شمي على 
يحمله �ملعر�س يف هذ� �لعام و�لذي 
�لقيادة  م���ب���ادرة  ب��وت��ق��ة  يف  ي�����ش��ب 
�ملو�طنني من  ت�شجيع  �لر�شيدة يف 
�ل���ول���وج للعمل يف  ع��ل��ى  �جل��ن�����ش��ني 
�إتاحته  �لقطاع �خلا�س ف�شا عن 
�أب���ن���اء وب��ن��ات �لدولة  �أم����ام  �مل��ج��ال 
تعليمية  فر�س  ع��ن  �لباحثني  م��ن 
توظيفية يف حتقيق  �أو  تدريبية  �أو 
ت��ط��ل��ع��ات��ه��م ب�����ش��ه��ول��ة م����ن خال 

م�شاركة خمتلف �لقطاعات.
و�أ�شاد �شموه مب�شتوى �ملعر�س �لذي 
يتم تنظيمه من قبل روؤية لتنظيم 
�ملعار�س و�ملوؤمتر�ت �لتي تعترب من 

ر�أ�س  �ملعر�س تفقد �شمو ويل عهد 
�خليمة �الأجنحة و�جلهات �مل�شاركة 
موجز  ل�شرح  و��شتمع  �مل��ع��ر���س  يف 
م���ن �ل���ع���ار����ش���ني و�مل�������ش���ارك���ني عن 
�أبرز �خلدمات �لتي يقدمونها عرب 
م�شاركتهم يف جماالت �لتوظيف �أو 
جانبه  وم��ن  �ل��ت��دري��ب.  �أو  �لتعليم 
ذك���ر ع��ب��د �ل��ن��ا���ش��ر حم��م��د �لذهب 
�ملعار�س  لتنظيم  روؤي���ة  ع��ام  مدير 
�جل���ه���ات  ع������دد  �أن  و�مل��������وؤمت��������ر�ت 
�مل�����ش��ارك��ة يف �ل�����دورة �حل��ال��ي��ة من 
برعاية  ي��ح��ظ��ى  �ل������ذي  �مل���ع���ر����س 
ر�أ�س  بنك  و  �لرئا�شة  حر�س  قيادة 
�لتجاري  و�لبنك  �لوطني  �خليمة 

لل�شناعات  �خلليج  و�شركة  �لدويل 
31 جهة  ي��ب��ل��غ  �ل���دو�ئ���ي���ة ج��ل��ف��ار 
من  وخ��ا���ش��ة  و�أك��ادمي��ي��ة  حكومية 
�الأوىل،  للمرة  ت�شارك  بينها جهات 
م�����ش��ي��ف��ا �أن �مل��ع��ر���س ب����د�أ م��ن��ذ يف 
�لفرتة �ل�شباحية من يوم �أم�س يف 
��شتقبال طلبة �ملد�ر�س من �لذكور 
�لثانوية على  �ملرحلة  من منت�شبي 
�الأربعاء  �ل��ي��وم  تخ�شي�س  يتم  �أن 
ال����ش���ت���ق���ب���ال �ل���ط���ال���ب���ات وم�����ن ثم 
�ليوم  �لطاب جم��دد� يف  ��شتقبال 
�ل�شر�كة  �ت��ف��اق��ي��ة  ���ش��م��ن  �الأخ����ري 
ر�أ�س  منطقة  م��ع  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�خليمة �لتعليمية. 
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تنفيذي عجمان يوجه املوؤ�ض�ضات املحلية باللتزام با�ضتخدام بطاقة الهوية يف معامالتها

قارئات اإلكرتونية لبطاقة الهوية ملتعاملي اأرا�شي عجمان والتنظيم العقاري
•• عجمان ـ حممد بدير 

�لعزيز  ع��ب��د  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ث��م��ن 
د�ئرة  رئ��ي�����س  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
موؤ�ش�شة  و  �الأم�����اك  و  �الأر�����ش���ي 
�لدور  �ل��ع��ق��اري  للتنظيم  عجمان 
�الأمانة  ب���ه  ق��ام��ت  �ل����ذي  �ل��ف��ع��ال 
من  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة 
تفعيل  على عملية  �إ�شر�فها  خال 
��شتخد�م بطاقة �لهوية �لوطنية يف 
كل من د�ئرة �الأر��شي و �الماك 
للتنظيم  ع���ج���م���ان  م���وؤ����ش�������ش���ة  و 
�لعقاري. كما وجه �شموه ب�شرورة 
�الإلكرتونية  �ل���ق���ارئ���ات  �ع���ت���م���اد 
�ملعامات  كافة  يف  �لهوية  لبطاقة 
�إجناز  تق�شري مدة  ي�شاهم يف  مما 
�ملعامات و �شمان �أدق �ملعلومات و 

�لبيانات �خلا�شة باملتعاملني.

�شت�شهم  �لتي  �الإلكرتونية  �حللول 
وحت�شني  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ت���ط���وي���ر  يف 
يف  نقله  وحتقيق  �ملخرجات  ج��ودة 

�خلدمات �الإلكرتونية.
من جانبه قال �شعادة حارب �شامل 
�لعرياين مدير عام د�ئرة �الأر��شي 
و �الأماك، �إن تفعيل بطاقة �لهوية 
�ل��وط��ن��ي��ة ي��خ��دم ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و 
روؤية �لد�ئرة �لتي ت�شعى د�ئماً �إىل 
تقدمي  و  �ملمار�شات  �أف�شل  حتقيق 
�أح�����ش��ن �خل���دم���ات ل��ل��م��ر�ج��ع��ني و 
بتقلي�س  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ب���االأخ�������س 
مدة �إجناز �ملعامات حيث ي�شاعد 
�الإلكرتونية  �ل��ق��ارئ��ات  ����ش��ت��خ��د�م 
جهود  ��شتثمار  يف  �لهوية  لبطاقة 
تب�شيط  و  �أف�شل  ب�شكل  �ملوظفني 
م��ن دون  �ملعاملة  �إجن���از  �إج����ر�ء�ت 
�حلاجة �إىل �الطاع على �لوثائق 

�شيف  �شعيد  �ملهند�س  �شعادة  وق��ال 
�ملجل�س  ع�����ام  �أم������ني  �مل���ط���رو����ش���ي 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب�����اإم�����ارة ع���ج���م���ان �إن 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �لقائمة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�الإحت������ادي������ة و�مل���ح���ل���ي���ة ل���ه���ا �أك����رب 
�لدولة  �شيا�شات  تنفيذ  يف  �الأث����ر 
بطاقة  �الإع����ت����د�د يف  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن 
�حلكومية،  �مل��ع��ام��ات  يف  �ل��ه��وي��ة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �أن  على  م��وؤك��د�ً 
يف ح����ك����وم����ة ع����ج����م����ان ق�����د وج����ه 
ب�شرورة  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  جميع 
�لهوية  بطاقة  با�شتخد�م  �اللتز�م 
تخلي�س  يف  لل�شخ�شية  ك��ات��ب��ات 
�أ�شار �شعادته بقيام  �ملعامات. كما 
فني  عمل  ف��ري��ق  بت�شكيل  �الأم��ان��ه 
�الإلكرتونيه  ب��احل��ك��وم��ة  مم���ث���ًا 
بالدو�ئر  �ملعلومات  نظم  و�إد�ر�ت 
م���ن �أج����ل ب��ن��اء ح��زم��ة ف��ع��ال��ة من 

�لثبوتية �لورقية �الأخرى.
وبني �شعادة يافع عيد �لفرج �ملدير 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة عجمان للتنظيم 
�عتماد  تفعيل  ق���ر�ر  �أن  �ل��ع��ق��اري 
�لهوية �لوطنية يف كافة �ملعامات 
للتنظيم  ع���ج���م���ان  م���وؤ����ش�������ش���ة  يف 
�ل��ع��ق��اري ي��اأت��ي مت��ا���ش��ي��اً م��ع روؤية 
�المار�ت  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
و��شرت�تيجية  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ن�شجاما  للهوية  �الإم���ار�ت  هيئة 
عجمان  ح��ك��وم��ة  وت���وج���ه���ات  م���ع 
�ملوؤ�ش�شة،  �إد�رة  جمل�س  وتوجيهات 
�شاأن هذه �خلطوة  �ن من  و�أ�شاف 
�الجر�ئية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ت�����ش��ه��ل  �ن 
للعاملني يف �ملوؤ�ش�شة وللمتعاملني، 
وتخت�شر  �جلهد  �شتوفر  �أنها  كما 
و�شتقوم  �ل��ط��رف��ني،  ع��ل��ى  �ل���وق���ت 
قر�رها  ع���ن  ب����االإع����ان  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 

و�باغ  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  بتفعيل 
من  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ر  بهذ�  �ملتعاملني 
و�ملتعاملني  �ملر�جعني  �إل��ز�م  �شاأنه 
�لهوية  ب��ط��اق��ة  �إب�������ر�ز  ب�������ش���رورة 

�لوطنية الإجناز معاماتهم.
و�و���ش��ح ع��ب��د�هلل ب��و���ش��ه��اب رئي�س 
بد�ئرة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ة  ق�����ش��م 
�الر��شي و�الماك �أن من �أهم ما 
�لهوية  بطاقة  تفعيل  بعد  مل�شناه 
�لوطنية هو �شرعة �دخال �لبيانات 
و �لتي قل�شت مدة �جنازها من 3 
30 ثانية و هو  �إىل حو�يل  دقائق 
زمن قيا�شي و تقلي�س ملحوظ ملدة 
�إمتام �ملعامات ، كما نوه بو�شهاب 
للهوية  �الإم��������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  ب��ت��ع��اون 
�لت�شهيات  جل��م��ي��ع  ت��وف��ريه��ا  و 
�ل�شليم  �لتفعيل  �أج��ل  م��ن  �ملمكنة 

لنظام �لهوية �لوطنية.

تعريف �آمنة و�حدة من جهة، ومن 
جهة �خرى �ال�شتفادة من �لبيانات 
�لبطاقات  ذ�ك������رة  يف  �مل��ح��ف��وظ��ة 
�لذكية منها �ل�شورة �ل�شخ�شية و 
معلومات �شجل �الأ�شرة و معلومات 
جو�ز  معلومات  و  �ل��ق��ي��ادة  رخ�شة 
�ل�����ش��ف��ر و �ل��ت��وق��ي��ع �الإل���ك���رتوين، 
�ملجل�س  �أم��ان��ة  �إن  �لبلو�شي  وب��ني 

م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د �ل�����ش��ي��د ع��ب��د �هلل 
�لبنية  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  �ل���ب���ل���و����ش���ي 
عجمان  ح����ك����وم����ة  يف  �ل���ت���ح���ت���ي���ة 
�أه��م��ي��ة تفعيل  �الإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى 
وربطها  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة 
ب��االأن��ظ��م��ة مم��ا ي��وف��ر �ل��وق��ت على 
�ملتعاملني وي�شمن تقدمي خدمات 
�شريعة ودقيقة با�شتخد�م مرجعية 

مع  بالتن�شيق  �شتقوم  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملحليه  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  جميع 
خ���ال �ل��ف��رتة �ل��ق��ادم��ة م��ن �أجل 
للتعرف  �لذكية  �ل��ق��ارئ��ات  �عتماد 
على هوية �ملتعاملني، مثمناً بدوره 
�الإمار�ت  هيئة  مع  �ملثمر  �لتعاون 
�لدعم  ت��ق��دمي  خ��ال  م��ن  للهويه 

�لفني، وتوفري �لقارئات �لذكية.

•• عجمان -وام:

�قام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان بالديو�ن �الأمريى ظهر 
�م�س ماأدبة غد�ء بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان تكرميا للمكرمني فى حفل يوم 
�لعلم �لذى يقام فى منطقة م�شريف بعجمان. ح�شر �ملادبة �ل�شيخ �حمد بن حميد �لنعيمي ممثل �حلاكم لل�شوؤون 
حميد  بن  ر��شد  و�ل�شيخ  و�الإع��ام  �لثقافة  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  عبد�لعزيز  و�ل�شيخ  و�الد�ري���ة  �ملالية 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط ومعايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س �لديو�ن �الأمريى 
�لرقباننى  حممد  �شعيد  ومعاىل  �ملاجد  جمعة  ومعاىل  �لرئا�شة  �شئون  وزي��ر  نائب  �لزعابى  جمعة  �أحمد  ومعاىل 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �لفجرية �خلريية و�ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمى نائب قائد عام �شرطة عجمان 

ومدر�ء �لدو�ئر �الحتادية و �ملحلية بعجمان وم�شت�شارى �حلاكم .

بلدية دبي تزرع اآخر �شجرة يف م�شروع تقاطع املمزر
•• دبي-وام:

متت زر�عة �آخر �شجرة �شمن م�شروع تقاطع �ملمزر �ملرحلة 
�ل��ث��ان��ي��ة وذل����ك ب��ح�����ش��ور �أح��م��د ع��ب��د �ل��ك��رمي م��دي��ر �إد�رة 
�ل��ع��ام��ة و�ل���زر�ع���ة ببلدية دب��ي وع���دد م��ن روؤ�شاء  �حل��د�ئ��ق 
ذلك  �مل�شروع.يجيء  على  و�لقائمني  و�ملهند�شني  �الأق�����ش��ام 
�شمن برنامج �حتفاالت بلدية دبي باأ�شبوع �لت�شجري �لثالث 
و�لثاثني �ملقام حتت �شعار معا فلنزرع �الإمار�ت وي�شمل هذ� 
�مل�شروع �لذي يعد من �مل�شاريع �لتجميلية �لتي تنفذها �إد�رة 
زر�ع���ة جانبي  دب��ي على  ببلدية  و�ل��زر�ع��ة  �لعامة  �حل��د�ئ��ق 
�شارع دبي �ل�شارقة من تقاطع �ملمزر وحتى نهاية حدود دبي 

بطول كيلو مرتين .

حاكم عجمان ي�شتقبل املكرمني يف يوم العلم
•• عجمان -وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
ح���اك���م عجمان  �الأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�شباح  �الم��ريى  بالديو�ن  مبكتبه 
عمار  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�س 
عهد  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ى  ح��م��ي��د  ب����ن 
حميد  ب��ن  �حمد  و�ل�شيخ  عجمان 
عجمان  ح���اك���م  مم���ئ���ل  �ل��ن��ع��ي��م��ى 
�ملكرمني  و�الد�ري  �ملالية  لل�شوؤون 
و�مل�شاركني يف يوم �لعلم �لثاثني 
للثقافة  ب��ن حميد  ر����ش��د  وج��ائ��زة 
و�ل����ع����ل����وم و�مل����ك����رم����ني م�����ن دول 
و�أكد   . �خلليجى  �لتعاون  جمل�س 

�لتميز  ط���ري���ق  يف  �ل�������ش���ري  ع���ل���ى 
و�الإب�����������د�ع يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت 
�لثقافية و�لعلمية وغريها الإثر�ء 
�حل���رك���ة �الإب���د�ع���ي���ة يف �الإم�����ار�ت 
�أن  م��وؤك��د�  �خلليجية..  و�ملنطقة 
دورة جديدة  كل  �ملتميز يف  تكرمي 
�أجيال جديدة متيزت  يعني وجود 
كافة.  �ملعرفة  ح��ق��ول  يف  و�أب��دع��ت 
و�أ����ش���اد �مل��ك��رم��ون و�مل�����ش��ارك��ون يف 
يوم �لعلم و�جلائزة بالتطور �لتي 
ت�����ش��ه��ده �الإم�������ار�ت ع��ام��ة و�إم�����ارة 
�مليادين  ك��اف��ة  خ��ا���ش��ة يف  ع��ج��م��ان 
ب���اإط���اق بر�مج  ومت��ي��زه��ا ح��ال��ي��ا 
�لوعي  ن�����ش��ر  �إىل  ت��ه��دف  ث��ق��اف��ي��ة 
�لعلم.  حقول  يف  �لثقايف  و�لتميز 

���ش��م��وه خ���ال �ل��ل��ق��اء ب���اأن �لهدف 
م����ن ت����ك����رمي �مل�������ش���ارك���ني يف ي���وم 
�ل��ع��ل��م وج���ائ���زة ر�����ش���د ب���ن حميد 
ي���اأت���ي حتقيقا  و�ل���ع���ل���وم  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
لتنمية �لثقافة �ملتميزة يف �ملجتمع 
�لعلمي  �ل���ب���ح���ث  ح����رك����ة  ودع�������م 
وت�شجيع  �لثقافية  �حلياة  و�إث���ر�ء 
لتقدمي  و�مل����ب����دع����ني  �ل���ب���اح���ث���ني 
�لبحوث  ون�����ش��ر  م��ت��م��ي��زة  �أع���م���ال 
و�الأعمال  �ملتخ�ش�شة  و�لدر��شات 
�جلو�ئز  مع  و�لتو��شل  �الإبد�عية 
جانب  �ىل  �ل�شلة  ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات 
�ل��ري��ادي للجائزة يف  �ل��دور  تعزيز 
�ملجتمع. وقال �شموه �ن تخ�شي�س 
جو�ئز للمبدعني ي�شجع �الآخرين 

بجولة  �للقاء  بعد  �ملكرمون  وق��ام 
�لتعليمي  �ل���ز�ه���ي���ة  م�����ش��روع  ف���ى 
مبنا�شبة  �إط����اق����ه  ���ش��ي��ت��م  �ل�����ذي 
�إنطاقة  ع��ل��ى  ع��ام��ا   30 م����رور 
�لر�ئد يف  �مل�شروع  وه��و  �لعلم  ي��وم 
�ملمار�شة  خال  من  �لتعلم  جمال 
و�الإك��ت�����ش��اف و�ل��ت��ف��ك��ر و�ل��ل��ع��ب يف 
�أج�������و�ء ط��ب��ي��ع��ي��ة م��ف��ت��وح��ة تتيح 
حقيقية  ت��ع��ل��م  جت���رب���ة  ل��ل��ط��اب 
�خل�شر�ء.  �ملدر�شة  لفكرة  تعزيز� 
و�بدى �ملكرمون �عجابهم �ل�شديد 
بامل�شروع �لذى يعترب �أول م�شروع 
�ملدر�شة  م��ف��ه��وم  حت���ت  ي��ن�����ش��وي 
�ملنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  �خل�����ش��ر�ء 
ر�ئ��دة يف  �أنه موؤ�ش�شة  باأ�شرها كما 

جمال �لتعلم وذلك يف �إطار �أهد�ف 
�ملنهاج  وت��ق��وي��ة  تعزيز  على  ت��ق��وم 

علوم  يف  وبخا�شة  �لعلمي  �مل��ج��ال 
و�لفيزياء  و�الأح���ي���اء  �ل��ري��ا���ش��ي��ات 

حديث  علمي  مب��ن��ظ��ور  �ل��در����ش��ي 
يف  و�لتطبيق  و�لتنفيذ  �ل��روؤي��ة  يف 

�للغتني  يف  و�ي�������ش���ا  و�ل���ك���ي���م���ي���اء 
�لعربية و�الجنليزية. 

طالبات جامعة عجمان يزرن جمعية حماية اللغة العربية بال�شارقة

القب�ش على اآ�شيويني اأحدهما مرتبط بع�شابة دولية لتهريب املخدرات

اإدارة الكاتب العدل يف حماكم دبي تعقد ور�شة عمل للتدقيق الداخلي 
•• عجمان ـ الفجر 

بجامعة  �لطلبة  �شوؤون  �إد�رة  نظمت  �لعربية  للغة  �لعاملي  باليوم  �حتفاء� 
عجمان زيارة لطالباتها �إىل جمعية حماية �للغة �لعربية يف �ل�شارقة، حيث 
وكلية  �الأ�شا�شية،  و�لعلوم  �لرتبية  كلية  من  طالبة   20 �لزيارة  يف  �شارك 

�ملعلومات و�الإعام و�لعلوم �الإن�شانية.
يو�شف  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور  �جلمعية  م��ق��ر  يف  �ل��ط��ال��ب��ات  ��شتقبال  يف  وك���ان   
ب��دوره �شرحا مف�شا  و�ل��ذي قدم  �لعام للجمعية،  �ل�شر  �أمني  �لزرعوين، 
عن ن�شاطات �جلمعية و�أهد�فها و�الأبعاد �حل�شارية و�لعلمية و�الجتماعية 
الأن�شطة  تو�شيحي  ع��ر���س  ت��ق��دمي  ذل��ك  �أع��ق��ب  �ل��ع��رب��ي��ة،  �للغة  حلماية 
�جلمعية، وكيفية �ن�شمام �الأع�شاء لها، حيث قام عدد من �لطالبات بتعبئة 
طلبات ع�شوية لان�شمام للجمعية، كما مت تزويد �لطالبات مبطبوعات 

وجمات من �إ�شد�ر�ت �جلمعية.
عليه من  ملا ح�شلن  �شعادتهن  بالغ  �ل��زي��ارة عن  يف  �مل�شاركات  ع��ربت  وق��د 
�إىل  �لزيارة، مما يرثي يف نفو�شهم روح �النتماء  فو�ئد قيمة نتيجة هذه 

لغتهم �لعريقة، ويعزز فيهم �أهمية �ملحافظة عليها.

•• دبي- وام:

�أ���ش��ف��رت عمليات �ل��ر���ش��د و�مل��ت��اب��ع��ة �ل��دق��ي��ق��ة �ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا �جلهات 
و�شرطة  دب��ي  ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  يف  �ملخت�شة 
و�جلهات  �الإد�رة  ب��ني  وت��ع��اون  وبتن�شيق  بال�شارقة  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
�لقب�س على  �ل�شارقة من  ب�شرطة  �ملخدر�ت  �إد�رة مكافحة  �ملخت�شة يف 
�ملا�شي  �لتي وقعت مطلع فرب�ير  �لعملية  �ملتهمني يف هذه  �ل�شخ�شني 
و�مل�شلى.   6 �ل�شناعية  منطقة  يف  �لكائنني  ملنزليهما  �مل��د�ه��م��ة  �إث���ر 
حول  �أ�شابيع  ثاثة  جت��اوزت  مل��دة  و�ملتابعة  �لر�شد  عمليات  و��شتمرت 
�شخ�شني �آ�شيويني يحرتفان جتارة وتهريب وترويج �ملخدر�ت. ووفقا ملا 
قاله �للو�ء عبد �جلليل مهدي حممد �لع�شماوي بو�شفه نائبا لرئي�س 
قيد  ك��ان  �الأول  �ملتهم  ف��اإن  �ل��دول��ة  �مل��خ��در�ت يف  ملكافحة  �لعليا  �للجنة 
�لر�شد و�ملتابعة من قبل �الأجهزة �ملخت�شة يف مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة 
دبي وجميع حتركاته مك�شوفة و�ملعلومات �ملتوفرة ب�شاأنه توؤكد �شلوعه 
يف ممار�شة ن�شاط م�شبوه يت�شل باملخدر�ت وباأنه على عاقة مع �شخ�س 
تنظيمها  بدقة  معروفة  �آ�شيوية  دولية  لع�شابة  ينتمي  خطري  �آ�شيوي 
و�حرت�فية �لروؤو�س �لتي تديرها وقد �شبق ل�شرطة دبي �أن �شددت �إليها 
�شربة قا�شية قبل عام من �الآن وذلك يف �لعملية �لتي �أطلق عليها �آنذ�ك 
وبالتعاون  دبي  �شرطة  يف  �ملخت�شة  �جلهات  متكنت  �إذ  �ملوجعة  �ل�شربة 
مع �الإد�رة �لعامة �الحتادية ملكافحة �ملخدر�ت يف وز�رة �لد�خلية حينئذ 
من �لقب�س على 18 مهربا كانو� ياأتون �إىل �لدولة فر�دى وبتاأ�شري�ت 
�شياحية حاملني �ملخدر�ت يف �أح�شائهم. و��شاف �إن ثمة معلومات ودالئل 
جديدة متو�فرة لدى �الإد�رة � توؤكد عزم �لع�شابة على معاودة ن�شاطها 

�لثاين  �ملتهم  �إىل منزل  �لفريق  باملخدر�ت فقد هرع رجال  ت��زوده  �لتي 
�لقب�س  و�إلقاء  وبعد مد�همته  �ل�شارقة  باإمارة  �مل�شلى  �لكائن مبنطقة 
عليه �أخ�شعو� �ملنزل للتفتي�س فعرثو� على بع�س �الأدو�ت �لتي ت�شتخدم 
يف �لن�شاطات �الإجر�مية ذ�ت �ل�شلة باملخدر�ت منها ميز�ن وقفاز و�أدو�ت 
�ملتهمان  و�أحيل  و�آلة حا�شبة ولفافات با�شتيكية.  �ملخدرة  �ملو�د  لتعبئة 
�ملو�د  جلب  تهمة  �إليهما  �الإ�شناد  بعد  �ملخت�شة  �لقانونية  �جلهات  �إىل 
�ملخدرة بق�شد �الجتار وحيازتها وتعاطيها. من جهته �أ�شاد �ملقدم �أحمد 
�شرطة  ب���دور  �ل�شارقة  ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  مكافحة  م��دي��ر  �لعزيز  عبد 
جلميع  و�لتقدير  بال�شكر  وتوجه  �لعملية  يف  بدبي  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
�لعملية من فريق �لعمل مثمنا لهم جهودهم ومثابرتهم  �مل�شاركني يف 
�الأكمل  �لوجه  على  �لعملية  �إليهم خال  �أوكلت  �لتي  �ملهام  تنفيذ  على 
موؤكد� بذلك �إ�شر�ر وت�شميم جميع �الأجهزة �ملعنية مبكافحة �ملخدر�ت 
ت�شول  من  كل  وماحقة  ومطاردة  تعقب  يف  �ال�شتمر�ر  على  �لدولة  يف 
له نف�شه ممار�شة �أي ن�شاط يت�شل باملخدر�ت جتارة و تهريبا وترويجا. 
�إىل ذلك ك�شف �للو�ء عبد �جلليل مهدي عن متكن �جلهات �ملخت�شة يف 
�إد�رة �ملكافحة �ملحلية ب�شرطة دبي يف عملية �أخرى من �الإيقاع ب�شخ�شني 
�آ�شيويني كانا يعتزمان عقد �شفقة بيع ملا يزيد عن 70 كب�شولة هريوين 
�ل�شيار�ت من �ل�شوق �ل�شيني  �أحد مو�قف  خمدرة الأحد �الأ�شخا�س يف 
بدبي مببلغ قدره 53 �ألف درهم.. �ملتهم �الأول يدعى م.�أ.�س 24 �شنة 
�أعزب وجامعي ويعمل موظفا يف �أحد �لفنادق بدبي و�الآخر يدعى �س.خ.غ 
29 �شنة حمال ب�شائع متزوج. و��شاف �إنه بعد �لتثبت من دقة �ملعلومات 
�ل�شباط  �أح��د  برئا�شة  �الإد�رة  �ملتهمني حترك فريق من  ب�شاأن  �ل��و�ردة 
�أمني حول مد�خل  �إىل منطقة �نرتنا�شيونال �شيتي وقام ب�شرب طوق 

�الإج���ر�م���ي ظنا مم��ن ي��دي��رون��ه��ا ب���اأن �جل��ه��ات �ملخت�شة ق��د ت��ر�خ��ت يف 
متابعة ن�شاطاتهم �ل�شود�ء وكفت عن ماحقة من ينتمون �إليها مما دفع 
�لثاين  �ملتهم  بتزويد  ويقومو�  جديد  من  ين�شطو�  الأن  يديرونها  مبن 
وهو �أحد تابعيهم بكمية من �ملخدر�ت الإدخالها �إىل �لدولة. من جانبه 
�أو�شح �ملقدم �أحمد عبد �لعزيز مدير مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة �ل�شارقة 
ل��اإد�رة من قبل  �إث��ر ورود معلومات هامة  ب��د�أت تفا�شيلها  �لعملية  �أن 
�جلهات �ملخت�شة مبكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة دبي توؤكد على �أن �ملدعو 
�لتجارية  �ل�شركات  �إح��دى  يف  ويعمل  32�شنة  �جلن�شية  �آ�شيوي  خ.م  �أ. 
يحوز على مو�د خمدرة و يقوم برتويجها بني جمموعة من �الأ�شخا�س 
جمموعة  فتحركت  لنف�شه.  منها  بكميات  د�ئ���م  نحو  وع��ل��ى  ويحتفظ 
 6 �ل�شناعية  �إىل منطقة  �لفور  �ل�شباط على  �أحد  برئا�شة  �الإد�رة  من 
�أمام  �لقب�س عليه  و�إلقاء  �الأول ثم قامت مبباغتته  �ملتهم  ي�شكن  حيث 
�أحد �ملر�فق �لعامة بالقرب من م�شكنه �لذي يقع �شمن �أحد �ملجمعات 
�لعمالية �ل�شكنية يف �ملنطقة. وعرث �لفريق �ملخت�س بالعملية بعد تفتي�س 
غرفة �ملتهم �الأول على كمية كبرية من كب�شوالت خمدر �لهريوين بلغ 
عددها �الإجمايل 538 كب�شولة مت �إدخالها �إىل �لدولة بو��شطة �الأح�شاء 
وكانت خمباأة يف جو�نب عديدة من �لغرفة عدد منها عرث عليه د�خل 
د�خ��ل حقيبة يدوية يف  �أخ��رى  باملتهم وكمية  �إح��دى �خلز�ئن �خلا�شة 
د�خل  �لهريوين  ملخدر  �الإجمايل  �ل��وزن  بلغ  وقد  با�شتيكية  �أكيا�س   3
عن  �الأول  �ملتهم  وب�����ش��وؤ�ل  غ��ر�م��ا.  و343  كلغ   4 جميعا  �لكب�شوالت 
منتظر�  بها  يحتفظ  ك��ان  باأنه  �أف��اد  �مل�شبوطة  �لهريوين  كمية  م�شدر 
�لتعليمات  �شنة الإعطائه   42 م.���س.ج.د  �ملدعو  �لثاين  �ملتهم  مكاملة من 
�جلهة  بخ�شو�س  �الأول  �ملتهم  �إف��ادة  على  وبناء  ت�شريفها.  كيفة  ح��ول 

مو�قف �ل�شيار�ت لل�شوق �ل�شيني حيث �شتتم عمليتي �ال�شتام و�لت�شليم 
يف حدود �ل�شاعة 2.40 دقيقة من م�شاء �لثاين من مار�س �جلاري. وبعد 
�نتهاء �ملتهم �الأول من ت�شليم مالديه من كب�شوالت لل�شاري قام عنا�شر 
�لكمني مبباغتته و�إلقاء �لقب�س عليه وعلى �ملتهم �الآخر �لذي كان يقف 
كب�شولة   70 �مل�شبوطة  �لكمية  على  �لتحرز  ومت  �ل�شيارة.  جانب  �إىل 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �الإد�رة  �إىل  �ملتهمان  و�قتيد  خم��درة  هريوين 
ب�شرطة دبي حيث �عرتف كل منهما بتورطه يف حيازة وترويج �ملخدر�ت 
.. و�أ�شار كاهما �إىل �أن �شخ�شا ثالثا يقيم خارج �لدولة كان يت�شل بهما 
ويوجههما مقابل مبالغ مالية حمددة �شيعطيهما �إياها لقاء م�شاركتهما 
يف �لعملية. وبعد �لتفتي�س ملنزيل �ملتهمني �لكائنني يف منطقتي �ملرقبات 
و�لعوير عرث رجال �ملكافحة يف منزل �ملتهم �الأول على �أور�ق �شود�ء �للون 
وهي  تخ�شه  ال  باأنها  �ملتهم  زعم  �لنقدية  �لعمات  تزييف  يف  ت�شتخدم 
ل�شخ�س �آ�شيوي غادر �لدولة و�أعطاه �إياها ليحفظها له �إىل حني عودته. 
من  ع��دد  توجيه  بعد  �ملخت�شة  �لقانونية  �جلهات  �إىل  �ملتهمان  و�أح��ي��ل 
�لتهم لاأول حيازة �ملو�د �ملخدرة و�ملوؤثر�ت �لعقلية و�ال�شتباه بتعاطيها 
وتهمة حيازة و�شائل تزييف للعمات و�مل�شتند�ت. ووجهت للثاين تهمة 
�للو�ء  ونوه  �الإجر�مية.  و�مل�شاركة  ترويجها  بق�شد  �ملخدرة  �مل��و�د  جلب 
�الإد�رة  مع  �ملجتمع  �أف��ر�د  خمتلف  تو��شل  باأهمية  مهدي  �جلليل  عبد 
و�الإدالء بكل ما لديهم من معلومات تتعلق باأن�شطة غري م�شروعة تتعلق 
بتجارة �أو تهريب �و ترويج �أو تعطي �ملخدر�ت مع �شمان �الإد�رة لل�شرية 
�لتامة للمعلومات �لتي يدلون بها وذلك من خال �الأرق��ام و�لعناوين 
 0505516218 �ملناوب  و�ل�شابط   800400400 توفرها  �لتي 

و�لربيد �الإلكرتوين.

ور�شة  �لعدل  �لكاتب  �إد�رة  عقدت 
عمل عن �لتدقيق �لد�خلي، حيث 
معايري  ب��ت��ح��دي��ث  �الإد�رة  ق��ام��ت 
�ل��ت��دق��ي��ق مب���ا ي��ت��و�ف��ق م���ع نظام 
معايري  ب��ح�����ش��ب  �جل�������ودة  �إد�رة 
وذلك   2000:9001 �الأي������زو 
�لب�شرية  �مل�����و�رد  تنمية  �إط����ار  يف 
باالإ�شافة  �لد�ئرة  بها  �لتي تزخر 
�الأد�ء  وك��ف��اءة  فعالية  تعزيز  �إىل 
�ل����د�خ����ل����ي، وق�����د ق�����دم �ل���ور����ش���ة 
�ب��ر�ه��ي��م �ل���زرع���وين رئ��ي�����س ق�شم 
روؤ�شاء  من  لعدد  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم 

�ل�شعب يف �الإد�رة.
و�أ�شار �لزرعوين �أن �الإد�رة عقدت 
نظام  تطبيق  مو��شلة  على  �لعزم 
�إد�رة �جلودة بح�شب معايري �الأيزو 
و�لتي  د�خ��ل��ي��ا   ،2000:9001

�لتدقيق  ع��م��ل��ي��ات  �شمنها  ت��اأت��ي 
تقارير  خ������ال  م����ن  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�لتدقيق على �ملعامات من حيث 
و�الإج���ر�ء�ت  و�ملتطلبات  �لبيانات 
و����ش���ري �ل��ع��م��ل��ي��ات، و�أ�����ش����اف ب���اأن 

حترير  ي�شتوجب  �مل��ط��اب��ق��ة  ع���دم 
وقائي  �أو  ت�شحيحي  فعل  تقرير 
لتايف �الأخطاء �ملتكررة م�شتقبا 
من  �الف��ع��ال  تلك  تنفيذ  ومتابعة 

خال �ل�شجات �ملعدة لذلك.

النعيمي يقيم ماأدبة غداء تكرميا للمكرمني يف حفل يوم العلم 
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العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لو�شمي 

للملبو�شات �خلليجية - ذ.م.م - فرع �لعني
 رخ�شة رقم:CN 1151042 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خال  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حول  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامل للهو�تف �ملتحركة ذ.م.م - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1187615 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خال  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ريد ت�شلي للخ�شرو�ت

رخ�شة رقم:CN 1271808 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�مل ��شماعيل زوجة خالد علي حمد حممد �جلنيبي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �مل ��شماعيل زوجة خالد علي حمد حممد �جلنيبي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمدول كبري ثايبار�مبيل �ير�تيل )%100(

تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3*1
تعديل ��شم جتاري:من/ريد ت�شلي للخ�شرو�ت

RED CHILLY NEGETABLES
�ىل/بقالة ريد ت�شلي

RED CHILLY GROCERY
تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �الغذية �ملجففة - بالتجزئة )4721021(

�القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة  �العان مر�جعة  �العرت��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
�لطباعة  خلدمات  �ل�ش�����ادة/ماك�س  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1171351 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمعه حممد عبيد �خلمريي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد علي ربيع هال �ملزروعي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف زبري حممد كوتي ثوتو�شري

تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1.50*3.00 �ىل 2*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/ماك�س خلدمات �لطباعة ذ.م.م
MAX TYPING SERVICES LLC

�ىل/ماك�س خلدمات �لطباعة
MAX TYPING SERVICES

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون اليف بيوتي لل�شيد�ت

رخ�شة رقم:CN 1194245 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 012*004 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شالون اليف بيوتي لل�شيد�ت
LIFE BEAUTY LAIDES SALON

�ىل/ مركز اليف بيوتي للتجميل
LIFE BEAUTY CENTER

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �لنجدة بناية ورثة �منه حممد �ملرر �ىل 
�بوظبي جزيرة �بوظبي �لنجدة �ملالك �شرينه مطر زوجة حممد �شالح �لدرمكي
تعديل ن�شاط/��شافة بيع م�شتح�شر�ت وم�شتلزمات �لتجميل - بالتجزئة )4772008(

تعديل ن�شاط/��شافة مركز تدليك و��شرتخاء ن�شائي )9609013(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�الجهزة  لت�شليح  �بوجوهر  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�اللكرتونية رخ�شة رقم:CN 1034440 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*2.56

تعديل ��شم جتاري:من/حمل �بوجوهر لت�شليح �الجهزة �اللكرتونية
ABU JOUHAR ELECTRONIC APPLIANCES SHOP

�ىل/ �بو جوهر النظمة �لهو�ئيات
ABU JOUHAR SATELLITE SYSTEMS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهو�ئيات و�جهزة �ال�شتقبال - بالتجزئة )4759010(
تعديل ن�شاط/حذف ��شاح �الجهزة �اللكرتونية �ملنزلية )9521001(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة تاج بلقي�س للمو�د �لغذ�ئية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1028958 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة تاج بلقي�س للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
TAJ BALQEES FOODSTUFF COMPANY WLL

�ىل/ مل�شة �ملحرتف خلدمات �لكمبيوتر ذ.م.م
PROFASSIONAL TOUCH COMPUTER SERVICES LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �لطازجة - باجلملة )4630102(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة )4630101(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �خلط �لف�شي 

العمال �لنجارة رخ�شة رقم:CN 1040472 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �خلط �لف�شي العمال �لنجارة
SILVER LINES CARPENTRY WORKS ESTABLISHMENT

�ىل/ �خلط �لف�شي للخط و�لر�شم
SILVER LINE CALLIGRAPHY & DRAWING

تعديل ن�شاط/��شافة حمل خطاط ور�شم فئة ثانية )7310002.2(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �الملنيوم )4330013(

د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العان و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�فينيو �در�س الد�رة �لعقار�ت 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1355654 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 70*20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�فينيو �در�س الد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة
AVENUE ADRESS PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/ �فينيو �در�س للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت
AVENUE ADRESS CONTRACTING & PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
زهرة  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1109169:لعني للحاقة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد �شيف حممد �شيف �لكعبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة �حمد �شعيد حممد �خلنجري

�ال�شل وفروعها 
�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
�لطبي  �ل�ش�����ادة/�ملركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1018886:الهلي �لتخ�ش�شي رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جا�شم �حمد عبد�هلل �مللى �ملروزقي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �لعبد عبود منيف �جلابري 

�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�زهار كاز�بانكا 

رخ�شة رقم:CN 1059284 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فاطمة �حمد حممد بلحنايف )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي عي�شى �ل�شيد ح�شني حممد �لرفاعي �حلو�شني 
�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شعاع �الخ�شر 

 CN 1199503:لتجارة �لكمبيوتر و�لهو�تف رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عبد�هلل حمد�ن غميل �شعيد �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مرو�ن عبد�هلل نا�شر �حمد �لو�حدي 

�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

تنويه
رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �العان  �ىل  باال�شارة 
10719 بتاريخ 2013/2/18 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم 

CN 1076415 باال�شم �لتجاري خمبز قي�شر علي درد�نه.
�العان  يف  خطاأ  ورد  بانه  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تنوه 

�مل�شار �ليه �عاه ومل تذكر �لتعديات �لتالية:
تعديل �ال�شم �لتجاري �ىل قي�شر علي درد�نه للهد�يا و�ملاب�س 

�جلاهزة و�ل�شحيح هو قي�شر ماك�س للماب�س �جلاهزة
باال�شافة �ىل �لتعديات �لو�ردة يف �العان �ل�شابق 

�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
و�ال  �العان  ن�شر هذ�  تاريخ  �القت�شادية من  �لتنمية  د�ئرة 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء 

�ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باك الين للمقاوالت 

CN 1165265:لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان �شامل خادم �شامل �ملن�شوري )%30(

تعديل ن�شب �ل�شركاء
مي�شه علي عو�س جرب من 51% �ىل %70

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حممود �شليم �بو دقه 

د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العان و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زهرة �ل�شو�شن خلياطة �زياء �ل�شيد�ت 

رخ�شة رقم:CN 1107098 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري:من/زهرة �ل�شو�شن خلياطة �زياء �ل�شيد�ت
ZAHRAT AL SAWSAN LADIES FASHION TAILORS

�ىل/ زهرة �ل�شو�شن لالكرتونيات
ZAHRAT AL SAWSAN ELECTRONICS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �الجهزة �ملنزلية �ل�شمعية و�ملرئية و�لت�شجيل ولو�زمها - بالتجزئة )4742001(
تعديل ن�شاط/��شافة ��شاح �جهزة ��شتقبال �لقنو�ت �لتلفزيونية )�لهو�ئيات( )9521003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملاب�س �لن�شائية �جلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملاب�س �لن�شائية فئة ثانية )1410907.2(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خال 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
�خل�شرو�ت  لتجارة  �لظفرة  �ل�ش�����ادة/�شما  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لفو�كه �لطازجة رخ�شة رقم:CN 1219834 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شما �لظفرة لتجارة �خل�شرو�ت و�لفو�كه �لطازجة
AL DHAFRAH SKY VEGETABLES AND FRUITS TRADING

�ىل/ موؤ�ش�شة �شما �لظفرة لتجارة �الدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية
SAMA AL DHAFRA ELECTRICAL AND SANITARY EQUIPMENTS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �الدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها - بالتجزئة )4752006(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �الدو�ت �ل�شحية ومتديد�تها - بالتجزئة )4752004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شماعيل للقرطا�شية

رخ�شة رقم:CN 1129924 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1.5*3.5 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/��شماعيل للقرطا�شية
ESMAIL STATIONERY

�ىل/ �شريف�س الين للكمبيوتر
SERVICES LINE COMPUTER

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة و��شاح �آالت �حلا�شب �اللكرتوين )9511001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �دو�ت �لقرطا�شية - بالتجزئة )4761003(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

الغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1102378 باال�شم �لتجاري موؤ�ش�شة �لبلو�شي 
للمقاوالت �لعامة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا. 
�العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني( العدد 10733 بتاريخ 2013/3/6   

األربعاء -    6   مارس    2013 م    -    العـدد   10733
Wednesday   6    March    2013  -  Issue No   10733



اأخبـار الإمـارات

07

األربعاء -    6   مارس    2013 م    -    العـدد   10733
Wednesday   6    March    2013  -  Issue No   10733

هزاع بن زايد يح�شر اأفراح اخلوري
•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان م�شت�شار �الأم��ن �لوطني نائب  �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد  ح�شر �شمو 
�لذي  �حلفل  �الإم����ار�ت  ق�شر  بفندق  باأبوظبي  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
على  علي  جنله  زف���اف  مبنا�شبة  �خل���وري  ح�شني  �هلل  عبد  يو�شف  �أق��ام��ه 
�ل�شيخ من�شور  �شمو  �خل��وري. وح�شر �حلفل  �أم��ني  �أحمد حممد  كرمية 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  �آل مكتوم ومعايل  ر��شد  بن حممد بن 
�آل  بطي  بن  �ل�شيخ حممد  ومعايل  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر 
�أبوظبي  حامد و�شعادة عبد �هلل �مل�شعود رئي�س �ملجل�س �ال�شت�شاري الإمارة 
كما ح�شر �حلفل عدد من �مل�شوؤولني وجمع من �ملدعوين و�أقارب �لعري�س 
و�أ�شدقائه. وتخلل �حلفل تقدمي عرو�س من �لفنون �ل�شعبية و�الأهازيج 

و�للوحات �لرت�ثية.

اأع�شاء جدد بالق�شاء الع�شكري يوؤدون   9
اليمني اأمام رئي�ش اأركان القوات امل�شلحة

•• ابوظبي-وام:

�لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  �لرميثي  �لركن حمد حممد ثاين  �لفريق  �شعادة  �أم��ام  �لقانونية  �ليمني  �أدى 
من  �أع�شاء  ..ت�شعة  �مل�شلحة  �لقو�ت  ق��ادة  كبار  بح�شور  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  بالقيادة  �مل�شلحة 
�لق�شاء �لع�شكري معاهدين �هلل �أن يحكمو� بالعدل دون خ�شية �أو حماباة و�أن يخل�شو� لد�شتور دولة 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة وقو�نينها. ورحب �شعادة رئي�س �الأركان باأع�شاء �لق�شاء �لع�شكري �جلدد 
وهم 3 ق�شاة و6 �أع�شاء نيابة ع�شكريني بينهم ع�شو نيابة مدنية وع�شو نيابة مدين متمنيا لهم 
و�الأمانة وحتقيق  بال�شدق  �ل�شامية متحلني  ر�شالتهم  �أد�ء  بقية زمائهم يف  و�لنجاح مع  �لتوفيق 
�لعد�لة بكل جترد ونز�هة و�لعمل على �حلفاظ على �شرف �ملهنه وم�شالح �لدولة ..د�عيا �إياهم �إىل 

�أن يكونو� مثاال يف تر�شيخ مبادئ �لعد�لة وتطبيق �لقانون و�لنظم و�للو�ئح بكل حياد و�إخا�س.

اإكرامًا لذكرى زايد اخلري

برجيل يبداأ مبادرته ويجري 10 عمليات تكللت جميعها بالنجاح

�ضم�ضري فاياليل:اآلية اختيار املتقدمني لهذه املبادرة جتري ب�ضكل دقيق
ت�ضارلز �ضتانفورد: مل ن�ضتطع مع بع�س احلالت اإجراء العملية لأن 

حالتهم مل تكن ت�ضمح بذلك

نا�ضر: فخور جدًا مب�ضاركتي يف هذه املبادرة
عو�س في�ضل: لول اأعمال اخلري ملا كان با�ضتطاعتي 

اإجراء هذه العملية املكلفة جمانًا
حممد ح�ضن: حالتي ال�ضحية تتح�ضن وعائلتي �ضعيدة جدًا

•• تغطية رم�صان عطا:

�لر�ئد  ب���رج���ي���ل،  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ب�����د�أ 
�ل�شحية  �ل����رع����اي����ة  ت����ق����دمي  يف 
مبادرته  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �أب���وظ���ب���ي،  يف 
خالها  من  �أعلن  و�لتي  �خلا�شة، 
عن تقدميه 100 عملية جر�حية 
جم��ان��ي��ة مل��ر���ش��ى �ل��ق��ل��ب يف دول���ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة، 
ح���ي���ث �أج��������رى �ل���ق�������ش���م �مل���ع���ن���ي يف 
10عمليات  �الآن  حتى  �مل�شت�شفى 
 ، بالنجاح  جميعها  تكللت  جر�حية 
ومت �العان عن هذ� خال �ملوؤمتر 
�م�س  �شباح  �قيم  �ل��ذي  �ل�شحفي 

مبقر �مل�شت�شفى.

تقدمي العون
�ملبادرة  ه��ذه  �إط���اق  على  وتعليقاً 
�لدكتور  �أك������د  ف���ق���د  �الإن�������ش���ان���ي���ة، 
و�لع�شو  �ملوؤ�ش�س  فاياليل،  �شم�شري 
�أن  على  برجيل  مل�شت�شفى  �ملنتدب 
�لذين  �مل��ر���ش��ى  م��ن  �لكثري  ه��ن��اك 
ل��ي�����س ل��دي��ه��م ت��اأم��ي��ن��اً ���ش��ح��ي��اً �أو 
هذه  تكاليف  لتغطية  �ل��ك��ايف  �مل���ال 
�أ�شًا،  �ملكلفة  �جلر�حية  �لعمليات 
�ملبادرة  ه���ذه  �أط��ل��ق��ن��ا  ف��ق��د  ل��ذل��ك 
م�شتوى  على  و�الإن�شانية  �خلريية 
مل�شاعدة  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق  منطقة 
ه��������وؤالء �مل����ر�����ش����ى، وه������ي م����ب����ادرة 
م�����ش��ت��وح��اه يف ح��ق��ي��ق��ة �الأم�����ر من 
�الأع��م��ال �خل��ريي��ة �ل��ت��ي ك��ان يقوم 
�الإمار�ت  لدولة  �ملوؤ�ش�س  �الأب  بها 
باإذن  ل��ه  �ملغفور  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شمو  �هلل 
ندعو�  ف���اإن���ن���ا  ل���ذل���ك  ن���ه���ي���ان،  �آل 
�إجر�ء  �ىل  بحاجة  �ل��ذي��ن  �ملر�شى 
�الت�شال  ج��ر�ح��ي��ة  ق��ل��ب  ع��م��ل��ي��ات 
بنا للت�شجيل يف هذه �ملبادرة، حيث 
�إىل تقدمي  ن�شعى من خالها  �إننا 
�أكرب  �إىل  �لطبية  و�مل�شاعدة  �لعون 

عدد ممكن منهم.

�لعمل �خلريي  �أو  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 
�لنبيل .

ندعو لل�ضيخ زايد
وبعد جناح �لعملية �جلر�حية �لتي 
، وهو  ق��ال عو�س في�شل  �أج��ر�ه��ا، 
عاماً،   50 وعمره  �جلن�شية،  ميني 
�ملر�شى  و�أح��د  �أب��ن��اء،  �شبعة  ولديه 

�مل�شتفيدين من هذه �ملبادرة:
ل���ق���د ���ش��م��ع��ت ع����ن ه������ذه �مل����ب����ادرة 
�ملقيم  ع���م���ي  �ب�����ن  م����ن  �مل���ج���ان���ي���ة 
يف �أب����وظ����ب����ي. و�أن��������ا ���ش��ع��ي��د ج����د�ً 
�لتي  �ملفتوح  �لقلب  عملية  بنتائج 
حالتي  هلل  و�حل����م����د  �أج����ري����ت����ه����ا، 
يوم.  بعد  ي��وم��اً  تتح�شن  �ل�شحية 
�إن �أعمال �خلري �لتي كان يقوم بها 
�هلل  �شلطان رحمه  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
م�شتمرة حتى �الأن، وي�شتفيد منها 
�آالف �لنا�س يف �ملنطقة. ولوال هذه 
�إجر�ء  با�شتطاعتي  ملا كان  �الأعمال 
هذه �لعملية �ملكلفة جماناً، وب�شبب 
�أع����م����ال �خل����ري ه����ذه ف���اإن���ن���ا ندعو 
كل  و�ملغفرة  بالرحمة  ز�ي��د  لل�شيخ 

يوم ويف كل �شاة . 

حياة جديدة
�أما حممد ح�شن، هندي �جلن�شية، 
وع��م��ره ���ش��ت��ني ع���ام���اً، و�ل����ذي كان 
يعاين من �ن�شد�د يف �لقلب، فقال: 
�أدع����وه  �أ���ش��ك��ر �هلل، ويف ك��ل ���ش��اة 
�ل�شيخ  يرحم  �أن  وت��ع��اىل  �شبحانه 
ويدميها،  ع��ائ��ل��ت��ه  وي��ح��ف��ظ  ز�ي����د 
م�شتمرة  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �أع��م��ال��ه  الأن 
�لكثري  وت�شاعد  وف��ات��ه،  بعد  حتى 
�ليوم  �شاعدتني  وق��د  �ل��ن��ا���س،  م��ن 
الإج��������ر�ء ه�����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة جم���ان���اً. 
�أن���ا و�أ���ش��رت��ي بخال�س  �أت���ق���دم  ك��م��ا 
م�شت�شفى  الإد�رة  و�ل��دع��اء  �ل�شكر 
فيه،  �لعامليني  وجلميع  ب��رج��ي��ل، 
تلقيتها  �ل��ت��ي  �ملعاملة  ح�شن  على 
�لذين  �الأط���ب���اء،  قبل  م��ن  ال�شيما 

ك���ان���و� م��ت��ع��اون��ني ج�����د�ً م��ع��ي ويف 
�ل��ع��م��ل��ي��ة. حالتي  م���ر�ح���ل  ج��م��ي��ع 
�شعيدة  وعائلتي  تتح�شن،  �ل�شحية 
بحياة جديدة  �شاأحظى  الأنني  جد�ً 

وخالية من �الآالم . 
من�شاأة  ب��رج��ي��ل،  م�شت�شفى  وك����ان 
باإمارة  �ل���ر�ئ���دة  �لطبية  �ل��رع��اي��ة 
�أب��وظ��ب��ي، ق��د �أط��ل��ق م��ب��ادرت��ه هذه 
�ملا�شي  �لعام  من  نوفمرب  �شهر  يف 
�ملغفور  رح��ي��ل  ذك���رى  يف   ،2012
�ل�����ش��ي��خ ز�يد  ت��ع��اىل  ب�����اإذن �هلل  ل���ه 
�آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل  ب���ن ���ش��ل��ط��ان 
�الإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  �شاحب  ث��ر�ه، 
و�الج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث ت��ه��دف هذه 
عملية   100 �إج�����ر�ء  �إىل  �مل���ب���ادرة 
للمر�شى  جمانية  قلبية  جر�حية 
تكاليف  حتمل  على  �لقادرين  غري 
عمليات �لقلب �جلر�حية يف �لدولة 

و�ملنطقة. 
ومنذ �إطاقه لهذه �ملبادرة ��شتقبل 
م�شت�شفى برجيل، �لذي يطلق مثل 

هذه �ملبادرة �الإن�شانية على م�شتوى 
�لطلبات  م����ن  �ل���ك���ث���ري  �ل�����دول�����ة، 
�ل���ر�غ���ب���ة يف �ال���ش��ت��ف��ادة م���ن هذه 
�ملبادرة �ملجانية، وذلك من مر�شى 
غ��ري ق��ادري��ن ع��ل��ى حت��م��ل تكاليف 
مو�طني  م��ن  �لعمليات،  ه��ذه  مثل 
دول منطقة �ل�شرق �الأو�شط، ودول 
�جل����ري�ن. ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق يدعو 
م�شت�شفى برجيل مر�شى �لقلب يف 
�لر�غبني  �لعربي،  �خلليج  منطقة 
�ملجانية  م��ب��ادرت��ه  م��ن  باال�شتفادة 
هذه، �الإ�شر�ع �إىل تقدمي طلباتهم 
�إلكرتونياً، عرب موقعه �الإلكروين: 
�أو   ،www.burjeel.com
هاتف  ع��ل��ى  بامل�شت�شفى  �الت�����ش��ال 

.2332  222  2 رقم: +971 
�أ�ش�شت مركز�ً  قد  برجيل  �أن  يذكر 
وذلك  �ل�شحية،  للرعاية  متميز�ً 
كولومبيا،  ج��ام��ع��ة  م��ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
وت���ع���ت���رب ه������ذه �خل�����ط�����وة �إح������دى 
�مل�شت�شفى  جن���اح  م�����ش��رية  خ��ط��و�ت 

ومتيزه يف �لدولة.
جامعة  م�شت�شفى  ����ش��ت��ه��رت  ح��ي��ث 
قيامه  خ��ال  م��ن  عاملياً  كولومبيا 
1.600 عملية  �أك��رث من  ب��اإج��ر�ء 
ذلك  يف  مبا  �شنوياً،  للبالغني  قلب 
جر�حات تاجية با�شتخد�م �مل�شخة 
وجر�حات  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا،  دون  �أو 
�ل�����ش��م��ام��ات �ل��ق��ل��ب��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
باحلد  ع��م��ل��ي��ة   800 م����ن  �أك������رث 
�الأدن��������ى م����ن �ل���ت���دخ���ل �جل���ر�ح���ي 

وبا�شتخد�م �الأذرع �الآلية. 
 25 �أي�شاً بخربة  وتتمتع �جلامعة 
 70 عاماً يف زر�ع��ة �لقلب، مبعدل 
كما  ع������اٍم،  ك���ل  ع��م��ل��ي��ة   100 �إىل 
�لر�ئدة عاملياً يف جمال  �أنها تعترب 
و�شوف  �لقلبية لاأطفال.  �لرعاية 
ي��ع��م��ل ف��ري��ق م���ن ج���ر�ح���ي �لقلب 
م���ن جامعة  �ل���دم���وي���ة  و�الأوع����ي����ة 
برجيل  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
ل��ت��ق��دمي �ل���دع���م مل��رك��ز �ل��ت��م��ي��ز يف 

جمال �جلر�حة �لقلبية.

برجيل  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �أن  �ىل  الف���ت���اً 
�لطلبات،  من  كبري�ً  ع��دد�ً  ��شتقبل 
و�أنه على ��شتعد�د تام لقبول �ملزيد 
ن�شبة  و�أن  ال���ش��ي��م��ا  �حل�����االت،  م��ن 
جمل�س  دول  يف  �ل���ق���ل���ب  م���ر����ش���ى 
�أعلى  م��ن  ت��ع��د  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 

�لن�شب �لعاملية . 
وحول �آلية �ختيار �مل�شتفيدين من 
فاياليل،  �لدكتور  �أكد  فقد  �ملبادرة 
على �أن �َلية �ختيار �ملتقدمني لهذه 
�ملبادرة جتري ب�شكل دقيق، لقد مت 
�أج��ر�ء ع�شرة عمليات ناجحة حتى 

�الن . 

اأف�ضل فر�س النجاح
�أما عن �الإجر�ء�ت �خلا�شة بتحديد 
�حلاالت �ملنا�شبة للخ�شوع لعمليات 

ت�شارلز  �لدكتور  حدد  فقد  �لقلب، 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��ت��ان��ف��ورد، 
�الإج���ر�ء�ت  ه��ذه  برجيل  مل�شت�شفى 
بالقول بعد حدوث �الت�شال �الأول 
�لذين يعانون  �الأ�شخا�س  من قبل 
م��ن �أم���ر�����س �ل��ق��ل��ب، ي��ق��وم فريق 
حالة  ك��ل  بتحليل  �جل��ر�ح��ني  م��ن 
بدقة، ومن ثم نقوم باإجر�ء �شل�شلة 
ل�شمان  ج���د�ً  مكثفة  ت�شخي�شات 
للعمليات  �حل����االت  ه���ذه  م��اءم��ة 
�أف�شل  لل�شمان  وذل��ك  �جلر�حية، 
�لعمليات.  ل��ت��ل��ك  �ل��ن��ج��اح  ف��ر���س 
من  �لتو�شيات  تو�شع  �لنهاية  ويف 
كبار  تت�شمن نخبة من  قبل جلنة 
�أع��ل��ى م�شتوى من  �الأط��ب��اء وع��ل��ى 

�خلربة و�لكفاءة . 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  و�أ�������ش������اف 

مل�شت�شفى برجيل �أن �شحة و�شامة 
�إلينا،  بالن�شبة  جد�ً  مهمة  �ملري�س 
بع�س  يف  ن�شتطع  مل  ف��اإن��ن��ا  ل��ذل��ك 
هذه  مثل  ب��اإج��ر�ء  �لقيام  �حل���االت 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �جل��ر�ح��ي��ة، وذل����ك الأن 
ح��ال��ة �مل��ري�����س �ل�����ش��ح��ي��ة مل تكن 

ت�شمح بذلك .
�الإن�شانية  �الإن���ع���ك���ا����ش���ات  وح������ول 
�لقائمني  ع���ل���ى  �مل������ب������ادرة  ل����ه����ذه 
نا�شر،  ي.�أ.  �ل��دك��ت��ور  ق���ال  عليها 
�إنقاذ  �إن  �لقلب  ج��ر�ح��ة  م�شت�شار 
�حلاجة  باأم�س  هم  �أ�شخا�س  حياة 
لي�س مبقدورهم  ولكن  للم�شاعدة، 
ملثل  �مل��ادي��ة  �لتكاليف  �أع��ب��اء  حتمل 
كاأطباء  لنا  ي�شكل  �لعمليات،  ه��ذه 
ن�شتطيع  ال  ب��ال�����ش��ع��ادة  �إح�����ش��ا���ش��اً 
و�أنا فخور جد�ً مب�شاركتي  و�شفة، 

�ضمن اإطار برناجمها التوعوي والتثقيفي ال�ضحي

بلدية مدينة اأبوظبي ت�شارك يف يوم املرح لل�شحة واللياقة 2013
•• اأبوظبي-الفجر: 

فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  �الأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل��ع��ام 
�ملجل�س  رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
و�لطفولة  ل����اأم����وم����ة  �الأع�����ل�����ى 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ���ش��ارك��ت 
ممثلة باإد�رة �ل�شحة �لعامة و�إد�رة 
يف  مميز  بجناح  �ملجتمع  خ��دم��ات 
يوم �ملرح لل�شحة و�للياقة 2013 
�لذي نظمه مركز �أبوظبي للتعليم 
و�لتدريب �لتقني و�ملهني يف مركز 

�أبوظبي للمعار�س.
�إد�رة  مدير  �لرميثي  خليفة  و�أك��د 
ب��ب��ل��دي��ة مدينة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
�أب��وظ��ب��ي �أن م�����ش��ارك��ة �ل��ب��ل��دي��ة يف 
�مل��ه��رج��ان م��ن خ���ال ج��ن��اح مميز 
لاطاع  �لبلدية  ح��ر���س  يج�شد 
ع���ل���ى جت������ارب �الآخ�����ري�����ن وت���ب���ادل 
بالرب�مج  يتعلق  ف��ي��م��ا  �خل����رب�ت 
�ل�������ش���ح���ي���ة �مل���ط���ل���وب���ة م�����ن �أج�����ل 
�ل�شحي  �لوعي  �الرتقاء مب�شتوى 
لدى �أفر�د �ملجتمع بالغ�شافة �إىل 
�إجن���از�ت���ه���ا يف جمال  ����ش��ت��ع��ر����س 
وتكري�س  �لعامة  �ل�شحة  حماية 

�ملفاهيم �ل�شحية �ل�شليمة.

حقيقيا  خ��ط��ر�  وت�شكل  بال�شحة 
على  �شيما  ال  �ملجتمع  �أف���ر�د  على 
�لتجمل  م�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت  ���ش��ع��ي��د 

وبع�س �ملنتجات �خلطرية .
حر�س  �لبلدية  جناح  �أن  و�أو���ش��ح 
�ل�شحي  �لوعي  رفع م�شتوى  على 
�ملعر�س من خال  ل��دى م��رت��ادي 
و�لن�شر�ت  �ل���ربو����ش���ور�ت  ت���وزي���ع 
�ل�شاملة  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  �ل��ت��وع��وي��ة 
وتقدمي �ل�شروح �لازمة يف جمال 
و�اليجابية  �ل�شحيحة  �ملمار�شات 
يف جماالت م�شتح�شر�ت �لتجميل 
و�الأج�����ه�����زة غ���ري �مل�������ش���رح ب��ه��ا يف 
�لتاتو  و�أج���ه���زة  �لتجميل  م��ر�ك��ز 

ملخالفتها للمعايري �ل�شحية .
جناح  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م���ني  �أن  و�ك������د 
ع���ل���ى تقدمي  ح���ر����ش���و�  �ل���ب���ل���دي���ة 
�خلا�شة  و�الإر������ش�����اد�ت  �ل��ن�����ش��ائ��ح 
ب���امل�������ش���ال���خ ك����ذل����ك حم��������ذر� من 
نطاق  خ��ارج  �ملو��شي  ذب��ح  خماطر 
�مل�����ش��ال��خ �مل��ج��ه��زة ل��ذل��ك �الأم�����ر.. 
�ملعايري  تو�فر  �أهمية  على  موؤكد� 
عمليات  الإمت���ام  �ل��ازم��ة  �ل�شحة 
جت���ه���ي���ز �ل�����ذب�����ائ�����ح �ب������ت������د�ء من 
�إجر�ء�ت �لك�شف �لطب قبل �لذبح 
�لتام  �ل��ت��اأك��د  �إىل  و���ش��وال  وب��ع��ده 
�للحوم لا�شتخد�م  من �شاحية 

�إىل تعميم ثقافة �ل�شحة  �لهادفة 
نابع من حر�س  وذل��ك  و�ل�شامة 
�ملعايري  ت��ك��ري�����س  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ة 
قيم  وتر�شيخ  �الإيجابية  �ل�شحية 

جمتمع �شحي ومعافى.
�أبوظبي  مدينة  بلدية  �أن  و�أو���ش��ح 
ترتبط بعاقات تعاون وتكامل مع 
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
بهدف  و�لطبية  �ل�شحية  �ملحلية 
ت�شهم  جمتمعية  ث��ق��اف��ة  تكري�س 
يف حماية �أفر�د �ملجتمع وتوعيتهم 
�لطرق  �إىل  و�إر�����ش����اده����م  ���ش��ح��ي��اً 
�ل�شائبة يف �لتعامل مع �لتحديات 
�لتي تو�جه �شحة �الأ�شرة و�لفرد.

ب��ل��دي��ة مدينة  ح��ر���س  �إىل  ون����وه   
ج�شور  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  �أب����وظ����ب����ي 
خال  م��ن  �ملجتمع  م��ع  �لتو��شل 
و�لرب�مج  �مللتقيات  ه���ذه  تنظيم 
رفع  بهدف  و�لتثقيفية  �ل�شحية 
وتعزيز  �ل�شحي  �ل��وع��ي  م�شتوى 
�لبلدية  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�ملجتمع  و�أف���������ر�د  ع��م��ائ��ه��ا  �إىل 
�الأه����د�ف من  ع��ام��ة باعتبار ه��ذه 
ال�شرت�تيجية  �الأ�شا�شية  �لركائز 
�أرقى �خلدمات  �لبلدية يف تقدمي 
�ملجتمع  م���ع  �ل��ف��ع��ال��ة  و�مل�����ش��ارك��ة 

وتلبية خمتلف متطلباته .

�الأ�شرة  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  �أن  وق����ال 
و��شتهد�فها من ور�ء هذه �مل�شاركة 
ب�شكل عام ياأتي تاأكيد� على �أهمية 
ه����ذه �ل�����ش��ري��ح��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�شحيحة  �شلوكية  م��ف��اه��ي��م  ب��ن��اء 
�الأمر �لذي ي�شهم يف تعزيز �لقيم 
و�مل��م��ار���ش��ات �ل�����ش��ح��ي��ة و�الط����اع 
على �ملعايري �لعامة �لتي يجب �أن 
حتكم �شلوكياتنا يف جمال �لتعاطي 
م��ع ك��ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه �ل��ت��اأث��ري يف 
وبالتايل  �لعامة  �ل�شحة  م�شتوى 
�لعمل على حماية �الأمن �ل�شحي 
�ل�شلوكيات  وغ���ر����س  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
ت�شهم  �لتي  و�ل�شحيحة  �لقومية 

يف تعزيز �شحة �ملجتمع .
بلدية  ج��ن��اح  �أن  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أ����ش���ار 
�مل��ه��رج��ان كان  �أب��وظ��ب��ي يف  مدينة 
�لتي  �لقيمة  ب��امل��ع��رو���ش��ات  ز�خ���ر� 
تعك�س �الإجناز�ت �لتي حققتها �إد�رة 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ببلدية  �ل�شحة 
ومتابعة  م���ر�ق���ب���ة  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
�ل�������ش���وق �ال���ش��ت��ه��اك��ي��ة وب���ر�م���ج 
�لرقابة و�لتدقيق �ل�شارمة �الأمر 
�لذي تعك�شه كمية �ملعرو�شات من 
�ملو�د �ملمنوعة و�ملحظورة و�ملنتهية 
على  �لتنبيه  وك��ذل��ك  �ل�شاحية 
ت�شر  عنا�شر  على  �ملحتوية  �مل��و�د 

�ملو��شفات  ك��اف��ة  على  و�ح��ت��و�ئ��ه��ا 
و�ال�شرت�طات �ل�شحية �ملطلوبة .

 كما ركز �جلناح على توعية �لن�شاء 
��شتخد�م  ن��ت��ائ��ج  م���ن  و�ل��ف��ت��ي��ات 
�حل����ن����اء �ل���������ش����ود�ء وخم���اط���ره���ا 
�ل�شحية �لكبرية م�شري� �أن بلدية 
�أب��وظ��ب��ي ����ش���ادرت كميات  م��دي��ن��ة 
�ال�شتهاكية  �مل������و�د  م���ن  ك���ب���رية 
مب�شتح�شر�ت  �خلا�شة  �شيما  وال 
�الأ�����ش����و�ق حماية  م���ن  �ل��ت��ج��م��ي��ل 

للمجتمع .
ب����دوره �أك����د ع��ل��ي �ل��ع��م��اري مدير 
يف  باالإنابة  �ملجتمع  خدمات  �إد�رة 
م�شاركة  �أن  �أبوظبي  بلدية مدينة 
�إد�رة خدمات �ملجتمع يف مهرجان 
ياأتي  و�للياقة  لل�شحة  �مل��رح  ي��وم 
�شمن �إطار خطة �لبلدية �لر�مية 
�إىل رفع م�شتوى �لوعي �ملجتمعي 
و�لطرق  �ل�����ش��ح��ي��ة  ب��امل��م��ار���ش��ات 
�خل��ا���ش��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �شحة 
�لتي  �مل��م��ار���ش��ات  وجت��ن��ب  �شليمة 

تلحق �ل�شرر بال�شحة �لعامة .
�ملجتمع  خ��دم��ات  �إد�رة  �أن  و�أ���ش��ار 
�ملبادرة �لهادفة  لديها �لعديد من 
�ملجتمع  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
و�ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني وتقدمي 
و�الإر�شادية  �ل��ت��وع��وي��ة  �ل���رب�م���ج 

�لها�شمي  �أم��ل  قدمت  جانبها  من 
�شرحا  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  �إد�رة  م��ن 
�جلناح  حمتويات  ح��ول  خمت�شر� 
�ل�شام�شي  م���ي���ث���اء  م����ع����ايل  �إىل 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  وزي��ر 
تفقدها  خ����ال  �ل������زو�ج  ���ش��ن��دوق 

جناح بلدية مدنية �أبوظبي.
�أن م��ه��رج��ان يوم  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
عبارة  ه��و  و�للياقة  لل�شحة  �مل��رح 
يف  ليومني  ��شتمرت  فعاليات  عن 
و��شتمل  باأبوظبي  �ملعار�س  �أر���س 
ري��ا���ش��ي��ة و�شحية  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى 
تو�شل  ما  �آخ��ر  وعر�س  وتثقيفية 
�إليه �لعلم من تكنولوجيا متطورة 
من  �ملجتمع  يفيد  ما  كل  وتقدمي 
وكذلك  وب��ي��ئ��ة  و����ش���ام���ة  ���ش��ح��ة 

�شحية  وور���س  حما�شر�ت  تقدمي 
وفح�س طبي و�إر�شاد�ت من �أطباء 

متخ�ش�شني. 
وق��د �ح��ت��وى �مل��ع��ر���س ع��دة �أركان 
منها ركن �لطبخ �ل�شحي باإ�شر�ف 
�ل��ط��ه��اة �لعرب  �أ���ش��ه��ر  ع����دد م���ن 
�الأطفال  ���ش��ارك  ح��ي��ث  و�مل��ح��ل��ي��ني 
�أطباق  �إع���د�د  �الأم��ه��ات يف  وكذلك 
تعليم  ك��م��ا مت  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��ط��ع��ام 
�لوجبات  �إع����د�د  كيفية  �الأط���ف���ال 

�ل�شحية �خلفيفة للمدر�شة.
لاأطفال  �ل���ق���ر�ءة  رك���ن  وك��ذل��ك 
حيث يتوىل �أحد �الأ�شخا�س مهمة 
و�مل�شلية  �لتعليمية  �لق�ش�س  �شرد 
لاأطفال، �لتي تدور مو�شوعاتها 
و�أه��م��ي��ة ممار�شة  �ل�����ش��ح��ة  ح���ول 

�لريا�شة.
 وركن �لعياد�ت �ل�شحية يقّدم فيه 
و�ملمر�شات  �ملمر�شني  م��ن  ف��ري��ق 
معلومات  �ل��ت��غ��ذي��ة  و�خت�شا�شي 
خالها  م���ن  ي�����ش��رح��ون  ���ش��ّح��ي��ة 
م�������ش���ار و����ش���ل���ب���ي���ات �ل���ك���ث���ري من 
�الأغذية و�مل�شروبات �لتي نتناولها 
وذلك عن طريق بع�س جم�شمات 
باأ�شكال  �مل�����ش��ن��وع��ة  �ل��ك��اوت�����ش��وك 

معلبات �الأغذية غري �ل�شحية.
��شت�شار�ت  �ل���ف���ري���ق  ق�����دم  ك���م���ا   
جلميع  م�����ف�����ت�����وح�����ة  غ������ذ�ئ������ي������ة 
�إج����ر�ء  �إ���ش��اف��ًة �إىل  �حل��ا���ش��ري��ن، 
بع�س �لفحو�شات �لطبية �ملجانية 
و�لدهون  �ل�����وزن  ف��ح��و���ش��ات  م���ن 

ون�شبة �ل�شكر يف �لدم وغريها.

اختتام فعاليات اأ�شبوع ال�شحة واللياقة يف كلية تقنية الطالب
•• اأبوظبي -وام:

�ختتمت كلية تقنية �لطاب �أم�س �الول �الإثنني �أ�شبوعا للتوعية �ل�شحية 
�أبوظبي.. يف  �لعاجية  و�لعياد�ت  �لطبية  �ملوؤ�ش�شات  من  عدد  فيه  �شارك 
�لعليا.  �لتقنية  كليات  عطاء  م��ن  عاما   25 م��رور  فعاليات  �شمن  وذل��ك 
�لطبية  �لفحو�شات  و�إج����ر�ء  �ملحا�شر�ت  م��ن  �لعديد  �الأ���ش��ب��وع  وت�شمن 
�ملختلفة لتحديد ن�شبة �ل�شغط و �ل�شكر يف �لدم ون�شبة �لدهون يف �جل�شم..
�إ�شافة �ىل فحو�شات عياد�ت طب �الأ�شنان وتقومي �لعامود �لفقري. و�ألقت 
�لدكتورة رند� دنيا فهد �إخ�شائية �لتغذية و مقدمة برنامج �لتغذية ورعاية 
�ل�شحة �ل�شباحية تو�زن على قناة �م تي يف �للبنانية وموؤلفة كتاب �لر�شاقة 
و�ل�شح ..عدة حما�شر�ت عن �لتغذية و�شرورة �حلفاظ على وزن �شحي..

م�شرية �ىل فو�ئد �أنظمة �لتنحيف يف بر�مج �لتخ�شي�س وت�شحيح �ملفاهيم 
�خلاطئة �ملتعلقة بالتغذية بجانب دور عمليات ربط �ملعدة يف خ�شارة �لوزن. 
كما �لقى �شارليتو د�يا �ملدرب �لريا�شي يف �لكلية حما�شرة عن �لتمارين 

�لريا�شية �ليومية �ملطلوب مز�ولتها.

اإقبال جماهريي وطالبي كبري على فعاليات بلدية مدينة اأبوظبي باأ�شبوع الت�شجري
•• ابوظبي-الفجر: 

مدينة  ب��ل��دي��ة  �ح���ت���ف���االت  ح��ف��ل��ت 
باأ�شبوع  �ل��ث��اين  يومها  يف  �بوظبي 
�لت�شجري �لثالث و�لثاثني بالعديد 
من �الأن�شطة حيث ��شتقبلت �خليمة 
�حلديقة  يف  لاحتفال  �لرئي�شية 
�لر�شمية بكورني�س �بوظبي �لوفود 
�لطابية من �ملد�ر�س بكافة �ملر�حل 
فيما �شجل طلبة �ملر�حل �البتد�ئية 
وري���ا����س �الأط���ف���ال ح�����ش��ور� الفتا 
يف  �حل��ر  بالر�شم  ��شتمتعو�  �ل��ذي��ن 
خالها  من  �لبلدية  ت�شعى  خطوة 
�ىل توثيق عاقة �الطفال و�لنا�شئة 

على �ملنجز�ت �لزر�عية من حد�ئق 
ومنتزهات و�أماكن ��شتجمام جميلة 

منت�شرة يف �أرجاء مدننا و�شو�رعنا
و���ش��ج��ل �مل��ع��ر���س �مل�����ش��اح��ب �لذي 
ت�����ش��ارك ف��ي��ه ع���دة ج��ه��ات حكومية 
�ملجتمعية  �ل�شرطة  منها  وخا�شة 
�المار�ت  وجامعة  �مل���دين  و�ل��دف��اع 
�الم��ار�ت وجمعية  وجمموعة عمل 
ز�يد  وموؤ�ش�شة  �الم���ار�ت  مر�شد�ت 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة �الن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
�الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة وع����دد من 
�ملجال  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل�����ش��رك��ات 
�لزر�عي ، ��شتقطابا ملحوظا حيث 
�ملنتجات  �أه����م  ع��ل��ى  �ل������زو�ر  �ط��ل��ع 

تكري�س  وبالتايل  و�لنباتات  ب���ازرع 
و�ملحافظة  ل����ار�����س  �ن���ت���م���ائ���ه���م 
ت�شجيل  خ��ال  من  �ملكت�شبات  على 
�لطفولة  و�ن����ط����ب����اع����ات  حل����ظ����ات 
�الحتفال  وم��ف��ه��وم  �ل�شجرة  ح��ول 
باأ�شبوع �لت�شجري. وقدمت �لبلدية 
�ال������ش�����ت�����ال و�ل�������زه�������ور و�ل����ه����د�ي����ا 
�الإر�شادية  و�ملطبوعات  �لتذكارية 
على �الأطفال وزو�ر �ملعر�س بهدف 
و�مل�شطحات  �ل���زر�ع���ة  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
�لبلدية  �ل��ت��ي �وج��دت��ه��ا  �خل�����ش��ر�ء 
وبيئيا  ���ش��ح��ي��ا  م��ت��ن��ف�����ش��ا  ل���ت���ك���ون 
وحثهم  �ل����زو�ر  وتثقيف  للجمهور 
على �مل�شاركة بالفعاليات و�ملحافظة 

�ل����زر�ع����ي����ة و�مل�����ع�����د�ت و�الأج�����ه�����زة 
�الآفات  ومكافحة  للزر�عة  �حلديثة 
لل�شركات  �ل��ع�����ش��وي��ة  و�الأ����ش���م���دة 
�إعجابا  �حل�شور  و�أب��دى   ، �مل�شاركة 

باملنتجات �لزر�عية.
و���ش��ه��دت �ل��ف��ع��ال��ي��ات جن��اح��ا كبري� 
جت�شد باإقامة مر�شم حر لاأطفال 
�الحتياجات  كل  �لبلدية  فيه  �أمنت 
ن�شاطهم  ملمار�شة  �مل��د�ر���س  لطاب 
�لنه�شة  �إجن�����از�ت  ع��ن  �لتعبري  يف 
حياتنا،  يف  و�أه��م��ي��ت��ه��ا  �ل���زر�ع���ي���ة 
�لربو�شور�ت  للطاب  ق��دم��ت  كما 
و�لكتيبات �خلا�شة بالزر�عة و�شجل 
من  �لنظري  منقطع  �إق��ب��اال  �ملر�شم 

خال زيار�ت �لطلبة طيلة 
ويهدف �أ�شبوع �لت�شجري �إىل توعية 
�لت�شجري  ب��اأه��م��ي��ة  �ملجتمع  �أف����ر�د 
خمتلف  ع��ل��ى  م�شاركتهم  وحت��ف��ي��ز 
على  �حل��ف��اظ  يف  �لعمرية  فئاتهم 

�لزر�عية  �لقيم  وتاأ�شيل  �ل��زر�ع��ة 
�ل���ط���اب  ن���ف���و����س  و�أه���م���ي���ت���ه���ا يف 
و�لطالبات وتوعية �جلمهور بالدور 
�لذي تقوم به بلديات �لدولة يف هذ� 

�ملجال .
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العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/2076 )تنفيذ جتاري (

�ىل �ملنفذ �شده/ ��شماعيل رم�شان �ل�شيد حممد    عنو�نه : بالن�شر  قد �شدر �شدك 
من حمكمة �بوظبي �البتد�ئية حكم رقم 2008/94 ل�شالح/�بر�هيم حممد عبد�هلل 
�حلكم  بتاأييد  �ال�شلية  �ل��دع��وى  مو�شوع  يف  �وال:  �ملحكمة  حكم  وق�شى  �مل��زروع��ي 
�البتد�ئي و�لزمت �مل�شتاأنف بر�شوم وم�شاريف �ال�شتئناف وثانيا: يف مو�شوع �لدعوى 
�ملتقابلة بالغاء �حلكم �البتد�ئي و�لق�شاء جمدد� بالز�م �ملدعى عليه تقابا باأن يدفع 
درجتي  ع��ن  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره��م    37.704.00 وق���دره  مبلغ  تقابا  للمدعي 
�لتقا�شي ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 
لذلك، لذ� عليك �لقيام بتنفيذ �حلكم خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�العان. كما نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/4/2 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة 
حقك  يف  ف�شتتخذ  �حل�شور  ع��ن  تخلفك  حالة  ويف  �لتنفيذ،  يف  للنظر  ���س   )8.30(

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/2/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3598  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �الردن  �جلن�شية:  �لعم�شة  �بو  �حمد  عبد�خلالق  د�ود  مدعي/ 
�المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للنقليات  �لذهبي  �لطريق  موؤ�ش�شة 
�لطريق  �عانه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�لذهبي للنقليات و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/17
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة  و�شور� 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/482  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �لهند   �جلن�شية:  �شوريانكوناث  باني�شيكاد�فاث  ب�شري  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  �لتموين  خلدمات  �ملدينة  بيت 
�جلن�شية:  �لتموين  �ملدينة خلدمات  �عانه/بيت  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/12 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/56  مد جز- م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملحريبي  عبيد  هزمي  �حمد  �شوالي  مدعي/ 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  حمد  علي  غامن  �شعيد 
20.000 درهم �ملطلوب �عانه/�شعيد غامن علي حمد �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: 
ع�شرين  مببلغ  �ملطالبة  من  �لطلبات  تعديل  وب�شحيفة  �لدعوى  بالن�شر)ب�شحيفة 
�ملذكورة  �قام �لدعوى  �لف �ىل �ملطالبة مببلغ خم�شني �لف درهم( حيث �ن �ملدعي 
لذ�  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/3/18 موعد� لنظر  �الثنني  يوم  �ملحكمة  �عاه وحددت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/62  مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/ �كرب نو�ز مري �شاحب خان �جلن�شية: باك�شتان مدعى عليه: ثناء �هلل 
�شاد �هلل خان �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 10.500 
درهم مع �لفائدة �لقانونية من تاريخ رفع �لدعوى �ملطلوب �عانه/ثناء �هلل 
�شاد �هلل خان �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�س حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/11 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/3/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3605  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ رفيق �ملوال جميب �لرحمن موال �جلن�شية: بنغادي�س مدعى عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �الزرق  �ل�شر�ع 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/�ل�شر�ع �الزرق للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: 
�المار�ت    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/11 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/04
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2844  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد مفيز نور �ال�شام �جلن�شية: بنغادي�س  مدعى عليه: طارق 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �لكثريي  حممد 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه =طارق حممد �لكثريي للمقاوالت �لعامة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/201  عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد فاروق بن �لكا�س مياه �جلن�شية: بنغادي�س مدعى عليه: �لثوب 
�لدعوى: م�شتحقات  �المار�ت  مو�شوع  و�خرون �جلن�شية:  للخياطة  �لطائر 
عمالية �ملطلوب �عانه/لثوب �لطائر للخياطة   �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/3/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/398  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  بنغادي�س   �جلن�شية:  نور  عبدر  مياه  هريون  حممد  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  بريتو 
عمالية �ملطلوب �عانه/بريتو للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت     عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/3/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/2/17
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1615  جت جز- م ت- ب- اأظ

�لذهبية  عليه:  مدعى  باك�شتان  �جلن�شية:  مرز�كل  عبد�لغفور  مدعي/ 
للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
�المار�ت     �لعامة �جلن�شية:  للمقاوالت  �لذهبية  �عانه/  �ملطلوب  درهم   6000
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/4 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�البتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �أل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2748 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
�ملنفذ  بنغادي�س  �جلن�شية:  �لرحمن  عطاء  �حمد  مع�شوم  �لتنفيذ/  طالب 
�المار�ت     �جلن�شية:  و�لبا�شرت  �لرخام  العمال  فرقان  �ال�شام  زين   : �شده 
�جلن�شية:  و�لبا�شرت  �لرخام  فرقان العمال  �ال�شام  زين  �عانه:  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت 
وحدد  �أظ  ب-  ع-  جز-م  عم   2012/1252 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/3/13 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1746 ت   عام- م ر - ت  -اأظ(
طالب �لتنفيذ/ عمرو عبد�جلابر حممد عفونة �جلن�شية: �الردن  �ملنفذ �شده 
: عمر حممد حممود جمعة �جلن�شية: �الردن  �ملطلوب �عانه: عمر حممد 
حممود جمعة �جلن�شية: �الردن عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2013/4/08 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور 
�مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  التخاذ  تفاديا  �عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1638 جتاري جزئي  

�لعنو�ن بالن�شر  �م��د�د �حل��ق   �ىل �ملحكوم عليه/ حممد �شالح جوهر حممد 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/2/25  قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / حممد مار�جور  رحمن بابول حممد بالتايل: 
للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  �مل��دع��ى عليه  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري:  �ملحكمة مبثابة  حكمت 
على  �مل�شحوب  �ل�شيك  قيمة  دره��م(  �الف  �شبعة   ( دره��م   7.000 وق��دره  مبلغ 
بامل�شروفات وبرف�س ما عد�  بتاريخ 2012/5/30 و�لزمته كذلك  �مل�شرق  بنك 
ذلك من طلبات.   . �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/2/28 
حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  278/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : مكتب �لفر�شة لتاجري �ل�شيار�ت وميثله/جرب�ن قحطان �جلن�شية: 
�المار�ت �مل�شتاأنف عليه:وليد جعفر �حمد �لعامري �جلن�شية: �ليمن   مو�شوع 
�ال�شتئناف : ��شتئناف حكم رقم 2012/775 جتاري جزئي �ملطلوب �عانه/ وليد 
جعفر �حمد �لعامري �جلن�شية: �ليمن   �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد 
��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/775 جت جز- م ت-ب- �أظ  وحدد 
لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/10 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- مع�شكر 
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/1967  تنفيذ عمايل 

م�سل�سل عام:2012/9513
- قد �شدر  بالن�شر  �الم���ار�ت  عنو�نه:  �لعامة-  للمقاوالت  �بيا  /�أر  عليه  �ملحكوم  �ىل 
�لق�شية رقم 2012/1675 ل�شالح �ملدعي/)حممد قدير غالم قادر-  �شدك حكم يف 
�لر�شم  ، ودف��ع  �ملذكور  �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم  �ن  باك�ضتان (   ومبا 
�ملحدد لذلك ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالتي: مطالبة مالية+ قيمة تذكرة �ل�شفر 
1- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله:10.513 درهم �شامل �لر�شوم �لق�شائية  -2-ر�شم �لت�شريح 
بالتنفيذ: -3- �ملجموع:10.513 درهم �شامل �لر�شوم �لق�شائية لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�مام هذه �ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم  3/10/ 2013  لتنفيذ 
ما ذكر �عاه، ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/1/31 م .
القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/1505  تنفيذ عمايل 

م�سل�سل عام:2012/7366

�ىل �ملحكوم عليها /ب�شرى ب�شحة - �ملغرب  عنو�نها: بالن�شر 

نود �الحاطة يتعني عليك �حل�شور �مام هذه �ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف 

�ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/3/27 م ل�شد�د �ملبلغ �مل�شتلم بالزيادة 

 8.028( وق���دره  مبلغا  )668و2012/825(  رقمي  �ال�شتئناف   حكم  بعد 

درهم( �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/3/3م.
القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/9  عقاري كلي                 
�ىل �ملدعى عليه/1- رويف ت توين تاورز ليمتد- �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / لو�شيا بريي وميلثه: �شيف �شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
�الوىل  عليها  و�ملدعى  �ملدعى  بني  ما  �ملربمة  �لعقارية  �لوحدة  و�شر�ء  بيع  �تفاقية  وف�شخ  ببطان  بالق�شاء 
و�لز�م �ملدعى عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )195400دره��م( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شد�د يف 
�لرهن  قر�س  �تفاقية  وف�شخ  ببطان  و�لق�شاء  بالتز�ماتها  بالوفاء  عليها  �ملدعي  �خال  نتيجة   2008/3/4
�ر قام )132304-  �ملدعية  �لثاين برد �شيكات  �ملدعى عليه  و�ل��ز�م  �لثاين  �ملدعية و�ملدعى  �ملوقع بني  �لعقاري 
132311- 132308- 132307- 132303- 132312- 132305- 132310- 132306- 132309( و�لز�م �ملدعي عليه 
�لثاين ب�شد�د �ملبالغ �لتي ح�شل عليها كفو�ئد على �لقر�س من �ملدعية بقيمة )141138.93 درهم( وفو�ئدها 
�لقانونية 12% من تاريخ �شد�د هذه �لفو�ئد يف 2010/11/3 وحتى تاريخ �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/7 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري 

 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1261  جتاري كلي  
بان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  مينا  �نرتنا�شيونال  ئي  بي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2012/11/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
�ىل  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  بالز�م  ذ.م.م    �الم���ار�ت  �شتات  �يب�شو�س  �شركة  ل�شالح/ 
�ملدعية مبلغ 599.454.76 درهم ) خم�شمائة وت�شعة وت�شعون �لف و�ربعمائة وخم�شة 
و�ربعون درهم و�شتة و�شبعون فل�شا( و�لفائدة 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
ومبلغ  ور�شومها  �لدعوى  مب�شروفات  و�لزمتها  �لتام،  �ل�شد�د  وحتى   2011/7/13 يف 
لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة 
با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �الع��ان �شدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  خال ثاثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/1843  جتاري كلي  
نعلنكم  �الق��ام��ة  ������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل  رو���ش��ن للمقاوالت  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2012/8/7 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
مديرها/  وميثلها  .ذ.م.م/  �س  �جلاهزة  �خلر�شانة  ل�شناعة  وتيربو  الر�شن  ل�شالح/ 
 911.812 مبلغ  �ملدعية  �ىل  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �شو�ميناثان  �شابانياجام  
درهم ) ت�شعمائة و�حدي ع�شر �لف وثمامنائة و�ثني ع�شر درهما( و�لفائدة بو�قع%9 
�شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2010/11/21 وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ال يجاوز 
��شل �ملبلغ �ملحكوم به و�لزمتها مب�شروفات �لدعوى ور�شومها ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/699  ا�ستئناف جتاري
ليمتد جمهول  ديفيلوبر  �شينديكيت  �شركة     -  1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
 ( �لعقارية  للو�شاطة  �لفارهة  �ملدينة   / �مل�شتاأنف  �ن  �القامة مبا  حمل 
وميثله:  �حلكم(  ح�شب   ( �لعقارية  �شيتي  الكجريي  �لرخ�شة(  ح�شب 
خالد �حمد عبد�هلل �حمد قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح��ددت   2012/12/17 بتاريخ  كلي  عقاري   2010/815 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/3/27 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم 
ch1C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/459   

�ملنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار 
 بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي

�ملنذر �ليه: �شركة �أملا �لعاملية  قطعة رقم 597- 772    )جمهول حمل �القامة(
فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�لبالغ 979.612.40 
درهم ) ت�شع مائة وت�شعة و�شبعون �لف و�شتمائة و�ثنى ع�شر درهم و�ربعون فل�شا فقط( 
باال�شافة �ىل غر�مة تاأخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد 
وحتى   �ملبالغ  ��شتحقاق  تاريخ  من  ح�شابها  ويتم  دبي  بامارة  �ملركزي  �لبنك  قبل  من 
يتكبدها  �لتي  بالتعوي�س عن �خل�شائر  �لز�مكم  قبلكم مع  �لفعلي من  �ل�شد�د  تاريخ 
�ملنذر من جر�ء �نهاء �التفاقية �ملبكر خال 30 يوم من تاريخ �الن��ذ�ر و�ال �شن�شطر  

�آ�شفني �ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/457   

�ملنذر/نيلوفر �شيمون
�ملنذر �ليه: �شركة رويف ووتر فرونت ري�شيدني�شي ليمتد  

 )جمهول حمل �القامة(
و�لبالغ  ذمتها  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فان 
286160  درهم ) مائتان و�شتة وثمانون �لفا ومائة و�شتون درهما( باال�شافة 
�ىل مبلغ 100.000 درهم تعوي�س عن �ال�شر�ر �لناجتة عن �حتبا�س �ملبلغ يف 
ذمة �ملنذر �ليها وذلك يف خال 7 �يام من تاريخ �النذ�ر و�ال �شن�شطر �آ�شفني 

�ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/458   

�ملنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار 
 بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي

�ملنذر �ليه: �شعيد �شيف حممد بن مع�شم  
قطعة رقم 597- 736 )جمهول حمل �القامة(

 1.216.445.40 و�لبالغ  ذمتها  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  ف��ان 
درهم ) مليون ومئتان و�شتة ع�شر �لف و�ربعمائة وخم�شة و�ربعون درهم و�ربعون فل�شا فقط(  
باال�شافة �ىل غر�مة تاأخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل 
�لبنك �ملركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ��شتحقاق �ملبالغ وحتى  تاريخ �ل�شد�د �لفعلي 
من قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �التفاقية 
�ملبكر خال 30 يوم من تاريخ �النذ�ر و�ال �شن�شطر  �آ�شفني �ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
 يف الدعوىر قم 2011/786 عقاري كلي    

بناء على قر�ر عد�لة حماكم دبي �ملوقرة �ل�شادر بتاريخ 2012/12/9 يف �لدعوى رقم 2011/786 
عقاري كلي �ملقامة من �ملدعية/ ميثاء حممد �ل�شريف يو�شف �لها�شمي وتكليفنا باعد�د تقرير 
هند�شي، فاننا ندعو �ملدعى عليها �لثانية �ل�شادة/ برمييري جروب بروبرتيز �ي �ن �شي �و من 
ينوب عنكم لاجتماع يف مكتب �خلبري �لكائن يف �مارة دبي- �لقرهود- بجانب بنك �ل�شارقة- 
بناية ليربتي- مكتب رقم 205 وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 14 مار�س 2013 يف متام �ل�شاعة �لو�حدة 
و�لن�شف ظهر� لتقدمي م�شتند�تكم وملناق�شة �ال�شتف�شار�ت �لفنية �خلا�شة يف �لدعوى و�ال�شتماع 
�لدعوى. يرجى �حل�شور يف  �لفنية يف  لوجهة نظركم وبيان موقفكم والمتام مهمة �خلربة 
�ملوعد �ملحدد مع تقدمي ما ترونه منا�شبا من م�شتند�ت يدعوم وجهة نظركم بالدعوى علما بانه 
يف حال تخلفكم عن �حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شاحيات �ملخولة لها قانونا.  

لا�شتف�شار �الت�شال على �لرقم  2566610-04 مكتب عيبال للك�شف �لعقاري.
اخلبري الهند�سي
املهند�س/ اجمد جمال اخلياط

اعــالن اجتماع خربة
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رو�شيا م�شتعدة لدرا�شة التي�شري 
على ليبيا يف �شراء اأ�شلحة 

•• نيويورك-رويرتز:

قال �ل�شفري �لرو�شي لدى �المم �ملتحدة �ن رو�شيا م�شتعدة لدر��شة كيفية 
خماوف  ع��ن  ع��رب  لكنه  �أ�شلحة  ���ش��ر�ء  يف  �لليبية  �حلكومة  على  �لتي�شري 

�شديدة من �ثار رفع حظر على بلد تنت�شر فيه بالفعل �ال�شلحة.
وكان رئي�س �ل��وزر�ء �لليبي على زي��د�ن قال �ال�شبوع �ملا�شي �نه يعتزم �ن 
رفع �حلظر. وقد فر�س  �ملتحدة  �لتابع لامم  �الم��ن  يطلب من جمل�س 
حظر �ل�شاح على ليبيا يف بد�ية �النتفا�شة �لتي �ندلعت يف عام 2011 
�المم  لدى  رو�شيا  �شفري  وق��ال  �لقذ�يف.  مبعمر  باالطاحة  ذروتها  وبلغت 
�لبع�س  �ن  �ل�شهر  لهذ�  �الم��ن  جمل�س  رئي�س  ت�شوركني  فيتايل  �ملتحدة 
ت�شاوره خماوف ب�شاأن �فتقار �حلكومة �لليبية �ىل �ل�شلطة يف هذه �لدولة 

�ل�شحر�وية �ملرت�مية �الطر�ف و�نت�شار �ال�شلحة د�خل حددوها.
�مل�شاألة  �ل�شاح لكن  ر�شميا برفع حظر  بعد طلبا  ليبيا مل تقدم  �ن  وقال 
من �ملرجح �ن يناق�شها جمل�س �المن قبل عقد �جتماع ب�شاأن ليبيا يف وقت 
�ملج�س  �ع�شاء  بع�س  لل�شحفيني  ت�شوركني  وق��ال  �ل�شهر.  هذ�  من  الحق 
لديه حتفظات على رفع حظر �ل�شاح. و�و�شح �ن حكومة ليبيا ��شتطاعت 

بالفعل �شر�ء ��شلحة مبو�فقة جلنة عقوبات جمل�س �المن.
�ل��ل��ي��ب��ي��ة جاهدة  وت�����ش��ع��ي �حل��ك��وم��ة 
�لباد  �ن���ح���اء  يف  ن���ف���وذه���ا  ل��ب�����ش��ط 
�شعيفة  �الم�������ن  ق�������و�ت  وم������از�ل������ت 
ومت�������ش���ك م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ت����ت����األ����ف يف 
معظمها من مقاتلني �شابقني بزمام 

�ل�شلطة.
�لليبي  �الرك������ان  رئ��ي�����س  ع���ن  ون���ق���ل 
يو�شف �ملنقو�س قوله �ن باده تنوي 
�ع���ادة ب��ن��اء جي�شها و�ن��ه��ا ت��رغ��ب يف 
��شت�شارية عاملية  �لتعاقد مع مكاتب 
�ملهمة  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
�ليه  يحتاج  �لعتاد  �أن���و�ع  �أي  وبحث 

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

�ح���رق���ت ح��اف��ل��ت��ان م���ن �خل����ط �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �جلديد 
كفر  ق��ري��ة  يف  فقط  �لفل�شطينيني  للعمال  �ملخ�ش�س 
�لثاثاء،  �الثنني  ليل  ��شر�ئيل  �شمال  �لعربية  قا�شم 

بح�شب ما �علنت متحدثة با�شم �ل�شرطة.
وقالت لوبا �شمري لوكالة فر�ن�س بر�س �حرقت حافلتان 

على ما يبدو لكننا نفح�س جميع �خليار�ت .
ونقلت �ذ�عة �جلي�س �ال�شر�ئيلي عن م�شادر يف �ل�شرطة 
�ن�شاء خط  �ن �حلافات �حرقت �حتجاجا على  قولها 
��شر�ئيل  و�ط��ل��ق��ت  �لفل�شطينيني.  ل��ل��ع��م��ال  منف�شل 
�لفل�شطينيني  �لعمال  لنقل  خم�ش�شة  حافات  خدمة 
ف��ق��ط ف��ي��م��ا و���ش��ف��ت��ه م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة ب��ال��ف�����ش��ل يف 
�مل��و����ش��ات. وي��رب��ط ه��ذ� �خل��ط ب��ني حاجز �ي��ال قرب 

�ال�شر�ئيلية.  و�مل���دن  �لغربية  �ل�شفة  �شمال  قلقيلية 
�مل�شتوطنون  �حلافات  �ىل هذه  ي�شعد  بان  ي�شمح  وال 
�لذين تقدمو� ب�شكوى حتى ال يت�شاركو� و�شائل �لنقل 

مع �لفل�شطينيني بحجة تخوفهم من وقوع هجمات.
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ح���اف���ات ل��ن��ق��ل �لعمال  و�أث������ار ت��خ�����ش��ي�����س 
�لفل�شطينيني من �ل�شفة �لغربية �إىل �ملدن �الإ�شر�ئيلية 
خماوف �جلماعات �حلقوقية �لتي �عتربتها �شربا من 
باأ�شباب  وت��ذرع��ت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  نفته  م��ا  وه��و  �لعن�شرية، 
تتعلق بتخفيف �لتكد�س. وقالت مديرة منظمة بت�شيلم 
ت�شريحات  يف  مونتل  جي�شيكا  ب��اإ���ش��ر�ئ��ي��ل  �حلقوقية 
من  لكل  منف�شلة  حافات  خطوط  ت�شيري  �إن  �إذ�ع��ي��ة 
كريهة  خ��ط��ة  و�لفل�شطينيني  �ل��ي��ه��ود  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 
�الحتياجات  ت��ربي��ره��ا مب��ز�ع��م  وع��ن�����ش��ري��ة، ال مي��ك��ن 

�الأمنية �أو �لتكد�س .

�شرق  جنوب  بفلوريد�  حمكمة  �ن  �المريكية  �ل��ع��دل  وز�رة  �علنت 
�لواليات �ملتحدة �تهمت �ماما يف ميامي بتقدمي دعم ملنظمة �رهابية 
�قر حافظ  �شهرين،  ��شتمرت  وبعد حماكمة  باك�شتان.  هي طالبان 
بحقه  �حلكم  ي�شدر  و���ش��وف  �ليه  ن�شب  خ��ان مب��ا  علي  �شري  حممد 
�يار مايو. ويف حال ثبتت �لتهمة عليه، فان حكما بال�شجن   30 يف 
من  لكل  ميامي  م�شجد  �م��ام  بحق  �شي�شدر  عاما   15 حتى  ي�شل 
بعمليات قتل  للقيام  لتقدمي دعم وتقدمي دعم مادي  �لتاآمر  تهمة 
وعمليات برت �ع�شاء وخطف ��شخا�س يف �خلارج وكذلك تقدمي دعم 
مادي ملنظمة �رهابية �جنبية. وقال �ملدعي �لعام يف فلوريد� �جلنوبية 
ويفريدو فريير يف بيان للوز�رة بالرغم من �نه �مام �و زعيم روحي، 
فان حافظ خان لي�س باية حال رجل �شام . وح�شب �لعنا�شر �لتي 
قدمت خال �ملحاكمة، فان خان حول �مو�ال من �لواليات �ملتحدة 
طالبان  حلركة  ملنا�شرين  تعود  بباك�شتان  م�شرف  يف  ح�شابات  �ىل 
بهدف �مل�شاعدة على �شر�ء ��شلحة للنا�شطني ودعم ق�شية طالبان. 
لهذه  �م��و�ل  �ملتحدة جلمع  �ل��والي��ات  دعائية يف  �ي�شا بحملة  وق��ام 
�لغاية. وتبني �ن �مام ميامي كان يريد م�شاعدة طالبان يف معركتها 
�شد �حلكومة �لباك�شتانية وحلفائها ومن بينهم �لواليات �ملتحدة. 
ت�شهيل  �ج��ل  �ع�شاء من  وب��رت  قيام عمليات قتل وخطف  �ي��د  وق��د 

عملية �الطاحة بحكومة ��شام �باد وفر�س �ل�شريعة �ال�شامية.

باأن  مز�عم  يف  علني  حتقيق  ب��اإج��ر�ء  مكلفة  لندن  يف  جلنة  عر�شت 
بعد  و�شوهو� وعذبو� حمتجزين عر�قيني  قتلو�  بريطانيني  جنود� 
معركة بجنوب �لعر�ق، �شور� مروعة جلثث خم�شبة بالدماء وكانت 
�حلكومة �لربيطانية �أمرت يف �لعام 2009 باإجر�ء �لتحقيق لك�شف 
 14 وقعت يف  �لتي  ب��وي  د�ين  �أعقبت معركة  �لتي  �الأح���د�ث  خبايا 
2004، ود�ر جد�ل حولها. وب��د�أت جلنة �لتحقيق �لتي  مايو-�أيار 
�الأ�شخا�س  �أحد  �ل�شويدي وهو  �ل�شويدي )با�شم حميد  ��شم  حتمل 
�لذين قيل �إنهم قتلو� يف �ملع�شكر( جل�شات �شفهية بعد ثاثة �أعو�م 
من �لعمل �ملخابر�تي �ملو�شع. وحتقق �للجنة يف مز�عم تورط جنود 
بريطانيني يف �رتكاب �نتهاكات �شد عر�قيني بعد معركة يف جنوب 
�لربيطانية  �ل��ق��و�ت  �إث��ره��ا  �ق��ت��ادت على  2004، حيث  ع��ام  �لباد 
عدد� من �لعر�قيني �إىل قاعدة مع�شكر �أبو ناجي حيث قتل �لبع�س 
وتعر�س �آخرون للتعذيب. وبلغت تكلفة حتقيق �ل�شويدي ملرحلة ما 
حرجا  ي�شبب  �أن  �ملرجح  وم��ن  دوالر،  مليون   22.5 �جلل�شات  قبل 
يف  �لتحقيق  جلنة  و��شتمعت  �ل��ع��ام.  �ل���ر�أي  �هتمام  ويثري  للجي�س 
�لوفيات الأكرث من  لتقارير  �إىل ملخ�س  �الأول من �جلل�شات  �ليوم 
مع�شكر  بو�بات  قرب  حمليني  ملو�طنني  جثثهم  �شلمت  �شخ�شا   20

�أبو ناجي يف 15 مايو-�أيار 2004.

�إطار  �مل��ا���ش��ي يف  �ل�شهر  نف�شه  �ل��ن��ار يف  �أ���ش��ع��ل  ب��ل��غ��اري  ت��ويف حمتج 
يف  ت�شببت  و�لف�شاد،  �لكهرباء،  �أ�شعار  �رتفاع  على  عامة  �حتجاجات 
�إ�شقاط حكومة و�أججت �ملطالبات بتغيري �شيا�شي. ورغم �أن بامني 
�الث��ن��ني، غد�ة  �إال  وف��ات��ه  تعلن  �الأح����د، فلم  ت��ويف م�شاء  غ��ور�ن��وف 
�لباد �حتجاجا  �ملتظاهرين يف فارنا و�شائر  �آالف  م�شرية لع�شر�ت 
�مل�شت�شفى م�شابا بحروق  �إىل  �لف�شاد و�لفقر. ونقل غور�نوف  على 
با�شتقالة  تطالب  الف��ت��ة  يحمل  وك���ان  ج�����ش��ده.  م��ن   80% تغطي 
من�شبه  ي�شغل  �ل���ذي  ي���ورد�ن���وف  ك��ريي��ل  �مل��ح��اف��ظ  �لبلدية  رئي�س 
بويكو  �ملحافظ  �ل��وزر�ء  رئي�س  نف�شه قدم  �ليوم  14 عاما ويف  منذ 
مر��شم  الإق��ام��ة  ك��ث��ريون  و����ش��ت��ع��د  ح��ك��وم��ت��ه.  ��شتقالة  ب��وري�����ش��وف 
لتاأبني �ملو�طن �لذي �أ�شبح رمز� ملئات �الآالف من �ملحتجني �لذين 
خرجو� �إىل �ل�شو�رع �ل�شهر �ملا�شي للتعبري عن ��شتيائهم من �رتفاع 
و�لدعوة  �لو�شط  ميني  حكومة  ال�شتقالة  �أدى  مما  �لكهرباء  �أ�شعار 
النتخابات جديدة يف مايو-�أيار. وغور�نوف هو ثالث بلغاري ي�شعل 
هذ�  ب�شبب  �أنفا�شه  يلفظ  �ل��ذي  و�لثاين  �لعام،  ه��ذ�  نف�شه  يف  �لنار 
�لت�شرف، ففي 18 فرب�ير-�شباط تويف �شاب عمره 26 عاما بعد �أن 

�أ�شعل �لنار يف نف�شه يف منطقة فيليكو تارنوفو بو�شط �لباد .

عوا�صم

وا�سنطن

�س�فيا

لندن

اإندبندنت: الف�شاد يتحكم بالعراق 
•• لندن-وكاالت:

قالت �شحيفة �إندبندنت �لربيطانية �إن �لعر�ق �أ�شبح بعد ع�شر �شنو�ت من 
�لغزو �الأمريكي مرتعا للف�شاد مبختلف �أ�شكاله، موؤكدة �أنه من �مل�شتحيل 
لاإ�شاح  حم��اول��ة  �أي  الأن  �لقائمة  �حل��ك��وم��ة  بو��شطة  �ل��ن��ظ��ام  �إ���ش��اح 
�شت�شرب �الآلية �لتي حتكم بها. وو�شف مر��شل �ل�شحيفة باتريك كوكبرين، 
يف تقرير مطول، �أحو�ل �لعر�ق باأنها ل�شو�شية وف�شاد حتميه �حلكومة . 
وقال كوكبرين �إن �لنخبة �جلديدة �لتي يحمي م�شاحلها �حلكم متار�س 
حياة غام�شة وتتخفى ور�ء متاري�س �ملنطقة �خل�شر�ء �أو تتجول ب�شو�رع 
بغد�د يف قو�فل مدرعة، وتت�شف بنهم �شديد للف�شاد �ملايل و�ال�شتحو�ذ على 
�لرثوة.  ونقل عن عر�قيني قولهم �إن عقوبات �الأمم �ملتحدة دمرت �ملجتمع 
�لعر�قي يف �لت�شعينات و�لغزو �الأمريكي دمر �لدولة عقب 2003. و�أورد 
�ملر��شل �شور� للف�شاد �ملايل و�لق�شائي و�ل�شيا�شي وتدهور �خلدمات و�شلل 

فعالية موؤ�ش�شات �لدولة �خلدمية ب�شبب هذ� �لف�شاد.
حياة  خا�شة  وي�شممها،  للعر�قيني  �ليومية  �حلياة  يعّقد  �لف�شاد  �أن  وذكر 
�لفقر�ء. و�أو�شح �أن �الأ�شر�ر فادحة جر�ء �ل�شرقات باجلملة للمال �لعام. 
و�أ�شار �إىل �أنه ورغم مليار�ت �لدوالر�ت �لتي ُتنفق من خزينة �لدولة، فا 

يز�ل هناك نق�س يف �إمد�د�ت �لكهرباء و�الحتياجات �ل�شرورية �الأخرى.
�إن  يقولون  �لتقاهم  �لذين  �لعر�قيني  من  كثري�  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار 
�لبنية  ��شتهد�فهم مر�فق  �لتي ق�شفها �الأمريكيون يف  �لكهرباء  حمطات 
1991 مت �إ�شاحها ب�شرعة با�شتخد�م مو�رد عر�قية فقط،  �لتحية عام 
ت��وف��ر �الأم����و�ل وع���دم وج���ود مقاطعة خ��ارج��ي��ة وعقوبات،  و�ل��ي��وم ورغ���م 
ت��ع��ج��ز �حل��ك��وم��ة ع��ن ت��وف��ري �ل��ك��ه��رب��اء �مل��ط��ل��وب��ة ون�����ش��ب �إىل �أح����د كبار 
�لعر�ق  يف  �لكهرباء  م�شكلة  �أن  قا�شم  و��شمه  �لكهرباء  ب��وز�رة  �ملهند�شني 

�شت�شتمر ع�شرين �أو ثاثني �شنة قادمة �إذ� ��شتمرت �الأو�شاع كما هي. 

وثائق اإ�ضرائيلية تروي تفا�ضيل قتل اأ�ضريْين مكّبلني 

الأ�شرى الفل�شطينيون يدعون اإىل جمعة غ�شب 

ال�ضجن ثالث �ضنوات لقنا�س العيون 

م�شريون يحتجون على ال�شتيالء على منازلهم

�ملحتجون  وق����ط����ع  �أي�����������ام.  ب���ع���د 
�لقناطر  – �شبني  �خلانكة  طريق 
�حليوي. وتعاين �لباد منذ نحو 
�الأمني  �لفلتان  م��ن  حالة  عامني 
ت���ر�ف���ق���ت م����ع �ن�������دالع ث������ورة 25 
�لتي   2011 �لثاين  كانون  يناير 
ت�شببت  �ل�شابق،  بالنظام  �أط��اح��ت 
و�خلطف  �ل�شرقة  ج��ر�ئ��م  ب��زي��ادة 

و�لتخريب.

•• القاهرة-يو بي اأي:

�لقاهرة  ج��ن��اي��ات  حمكمة  ق�شت 
�ل��ث��اث��اء،ب��ال�����ش��ج��ن ثاث  �م�������س 
�شنو�ت للمازم �أول باالأمن �ملركزي 
�ل�شناوي،�ل�شهري  �شبحي  حممود 
لتعمده  �لعيون  قنا�س  ب�  �إعاميا 

�إ�شابة �ملتظاهرين يف عيونهم .
بتهمة  �ل�شناوي  �ملحكمة  و�أد�ن����ت 
�ملتظاهرين  ق���ت���ل  يف  �ل���������ش����روع 
عيونهم  ب��ا���ش��ت��ه��د�ف  �ل�����ش��ل��م��ي��ني 
ببندقيته �خلرطو�س �أثناء �أحد�ث 
�لتي  �الأوىل  حممود  حممد  �شارع 
�لثاين  ت�����ش��ري��ن  ���ش��ه��ر  يف  وق���ع���ت 

نوفمرب عام 2011 .
وقد �أ�شيب �لعديد من �ملتظاهرين 
�لتحقيق  ه��ي��ئ��ة  وك��ان��ت  بعيونهم 
�إتهمت  �ل��ق�����ش��ي��ة،  يف  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
�ل�����ش��ن��اوي، ب��ال�����ش��روع يف ق��ت��ل عدد 

من �ملتظاهرين �ل�شلميني .
وق��ال��ت �ن���ه  ق��ام ب��اإط��اق �لنري�ن 
بع�س  �أف����ق����دت  م��ق��ت��ل  ع��ل��ي��ه��م يف 
�ملجني عليهم �لب�شر، طبقا ملا ورد 
و�أق���و�ل  �ل�شرعي  �ل��ط��ب  بتقارير 
و�مل�شاهد  و�ل�شهود  عليهم  �ملجني 
�لتي  �ل��ك��ام��ري�ت  لبع�س  �مل�����ش��ورة 
�ملذكور  �ل�شابط  بت�شوير  ق��ام��ت 
ح���ال �رت��ك��اب��ه ت��ل��ك �ل��وق��ائ��ع �لتي 

قدمت لق�شاة �لتحقيق من بع�س 
تفريغها  ومت  �الإع��������ام  و����ش���ائ���ل 

و�الطاع عليها .
�ىل ذلك، نظم ع�شر�ت �الأ�شخا�س 
يف مدينة �خلانكة �شمال �لقاهرة، 
�أمام مبنى  �م�س وقفة �حتجاجية 
جم��ل�����س �مل���دي���ن���ة �ع���رت�����ش���اً على 
�لقانون  ع��ل��ى  خ��ارج��ني  ����ش��ت��ي��اء 

على منازلهم.

�ملدينة  �أه���ايل  م��ن  �لع�شر�ت  وق��ام 
�لقليوبية  حم��اف��ظ��ة  يف  �ل��و�ق��ع��ة 
�أمام  باالعت�شام   ، �لقاهرة  �شمال 
�عرت��شاً  �مل��دي��ن��ة  جم��ل�����س  م��ب��ن��ى 
ع��ل��ى ح��ال��ة �ل��ف��ل��ت��ان �الأم��ن��ي �لتي 
�ل��ب��اد وق��ي��ام جمموعة  ت��ع��ان��ي��ه��ا 
م����ن �خل�����ارج�����ني ع���ل���ى �ل���ق���ان���ون 
باال�شتياء على بنايتني �شكنيتني 
�شيت�شلمونها  كانو�  �شققاً  ت�شمان 

الرئي�ش اللبناين يلتقي اأمني عام جمل�ش التعاون 
لبنان  �ملجل�س مع  دول  تربط  �لتي  �الأخوية  �لعاقات  �لتعاون على عمق  جمل�س 
وحر�شها  وتطويرها  �للبنانية  �خلليجية  �لعاقات  بتعزيز  و�هتمامها  �ل�شقيق 
بناء على تكليف  و  باأنه  و�أ�شاف معاليه  لبنان.  �الأمن و�ال�شتقر�ر يف  �لد�ئم على 
من �ملجل�س �لوز�ري ملجل�س �لتعاون نقل �إىل فخامة �لرئي�س �للبناين قلق جمل�س 
�لتعاون �لبالغ من مو�قف لبنان �الأخرية و بع�س �الأطر�ف �للبنانية من �الأو�شاع 
يف �شوريا �لتي ال تعك�س �شيا�شة �لناأي بالنف�س �لتي �أعلن لبنان �لتز�مه بها. وعرب 
لفخامته عن تطلع دول �ملجل�س �إىل �أن يحافظ لبنان على �شيا�شته �ملعلنة و�أن يلتزم 
مبو�قفه �لر�شمية الأن �ملو�قف �لر�شمية لها تاأثري�ت �إقليمية ودولية تنعك�س على 
�الأمن و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة. و�أكد �الأمني �لعام ملجل�س �لتعاون يف ختام ت�شريحه 
�إن دول جمل�س �لتعاون من و�قع حر�شها و�هتمامها بلبنان و �شعبه �ل�شقيق تاأمل 
�أن يبادر �مل�شوؤولون �للبنانيون �إىل تفادي كل ما من �شاأنه �أن يعر�س �أمن و��شتقر�ر 

لبنان للخطر �أو يوؤثر على م�شالح و�شامة �ل�شعب �للبناين �ل�شقيق. 

•• بريوت-وام:

�جتمع �لرئي�س �للبناين مي�شال �شليمان مع معايل �الأمني �لعام ملجل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية �لدكتورعبد �للطيف بن ر��شد �لزياين يف �لق�شر �جلمهوري 
�ل��ت��ع��اون لدى  ���ش��ف��ر�ء دول جمل�س  �ل�����ش��ع��ادة  �أ���ش��ح��اب  �م�����س بح�شور  ب���ريوت  يف 
باالأمانة  �ل�شيا�شية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعام  �الأم��ني  و�شعادة  �للبنانية  �جلمهورية 
�لعامة ملجل�س �لتعاون �لدكتور�شعد �لعمار . و�شرح �الأمني �لعام ملجل�س �لتعاون 
�إىل فخامة  �لتعاون  �أ�شحاب �جلالة و�ل�شمو قادة دول جمل�س  باأنه نقل حتيات 
للجمهورية  ومتنياتهم  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�س  �شليمان  مي�شال  �لرئي�س 
�للبنانية بدو�م �الأمن و �ال�شتقر�ر و�ل�شام . وقال �لدكتور عبد �للطيف �لزياين 
دول  خارجية  وزر�ء  و�ملعايل  �ل�شمو  �أ�شحاب  حتيات  كذلك  فخامته  �ىل  نقل  �نه 
دول  وت��اأك��ي��د  �لعزيز  و�شعبه  لبنان  جت��اه  �لعميقة  وم�شاعرهم  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 

اإحراق حافلتني ت�شتخدمان للف�شل العن�شري �شد الفل�شطينيني

�الإعد�م لل�شابني وتظهر �الأكاذيب 
وطم�س  �ل���ت���ل���ف���ي���ق  وحم����������اوالت 

حقيقة �جلرمية.
ذل������ك حت����وي����ل جهاز  ب����ني  وم������ن 
�ل�����ش��اب��اك �أح���د �أع�����ش��ائ��ه��ا، يو�شي 
ج���ي���ن���و����ش���ار، حل�������ش���ان ط�������رو�دة 
لت�شريب معلوماتها له كي ين�شق 
ل���رج���االت���ه وفيها  م��ل��ف��ق��ة  رو�ي�����ة 
و�لقتل  �ل�شرب  تهمة  تركيز  مت 
لقائد �جلنوب يف �جلي�س يت�شحاق 
مردخاي �لذي ��شطر للدفاع عن 
�أتاح  نف�شه للتوجه للمحكمة مما 

وقتها ف�شح �ملزيد من �حلقائق.
�لفيلم  يف  م���ز�ع���م���ه  وب����خ����اف 
حر��س  �جل����دي����د  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�����ش��ف��ت وث���ائ���ق �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أزي���ح 
عاما   29 ب���ع���د  ع���ن���ه���ا  �ل�������ش���ت���ار 
معلومات جديدة عن قتل �أ�شريين 
فيما  وذلك  مكّبلني،  فل�شطينيني 
�حلافلة  بف�شيحة  �إعاميا  عرف 

.  300
وحتكي �لوثائق �أن �أربعة �شباب من 
من  ع�شرة  �لثامنة  يف  غ��زة  قطاع 
�أعمارهم �ختطفو� يوم 12 �أبريل 
�إ�شر�ئيلية  حافلة   1984 ني�شان 
بغية  �لبلح  دي��ر  �إىل  �أبيب  تل  من 
�الإفر�ج  على  �الحتال  مفاو�شة 
عن �أ�شرى فل�شطينيني. و��شت�شهد 
يف �لعملية جمال قبان من قرية 
ع��ب�����ش��ان وحم���م���د �أب�����و ب���رك���ة من 
�إع��د�م زميليهما  �شهيلة، ومت  بني 
���ش��ب��ح��ي �أب�����و ج���ام���ع و�ب�����ن عمه 
جمدي �أبو جامع من بني �شهيلة 

بعد �أ�شرهما.
للتفاو�س  �إ�شر�ئيل  عمدت  وقتها 
�ت�شح  �ل����ذي����ن  �خل���اط���ف���ني  م����ع 
الحقا �أن بحوزتهم �شكينا فقط يف 
قبيل  قوتهم  ال�شتنز�ف  حماولة 
�ثنان  فقتل  عليهم،  �لهجوم  �شن 
�لفل�شطينيني  �خل���اط���ف���ني  م���ن 
بر�شا�س  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة  و����ش���ي���دة 
�خلا�شة  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل���ق���و�ت 

�لكوماندوز .
�إ�شر�ئيل  �أعلنت  �لتايل  �ليوم  ويف 
�ل���ره���ائ���ن ومقتل  ت��خ��ل��ي�����س  ع���ن 
�لن�شر  وبعد  �الأرب��ع��ة،  �خلاطفني 
�شحيفة  جت�����������ر�أت  �ل����ر�����ش����م����ي 
ح����د������ش����وت ع���ل���ى ن�������ش���ر ����ش���ورة 

�لفد�ئيني �ملكبلني وهما على قيد 
�حلياة �شاملني بالكامل بعد �نتهاء 
�ل��ع��م��ل��ي��ة مم��ا ي��وؤك��د �أن��ه��م��ا قتا 
عمد� وهما مّكبان. وكانت جلنة 
�أيام  زوريع قد ت�شكلت بعد ع�شرة 
ك�شف  بعد  �لدولية  �لعا�شفة  من 

�شحيفة حد��شوت.
جل�شات  وحم���ا����ش���ر  �ل�������ش���ه���اد�ت 
جل��ن��ة �ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ت��ي ظ��ل��ت طي 
هذ�  �الأوىل  للمرة  تن�شر  �لكتمان 
�الأ�شبوع تباعا بعد دعوى ق�شائية 
�لعليا.  للمحكمة  هاآرت�س  رفعتها 
وب���امل���ق���ارن���ة م���ع م���ا مت ن�����ش��ره يف 
�للجنة  وث���ائ���ق  ت��ك�����ش��ف  �مل���ا����ش���ي، 
ع��ن عملية  ج��دي��دة  تفا�شيل  ع��ن 

�لعتبة ، تك�شف �لوثائق �أن رئي�س 
�شالوم  �أف��ره��ام  �الأ���ش��ب��ق  �ل�شاباك 
�شارك بنف�شه يف �شرب �الأ�شريين 
من  �لع�شر�ت  مع  �شوية  �ل�شابني 

�جلنود ورجال �ل�شاباك.
وي�شتدل من مر�جعة �ملعطيات �أن 
�قتادو�  و�ل�شاباك  �جلي�س  رج��ال 
قمح  حقل  �إىل  مكبلني  �ل�شابني 
تخلي�س  ب��ع��د  ل��ل��ح��اف��ل��ة  جم�����اور 
�أو�شعوهما  وه����ن����اك  �ل����ره����ائ����ن 
�شربا باأعقاب �لبنادق و�مل�شد�شات 

و�لركات.
ويف و�ح����دة م��ن �الإف������اد�ت، يقول 
جندي �شاهدت جنود� ومو�طنني 
يركلون �ل�شابني بالوجه و�لبطن 

تتوقف  ومل  ح�شا�شة  ومب��و����ش��ع 
�ل�شربات رغم �شرخات �ال�شتغاثة 

و�لبكاء حتى �ق�شعر بدين .
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر، دع��ا �الأ���ش��رى يف 
�إىل  �م�س  �الإ�شر�ئيلية،  �ل�شجون 
جمعة  �ملقبل  �جلمعة  ي��وم  �عتبار 
غ�شب لن�شرة �ملعتقلني يف �شجون 

�إ�شر�ئيل.
وق��ال��ت �حل��رك��ة �الأ���ش��رية يف بيان 
تلقت يونايتد بر�س �نرتنا�شونال 
ن�����ش��خ��ة م��ن��ه ن��دع��و الع��ت��ب��ار يوم 
�جلمعة 7-3 جمعة غ�شب ن�شرة 

لاأ�شرى ووفاء لاأ�شرى .
�ل�شعب  �ىل  ن����������د�ء  ووج������ه������ت 
�أم���اك���ن  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف ك���اف���ة 
لاأ�شرى  ن�شرًة  للخروج  تو�جده 
معركتهم  يف  ل����ه����م  وم��������������وؤ�زرة 
يف  �جل��م��اه��ريي��ة  �ل��ه��ب��ة  وت�شعيد 
 . �الأب��ي  و�لقطاع  �لبا�شلة  �ل�شفة 
كما دعت كل �لف�شائل و�ملوؤ�ش�شات 
على  �ل��ت��ح��رك  �إىل  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�شاحات  ك��ل  ويف  �مل�شتويات  ك��ل 
�لقيادة  منا�شدة  لاأ�شرى،  ن�شرة 
الإلز�م  �لعاجل  للتحرك  �مل�شرية 
ب���ه ع�شية  ت��ع��ه��د  �الح����ت����ال مب���ا 

�إ�شر�ب �لكر�مة .
برنامج  يف  �لبدء  �الأ���ش��رى  و�أعلن 
ت�شعيدي حتت �شعار ناأبى �أن نهون 
�الإ�شر�بات  م���ن  �شل�شلة  ي�����ش��م��ل 
و�أ�شافو�  �ملت�شاعدة.  و�خل��ط��و�ت 
هذه  ت�شعيد  ع��ن  الح��ق��اً  �شنعلن 
حتقيق  ي���ك���ف���ل  مب�����ا  �خل�����ط�����و�ت 
�لهجمة  ووق��ف  �لعادلة  مطالبنا 
�ل�������ش���ر����ش���ة ع���ل���ى �الأ������ش�����رى وكل 
خيارتنا يف هذ� �ل�شبيل مفتوحة .

اإعادة انتخاب كوريا 
رئي�شًا لالإكوادور 

•• كيتو-ا ف ب:

�ال�شرت�كي  �لرئي�س  �نتخاب  �ع��ي��د 
لاكو�دور  رئ��ي�����ش��ا  ك���وري���ا  ر�ف��اي��ي��ل 
خال �النتخابات �لتي جرت يف 17 
 57،1% باغلبية  �شباط-فرب�ير 
�لنتائج  ح�������ش���ب  �ال��������ش�������و�ت،  م�����ن 
�ملجل�س  ن�����ش��ره��ا  �ل���ت���ي  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
�لوطني �النتخابي. وفاز كوريا وهو 
 49 �لعمر  م��ن  يبلغ  �قت�شاد  رج��ل 
�لعام  منذ  �الك�����و�دور  ويحكم  ع��ام��ا 
�ربع  م��ن  ج��دي��دة  ب��والي��ة   2007
�شنو�ت متقدما على مناف�شه �مل�شريف 
�ملحافظ غيلريمو ال�شو �لذي ح�شل 
على %22،7 من �ال�شو�ت، ح�شب 
والية  �خ��ر  وه��ي  �لنهائية.  �لنتائج 
ل���ك���وري���ا ع���ل���ى ر�أ��������س ه�����ذه �ل���دول���ة 
�لنفطية �لتي يبلغ عدد �شكانها 15 
مليون ن�شمة، وك��ان �علن م��ر�ر� �نه 
يتمكن  كي  �لقانون  تعديل  ينوي  ال 

من تر�شيح نف�شه جمدد�.

املفو�شية الأوروبية 
تزيد م�شاعدتها للبنان 

•• بروك�صل-ا ف ب:

�ع���ل���ن م���ف���و����س �وروب��������ي �م�������س �ن 
 30 �ملفو�شية �الوروبية �شتخ�ش�س 
مليون يورو ��شافية للبنان مل�شاعدته 
�لاجئني  ت���دف���ق  م���و�ج���ه���ة  ع���ل���ى 
�ل�شوريني �ىل �ر��شيه. وقال �ملفو�س 
�ملكلف �شيا�شة �جلو�ر �شتيفان فويل 
من  ع��دد  �ك��رب  ي�شت�شيف  لبنان  �ن 
�ملذبحة  �لذين فرو� من  �ال�شخا�س 
ونعلم  ���ش��وري��ا  يف  �جل��اري��ة  �لرهيبة 
�ن ذلك ي�شع هذ� �لبلد يف مو�جهة 
حم��ن��ة ���ش��ع��ب��ة  و�����ش���اف ب��ع��د زي���ارة 
�لرئي�س  �ل��ت��ق��ى  ح��ي��ث  ب����ريوت  �ىل 
ورئي�س  �شليمان  مي�شال  �ل��ل��ب��ن��اين 
�ن ح�شن  م��ي��ق��ات��ي  �ل������وزر�ء جن��ي��ب 
���ش��ي��اف��ة و���ش��خ��اء �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني حيال 
بالثناء.  وجدير  ر�ئع  �مر  جري�نهم 
م�شمما  ي��ب��ق��ى  �الوروب�������ي  �الحت�����اد 
�للبنانية يف  على م�شاعدة �حلكومة 

مو�جهتها الزمة �لاجئني.

انفجار �شيارة باإقليم كرد�شتان العراق 
•• بغداد-يو بي اأي:

�أ�شيب عر�قي بجروح �م�س بانفجار ب�شيارته مبحافظة �أربيل 
مركز �إقليم كرد�شتان �لعر�ق يف حادثة نادرة باالإقليم �لذي ينعم 
با�شتقر�ر �أمني منذ �شنو�ت. وذكر موقع حزب �الحتاد �لوطني 
�لكرد�شتاين �لذي يتزعمه �لرئي�س �لعر�قي جال �لطالباين 
�أن �شيارة �نفجرت �أمام مديرية ناحية ك�شنز�ن �لتابعة ملحافظة 
�إقليم  �ن  يذكر   . بجروح  �شائقها،  �إ�شابة  عن  �أ�شفر  ما  �أرب��ي��ل، 
ودهوك  و�ل�شليمانية  �أرب��ي��ل  �ل��ث��اث  مبحافظاته  ك��رد���ش��ت��ان 
ينعم منذ �شنو�ت با�شتقر�ر �أمني، فيما تعد حادثة �ليوم نادرة 
. من جهة �أخرى �أ�شيب مدير ناحية �لقيارة مبحافظة نينوى 
ب��ج��روح بهجوم  �أف���ر�د حمايته  �ث��ن��ني م��ن  �ل��ع��ر�ق م��ع  ب�شمال 

م�شلح ��شتهدف موكبه جنوب �ملو�شل �ليوم.
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اإلغاء احلجز على اأمالك مقربنْي من �ضالح 

الرئي�ش اليمني يرف�ش عر�شًا لل�شلح مع القاعدة 
•• �صنعاء-ا ف ب:

عبدربه  �ليمني  �ل��رئ��ي�����س  رف�����س 
مع  لل�شلح  عر�شا  ه��ادي  من�شور 
�ل���ق���اع���دة ق��دم��ت��ه جم��م��وع��ة من 
م�شدد�  �لقبائل،  و�شيوخ  �لعلماء 
ع��ل��ى ���ش��رط ت��خ��ل��ي �ل��ت��ن��ظ��ي��م عن 
���ش��اح��ه م�����ش��ب��ق��ا، ب��ح�����ش��ب��م��ا �فاد 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  �م���ن���ي  م�������ش���وؤول 

بر�س.
وق����ال �مل�����ش��وؤول �ل����ذي ط��ل��ب عدم 
�لك�شف عن ��شمه �ن �لرئي�س ي�شر 
�لقاعدة  عنا�شر  يتخلى  �ن  على 
توبتهم  وي��ع��ل��ن��و�  ����ش��ل��ح��ت��ه��م  ع���ن 

وتخليهم عن �لفكر �ملتطرف .
ع��ل��ى �عان  �مل�����ش��وؤول يعلق  وك���ان 
جزيرة  يف  �جل��ه��اد  ق��اع��دة  تنظيم 
�لعرب يف بيان ن�شر عرب �النرتنت 
ثمانية  ق��اده��ا  و���ش��اط��ة  ف�شل  ع��ن 
ع��ل��م��اء و���ش��ي��وخ ق��ب��ائ��ل م���ن �جل 

�ل�شلح مع �لدولة.
بيان  �لثمانية يف  �لو�شطاء  و�علن 
�شباط  تاريخ �خلام�س من  يحمل 
لل�شلح  م�شاعيهم  ف�شل  ف��رب�ي��ر 

بني �لقاعدة و�لدولة.
وي����ح����م����ل ه��������ذ� �ل�����ب�����ي�����ان ه������ادي 
زعيم  �ن  ويوؤكد  �لف�شل  م�شوؤولية 
نا�شر  �ل��ع��رب  ج��زي��رة  يف  �لقاعدة 
�تفاق  ووق��ع على  و�ف��ق  �لوحي�شي 
�ل�شلطات  و�ف��ق��ت  �ن  بعد  �ل�شلح 

هال حمفل لوكالة فر�ن�س بر�س 
�لتحفظي  �حل���ج���ز  ق�����ر�ر  �ل��غ��ي��ن��ا 
متردهما  �ل��رج��ان  �نهى  �ن  بعد 
�مام  مثولهما  وبعد  �لق�شاء  على 

�لق�شاء .
وكانت �ملحكمة قررت يف 26 �شباط 
فرب�ير فر�س حجز حتفظي على 
و�الر�شدة  و�مل��م��ت��ل��ك��ات  �ل��ع��ق��ار�ت 
�لنقدية لكل من �للو�ء عبد �مللك 
�لطيب قائد قو�ت �المن �ملركزي 
حممد  يحيى  و�ل��ع��م��ي��د  �ل�����ش��اب��ق، 
�لثاين  �ل���رج���ل  ���ش��ال��ح  ع���ب���د�هلل 
و�البن  �مل��رك��زي  �الم���ن  يف  �شابقا 
�ليمني  �ل��رئ��ي�����س  ل�شقيق  �الك���رب 
عن  المتناعهما  وذل���ك  �ل�����ش��اب��ق، 
�الدالء باقو�لهما يف ق�شية تفجري 

د�م �شهدته �شنعاء يف 2012.
لادالء  ��شتدعيا  �لرجان  وك��ان 
�لهجوم  خلفية  ع��ل��ى  ب��اق��و�ل��ه��م��ا 
جنود  ��شتهدف  �ل��ت��ي  �الن��ت��ح��اري 
�المن �ملركزي يف ميد�ن �ل�شبعني 
�ي����ار مايو   21 و���ش��ط ���ش��ن��ع��اء يف 
2012 خال مترين على عر�س 
ع�شكري و�ودى بحياة 86 جنديا 

وجرح �أكرث من مئتني �آخرين.
�لعام  نهاية  �شالح  يحيى  و�ق��ي��ل 
�ملا�شي يف �طار �عادة هيكلة قو�ت 
مبوجب  �ليمنية  و�جلي�س  �الم��ن 
�قيل  كما  �ل�شلطة.  �نتقال  �تفاق 
عبد �مللك �لطيب يف يوم �لهجوم.

�هد�ف للقاعدة يف �ليمن.
�أخ�����رى، �ل��غ��ت �ملحكمة  م��ن ج��ه��ة 
�شوؤون  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
�الره��اب �م�س �حلجز �لذي كانت 
ف��ر���ش��ت��ه ع��ل��ى �م�����اك �ب����ن �خي 
�لرئي�س �ليمني �ل�شابق علي عبد 
�شابق  ع�شكري  وق��ائ��د  �شالح  �هلل 
�علن  بح�شبما  م��ن��ه،  م��ق��رب  �آخ���ر 

قا�شي �ملحكمة.
�لقا�شي  �مل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 

�ل��ب��ي��ان على هدنة  ق��ول  على ح��د 
بني  �التفاق  ملناق�شة  �شهرين  مل��دة 

�لطرفني.
وذك���ر ب��ي��ان �ل��ع��ل��م��اء و�ل�����ش��ي��وخ �ن 
جهاز  رئي�س  م��ع  مت��ت  �ملفاو�شات 
�الم����ن �ل�����ش��ي��ا���ش��ي غ��ال��ب مطهر 
�ل���ق���م�������س، ومل ي���ت���م �ل���ت���وق���ي���ع يف 
�ل��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى �الت���ف���اق م���ن قبل 

مفو�س من رئي�س �جلمهورية.
وي���ت���ز�م���ن ذل�����ك م����ع م��ق��ت��ل 12 

�ل�شعبية  �ل���ل���ج���ان  م���ن  ع��ن�����ش��ر� 
�شيارة  �نفجار  يف  للجي�س  �ملو�لية 
لهذه  م��ق��ر�  ����ش��ت��ه��دف��ت  مفخخة 
لودر مبحافظة  �للجان يف مدينة 
�ل��ي��م��ن، ووجهت  ج��ن��وب  �ب���ني يف 
��شابع �التهام �ىل تنظيم �لقاعدة 

بامل�شوؤولية عن هذ� �لتفجري.
مطاردة  �ليمنية  �لقو�ت  وتو��شل 
�ن�شار �لقاعدة، فيما تنفذ طائر�ت 
�مريكية من دون طيار غار�ت على 

وا�شنطن: كل اخليارات مطروحة مع اإيران 
•• وا�صنطن-وكاالت:

�أعلن جوزيف بايدن نائب �لرئي�س �الأمريكي �أن 
جميع �خليار�ت مطروحة للتعامل مع �مل�شروع 
�لنووي �الإير�ين مبا يف ذلك �خليار �لع�شكري، 
�أن  �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  �ل��ب��ي��ت �الب��ي�����س  بينما ج���دد 
�أمام  مفتوحة  �لفر�س  نافذة  تدع  لن  و��شنطن 
�ل�شوؤون  �أمام جلنة  طهر�ن لاأبد. وقال بايدن 
وهي  )�أي��ب��اك(  �الإ�شر�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة 
�أكرب لوبي د�عم الإ�شر�ئيل بال�شاحة �الأمريكية 
�إير�ن  �إن باده ت�شع كل �خليار�ت للتعامل مع 

على �لطاولة  مبا يف ذلك �حلل �لع�شكري ولكنه 
��شتطرد قائا �إن و��شنطن ال تز�ل حتاول �إيجاد 
�أن  �إبهامه  ر�فعا  بايدن  و�أك��د  دبلوما�شية  حلول 
�لرئي�س �الأمريكي ال يخادع . وجاء هذ� �لتاأكيد 
�الأمريكي �أي�شا على ل�شان وزير �خلارجية جون 
�شعود  �ل�شعودي  لقائه مع نظريه  كريي خال 
للمحادثات  �ملتاحة  �مل��دة  �إن  ق��ال  حني  �لفي�شل 
�ل��ن��ووي��ة ب���ني �إي������ر�ن و�ل���ق���وى �ل�����ش��ت �لكربى 
حم������دودة. وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �مل��ت��ح��دث با�شم 
�أمام  �ل��ف��ر���س  �إن  ك���ارين  ج��اي  �الأب��ي�����س  �لبيت 
�إي��ر�ن حم��دودة، موؤكد� يف معر�س تعليقه على 

يف  مركزي  طرد  جهاز  �آالف  ثاثة  ن�شب  �أنباء 
رددنا  بالقول  �الإير�نية،  �لنووية  نطنز  من�شاأة 
ت��ب��ق��ى مفتوحة  ل��ن  �ل��ف��ر���س  ن��اف��ذة  �أن  م����ر�ر� 
�إىل �أج��ل غ��ري م�شمى �أم���ام �إي���ر�ن . و�أ���ش��ار �إىل 
برناجمها  عن  للتخلي  فر�شة  طهر�ن  �أم��ام  �أن 
�لنووي �لذي يثري �شكوكا لدى �لغرب باأن �إير�ن 
تنفيه  ما  وه��و  ن��ووي��ة،  �أ�شلحة  المتاك  ت�شعى 
طهر�ن د�عيا �الإير�نيني �إىل ما و�شفه بااللتز�م 
بقر�ر�ت جمل�س �الأمن �لدويل و�لت�شرف ب�شكل 
�شحيح مع �ملجتمع �لدويل الإنهاء عزلتها، وفق 

تعبريه.

•• عمان-وكاالت:

بحث ملك �الأردن عبد �هلل �لثاين خال زيارته الأنقرة 
�م�س مع �لرئي�س �لرتكي عبد �هلل غل ورئي�س �لوزر�ء 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز ع��اق��ات  �شبل  �أردوغ������ان،  رج���ب ط��ي��ب 
�مل��ن��ط��ق��ة، ال�شيما  �ل���ر�ه���ن���ة يف  و�ل���ت���ط���ور�ت  �ل��ث��ن��ائ��ي 
�مل�شتجد�ت على �ل�شاحة �ل�شورية، وفق ما ذكرت وكالة 

�الأنباء �الأردنية )برت�(.
يومني،  ت�شتمر  �لتي  زيارته  خال  �أي�شا  �مللك  و�لتقي 
رئي�س �جلمعية �لوطنية �لرتكية جميل جيجك، حيث 
�لربملاين  �لتعاون  بتعزيز  �لكفيلة  �لو�شائل  بحث  يتم 

بني �لبلدين مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة لل�شعبني.
وي��ت�����ش��م��ن ب���رن���ام���ج زي�������ارة �مل���ل���ك ل���ق���اء م����ع جمتمع 
�لتجارة  ينظمه �حتاد غرف  �لرتكي،  �الأردين  �الأعمال 
�لتعاون  �ل�شلع يف تركيا، بهدف تعزيز عاقات  وتبادل 

�القت�شادي بني �لبلدين، مبا ينعك�س �إيجابا على حجم 
�لرئا�شة  �أعلنت  جهتها  من  بينهما.  �لتجاري  �لتبادل 
�شت�شاهم يف  �الأردين  �لعاهل  زي��ارة  �أن  بيان  �لرتكية يف 
يف  �ملنطقة  يف  �الأ�شا�شيني  �لبلدين  بني  �لتعاون  تعزيز 
وقت جتري فيه تطور�ت ح�شا�شة يف منطقتنا . و�أو�شح 
�لعاقات  �لرتكي  �لرئي�س  مع  يبحث  �مللك  �أن  �لبيان 
و�ال�شتثمار�ت  �لتجاري  �لتبادل  و�شبل تطوير  �لدولية 
�الأربعاء  �ل��ي��وم  �ل��ث��اين  �هلل  عبد  وي���زور  �لبلدين.  ب��ني 
كما  �ل��رتك��ي��ة،  �لعا�شمة  يف  �الأ�شلحة  �شناعة  من�شاآت 
�أ�شاف بيان �لرئا�شة �لرتكية. وتاأتي زيارة ملك �الأردن 
مو�شكو  زيارته  على  �أ�شبوعني  من  �أق��ل  بعد  تركيا  �إىل 
وجتاوز  هناك.  �مل�شوؤولني  مع  �ل�شورية  �الأزم��ة  وبحث 
للم�شوؤولني  وفقا  �ألفا،   421 ب��االأردن  �ل�شوريني  عدد 
ت��ط��ال��ب برحيل  �ل��ت��ي  ت��رك��ي��ا  ت����وؤوي  �الأردن���ي���ني، بينما 

�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �الأ�شد حو�يل مائتي �ألف نازح.

•• ديار بكر-رويرتز:

�أك��ر�د� فجرو�  �ن متمردين  �م�س  �أمن  قال م�شوؤولو 
تركيا  ���ش��رق  ج��ن��وب  يف  ع�شكرية  ع��رب��ة  �أ�شفل  قنبلة 
ي��ه��دد �لهجوم  �رب���ع���ة ج���ن���ود. ومي��ك��ن �ن  و�أ����ش���اب���و� 
ع��م��ل��ي��ة ����ش���ام ول���ي���دة ب���ني ح��ك��وم��ة �أن����ق����رة وزعيم 
�الك��ر�د �مل�شجون عبد �هلل �أوج��ان. وب��د�أ م�شوؤولون 
�لعمال  ح��زب  زعيم  و�أوج���ان  �لرتكية  �ملخابر�ت  يف 
��شطنبول  ق���رب  �مل�����ش��ج��ون يف ج��زي��رة  �ل��ك��رد���ش��ت��اين 
النهاء  �مل��ا���ش��ي  �الول  ت�شرين  �ك��ت��وب��ر  يف  حم��ادث��ات 
من  �أكرث  فيه  �شقط  �لكردي  �لتمرد  من  عاما   28
�لعنف  تر�جع  �ملحادثات  تقدم  ومع  قتيل.  �لف   40
وكان �خر هجوم حلزب �لعمال �لكرد�شتاين يف يناير 

كانون �لثاين حني قتل م�شلحون �أكر�د �شابط �شرطة 
ويف  �ل��ب��اد.  ���ش��رق  بجنوب  م��اردي��ن  �قليم  يف  تركيا 
هجوم �م�س �الأول فجر متمردون عن بعد متفجر�ت 
ع�شكرية يف  قافلة  م��رور  ل��دى  �لطريق  م��زروع��ة يف 
منطقة ليج باقليم ديار بكر وقال م�شوؤولون �ن �أربعة 
جنود يف عربة مدرعة �أ�شيبو�. وقال م�شطفى طربق 
حمافظ �قليم دي��ار بكر �ن وح��د�ت �جلي�س �لرتكي 
�ن حزب  �أك��ر�د  �شيا�شيون  ويقول  كانت تاحق جناة 
�لعمال �لكرد�شتاين ملتزم �الن بوقف فعلي الطاق 
�لنار و�ن �أوجان يعتزم �ن يعلن ر�شميا وقفا للقتال 
يف ر�أ�س �ل�شنة �لكردية �لتي حتل يف 21 مار�س �ذ�ر. 
�أهد�ف  ق�شف  يف  ��شتمرت  �لرتكية  �لطائر�ت  لكن 
كردية يف جبال �شمال �لعر�ق حيث يتمركز �الف من 

�ملقاتلني �الك��ر�د وهو ما قوبل بتحذير�ت من حزب 
�لعمال �لكرد�شتاين بان ذلك يقو�س عملية �ل�شام. 
كما ��شتمرت �أي�شا �لعمليات �لع�شكرية يف جنوب �شرق 
تدعمها  �لرتكية  �لقو�ت  �ن  م�شوؤولون  وقال  تركيا. 
�شنت عملية حول جبال جودي  �لهليكوبرت  طائر�ت 
يف �قليم �شريناك قرب �حلدود �لعر�قية و�ن وحد�ت 
�ملدفعية ق�شفت �جلبل ومل يرد على �لفور تعليق من 
جانب حزب �لعمال �لكرد�شتاين ب�شاأن هجوم �الم�س. 
ناق�شها  �لتي  �ن �خلطة  تركية  �ع��ام  و�شائل  وقالت 
�أوج��ان مع ممثلي �حلكومة �لرتكية تن�س على �ن 
�لقتالية  �لعمليات  �لكرد�شتاين  �لعمال  ح��زب  ينهي 
ويتخلى عن مطلبه �خلا�س بحكم ذ�تي لاكر�د يف 

جنوب �شرق تركيا .

متمردون اأكراد يهاجمون عربة ع�شكرية تركية 

اأخبار ال�شاعة: الوزاري اخلليجي عرب عن موقفه 
الوا�شح جتاه ق�شايا اخلليج وال�شرق الأو�شط

•• اأبوظبي-وام:

�لتعاون  جمل�س  ل��دول  �ل���وز�ري  �ملجل�س  �إن  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  قالت 
عن  �شدر  �ل��ذي  �خلتامي  �لبيان  يف  عرب  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
�لريا�س.. �الأح��د يف  يوم  126�لتي عقدت  �ل�  دورت��ه  �جتماعات 

عن موقف و��شح ومبدئي جتاه ق�شايا منطقة �خلليج و�ل�شرق 
�الأو�شط عك�س و�شوح �لروؤية لدى دول جمل�س �لتعاون ونظرتها 
و�لدولية.  �الإقليمية  �ل�شاحتني  على  �الأو���ش��اع  ملجمل  �ملت�شقة 
وحتت عنو�ن موقف خليجي و��شح قالت �إن �ملجل�س جدد تاأكيده 
طنب  �لثاث  �الإم��ار�ت��ي��ة  للجزر  �إي���ر�ن  �حتال  ��شتمر�ر  رف�س 
�أي ممار�شات  �أن  " و�عترب  و�أبومو�شى  �ل�شغرى  �لكربى وطنب 
�إي��ر�ن على �جلزر باطلة وملغاة وقرر �لنظر  �أعمال تقوم بها  �أو 
يف �لو�شائل �ل�شلمية كافة �لتي توؤدي �إىل �إعادة حق �الإم��ار�ت يف 
�أر�شها �ملحتلة .. موؤكدة �أن هذ� موقف خليجي ثابت ومبدئي يف 
دعم �الإمار�ت وم�شاندتها وتاأييد نهجها يف �إد�رة ق�شية �الحتال 
�الإير�ين للجزر �لثاث ويف �لوقت نف�شه �الإميان بالنهج �ل�شلمي 
طريقا ال�شرتجاع �حلقوق �مل�شروعة �لتي ت�شتمد قوتها من ذ�تها 
ومن حقائق �لقانون و�لتاريخ و�جلغر�فيا �لتي تدعمها. و�أ�شافت 
�ل��ن�����ش��رة �ل��ت��ي ي�����ش��دره��ا م��رك��ز �الإم�����ار�ت ل��ل��در����ش��ات و�لبحوث 
�ملبدئية  �ملو�قف �خلليجية  تاأكيده  �إط��ار  ..�أن��ه يف  �الإ�شرت�تيجية 
�أي�شا جاء ت�شديد �ملجل�س على �شرورة �لتز�م �إير�ن �لتام مببادئ 
ب��احل��و�ر �لوطني  �مل��ت��ب��ادل وت��رح��ي��ب��ه  ح�شن �جل����و�ر و�الح�����رت�م 
�ن��ط��اق �حل����و�ر �لوطني  �ل��ب��ح��ري��ن وحت��دي��د م��وع��د  يف مملكة 
مكونات  ب��ني  و�ل��ت��و�ف��ق  �حل���و�ر  �أهمية  على  وت�شديده  �ليمن  يف 
خليجية  �شيا�شة  من  ينبثق  هذ�  �أن  و�أو�شحت  �لعر�قي.  �ل�شعب 
ثابتة وممتدة يتبناها جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية منذ 
�إن�شائه يف عام 1981 تقوم على مبد�أين �أ�شا�شيني: �أولهما عدم 
�لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدول �الأخرى ومطالبة �الآخرين 
بعدم �لتدخل يف �شوؤون دول �ملجل�س ورف�س هذ� �لتدخل من �أي 
جهة وحتت �أي مربر و�ملبد�أ �لثاين فهو �الإمي��ان باأن �حل��و�ر هو 
ود�خل  عام  ب�شكل  �خلافات  لت�شوية  و�الأف�شل  �الأمثل  �لطريق 
�إنه  �أب��ن��ائ��ه على وج��ه �خل�شو�س. وق��ال��ت  �ل��وط��ن �ل��و�ح��د وب��ني 
�خلليجية  للمبادرة  �لتعاون  جمل�س  تبني  جاء  �ملنطلق  هذ�  من 
ب�شاأن �النتقال �ل�شيا�شي يف �ليمن ويجيء موقفه �لثابت يف دعم 
و�أ�شافت  �لعربي.  �لعامل  �الأخ��رى يف  �ملناطق  �حل��و�ر �لوطني يف 
�أن �ملوقف �لذي �أكده �ملجل�س �لوز�ري �خلليجي خال �جتماعه 
�الأخري ب�شاأن �الأزمة �ل�شورية ي�شري �إىل و�شوح �لروؤية و�لقر�ءة 
على  بدقة  يده  �ملجل�س  و�شع  حيث  للق�شية  و�ل�شاملة  �لعميقة 
تاأكيده  خال  من  لاأزمة  �لدولية  �الإد�رة  يف  �لرئي�شية  �مل�شكلة 
�الأزمة  م��ع  �لتعامل  يف  �لدولية  �ل��روؤي��ة  لتوحيد  �ل�شعي  �أهمية 
�ل�شورية و�شوال �إىل عملية نقل �شلمي لل�شلطة..موؤكدة �أن عدم 
�ل�شوري ميثل  �مل��اأزق  �لتعاطي مع  وج��ود موقف دويل موحد يف 
�أحد م�شادر ��شتمر�ر �ل�شر�ع وتفاقمه مع مرور �لوقت. و�أكدت 
من  �ل��رغ��م  على  �أن��ه  �الإفتتاحي  مقالها  ختام  يف  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار 
�ملجل�س  ف��اإن  �ملعقدة  و�مللفات  بالق�شايا  �ملتخم  �الأع��م��ال  ج��دول 
�لوز�ري �خلليجي حر�س على ��شتعر��س م�شرية �لعمل �خلليجي 
�مل�شرتك وما حتقق فيها من �إجناز�ت يف تاأكيد لاإميان باأن هذ� 
�لعمل هو �ملظلة �لتي يتعزز من خالها مفهوم �الأمن �جلماعي 

�خلليجي. 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لنار  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل���ق���و�ت  �أط��ل��ق��ت 
�حلدودي  �ليعربية  معرب  باجتاه 
م���ع ���ش��وري��ا �ل����ذي ي�����ش��ي��ط��ر عليه 
نا�شطني،  وف�����ق  �حل������ر،  �جل���ي�������س 
وز�رة  �أع����ل����ن����ت  �أن  ب���ع���د  وذل�������ك 
و�شفتهم  م�����ش��ل��ح��ني  �أن  �ل���دف���اع 
�الأر��شي  من  ت�شللو�  باالإرهابيني 
�ل�شورية وهاجمو� ع�شر�ت �جلنود 
بادهم  �إىل  �لعائدين  �ل�شوريني 

مما �أ�شفر عن مقتل 48 جنديا.
وكان حو�يل 65 جنديا وم�شوؤوال 
لل�شلطات  �أنف�شهم  �شلمو�  �شوريا 
��شتوىل  بعدما  �جلمعة  �لعر�قية 
�ل�شوري  �جل��ي�����س  م���ن  م��ق��ات��ل��ون 
�حل���ر ع��ل��ى �جل��ان��ب �ل�����ش��وري من 
معرب �ليعربية �لو�قع يف حمافظة 

�حل�شكة.
ع�����ر�ق�����ي كبري  م���������ش����وؤول  وق��������ال 
�لعر�قية  �ل�شلطات  �إن  ل��روي��رتز 
معرب  �إىل  �ل�شوريني  تنقل  ك��ان��ت 
ح����دودي �آخ����ر ن��اح��ي��ة �جل��ن��وب يف 
حم��اف��ظ��ة �الأن���ب���ار ع��ن��دم��ا ن�شب 
�مل�شلحون كمينا لقافلتهم و�أ�شاف 
�مل�شوؤول �أن �حلادث وقع يف منطقة 
�لتي  �لقافلة  كانت  حيث  عكا�شات 
تقل �جلنود و�ملوظفني �ل�شوريني 
�لوليد  م���ع���رب  �إىل  ط��ري��ق��ه��ا  يف 

�حلدودي.
�ل���دف���اع  وز�رة  ذك�����رت  وب����دوره����ا 
 48 مقتل  �إىل  �أدى  �ل��ه��ج��وم  �أن 
جنديا �شوريا باالإ�شافة �إىل ت�شعة 
�لهجوم  وو�شفت  جنود عر�قيني. 

�شيادة  ع��ل��ى  �ل�����ش��اف��ر  ب���االع���ت���د�ء 
�إرهابية  �لعر�ق، متهمة جمموعة 
�لعر�ق لقتل �جلنود  �إىل  بالت�شلل 

�ل�شوريني و�لعر�قيني.
وح����ذرت �ل�����وز�رة ك��اف��ة �الأط����ر�ف 
�ل�شوري  �جل���ان���ب  يف  �مل��ت�����ش��ارع��ة 
د�خل  �مل�شلح  ���ش��ر�ع��ه��م  ن��ق��ل  م��ن 
�نتهاك  �أو  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �الأر������ش����ي 
و�شيكون  �ل���ع���ر�ق،  ح����دود  ح��رم��ة 
�لرد حازما وقا�شيا وبكل �لو�شائل 

�ملتاحة .
�ل�شورية  �لنظامية  �لقو�ت  وكانت 
�خلمي�س  �مل���ع���رب  �����ش���ت���ع���ادت  ق����د 
و�ألوية  �لن�شرة  �ملا�شي من جبهة 

�لبوكمال  م��ع��رب  ه��و  �ل���ع���ر�ق  م��ع 
�ل�����و�ق�����ع ����ش���م���ن حم���اف���ظ���ة دي���ر 
��شتوىل على عدد من  �ل��زور، كما 
�ملعابر �حلدودية مع تركيا �شمن 
حمافظات حلب و�إدلب و�حل�شكة.

�لرو�شي  �ل�شفري  ع��رّب  ذل���ك،  �ىل 
لدى �الأمم �ملتحدة عن قلق باده 
�مل�شاعد�ت  ت��ع��زي��ز  �ح��ت��م��ال  �إز�ء 
يف  م�شلحة  جلماعات  �الأم��ريك��ي��ة 
�شوريا، و�أكد �أن �حلو�ر هو �ل�شبيل 
�لوحيد حلل �الأزمة �لتي ت�شهدها 
وزير  تعهد  �أن  بعد  وذل��ك  �لباد. 
�لريا�س  يف  �الأم��ريك��ي  �خلارجية 
م��زي��د من  ب��ت��ق��دمي  �الأول  �أم�������س 

�أخ����رى ����ش��ت��ول��ت ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ذلك 
�لقو�ت  �أن  نا�شطون  وذك���ر  ب��ي��وم. 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة �ل�����ش��وري��ة جل�����اأت �إىل 
مرتني  يف  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �الأر�������ش�����ي 

فقدت فيهما �ملعرب.
�ل�شوريون �حلكومة  �لثو�ر  ويتهم 
�لرئي�س  ن��ظ��ام  ب��دع��م  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
طائفية،  الأ����ش���ب���اب  �الأ����ش���د  ب�����ش��ار 
وهو ما تنفيه ب�شدة حكومة نوري 
�ملالكي. وحذر �ملالكي قبل �أيام من 
يفجر  ق��د  �الأ���ش��د  نظام  �نهيار  �أن 
نز�عات طائفية يف لبنان و�لعر�ق.

�جلي�س  ��شتوىل  �ملا�شي  �لعام  ويف 
�حل����ر ع��ل��ى م��ع��رب ح������دودي �آخ���ر 

من  �ل�����ش��وري��ة  للمعار�شة  �ل��دع��م 
دون ت�شليحها.

�ل��رو���ش��ي فيتايل  �ل�����ش��ف��ري  وق����ال 
ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني يف مقر  ت�����ش��ورك��ني 
�الأمم �ملتحدة بنيويورك �إن باده 
�لت�شريحات  �إز�ء  بالقلق  ت�شعر 
�الأخ������رية ع���ن تعزيز  �الأم���ريك���ي���ة 
باجلماعات  ���ش��م��اه��ا  مل��ا  �مل�����ش��اع��دة 
�مل�شلحة يف �شوريا، معترب� �أن ذلك 
ميثل �بتعاد� عن �الجتاه �ملطلوب 
�حلكومة  ب�����ني  ح�������و�ر  الإج����������ر�ء 

و�ملعار�شة.
و�أكد ت�شوركني �لذي تر�أ�س باده 
�ل�شهر  �ل������دويل  �الأم������ن  جم��ل�����س 
�حلايل �أن باده توؤمن باأن �جلهد 
�لرئي�شي للمجتمع �لدويل، �لذي 
كان �جلهد �لرئي�شي للدبلوما�شية 
�لرو�شية، هو حماولة �إقامة حو�ر 
بني �حلكومة و�ملعار�شة مبا يتو�فق 
مع وثيقة جنيف �ل�شادرة يف 30 
يونيو-حزير�ن �ملا�شي . و��شتبعد 
�أي تقدم  �لرو�شي حتقيق  �ل�شفري 
�إيجابي يف �شوريا من دون �حلو�ر. 
�لو�شع  �أن  �إىل  �ل�����ش��ف��ري  و�أ����ش���ار 
و�إ�شر�ئيل  ���ش��وري��ا  ب���ني  �الأم���ن���ي 
ب�شبب  ل��ل��خ��ط��ر  �أي�������ش���ا  ت���ع���ر����س 
ظ��اه��رة ج��دي��دة وخ��ط��رية تتمثل 
تن�شط  م�����ش��ل��ح��ة  ج��م��اع��ات  �أن  يف 
يف  �ل��ع��ازل��ة  باملنطقة  ي�شمى  فيما 
�لبلدين.  بني  �جل��والن  مرتفعات 
ملجل�س  �إ�شر�ئيل  قالت  �ل�شياق  يف 
�إنها  �ملتحدة  ل��اأمم  �لتابع  �الأم��ن 
�الأيدي  �أن تظل مكتوفة  ال ميكن 
�شوريا  يف  �ل��ن��ز�ع��ات  مت��ت��د  بينما 

�إىل خارج حدودها. وكتب �ل�شفري 
�ملتحدة  �الأمم  ل��دى  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
ي�شكو  �ملجل�س  �إىل  ب��رو���ش��ور  رون 
من �شقوط قذ�ئف مدفعية قادمة 
من �شوريا يف د�خل �إ�شر�ئيل، قائا 
�إ�شر�ئيل  م��ن  ينتظر  �أال  ينبغي 
و�أرو�ح  �الأي����دي  مكتوفة  تقف  �أن 
من  للخطر  تتعر�س  مو�طنيها 
للحكومة  �لطائ�شة  �الأفعال  جر�ء 

�ل�شورية .
�خلارجية  وزي���ر  تعهد  �أن  و���ش��ب��ق 
�الأم����������ريك����������ي ج����������ون ك����������ريي يف 
�ل����ري����ا�����س ب���ت���ق���دمي م����زي����د من 
بدون  �ل�شورية  للمعار�شة  �لدعم 
�لواليات  �أن  مو�شحا  ت�شليحها، 
�مل���ت���ح���دة ����ش���ت���و�����ش���ل �ل���ع���م���ل مع 
�ملعار�شة  ل��ت��ع��زي��ز  �أ����ش���دق���ائ���ه���ا 

�ل�شورية .
ورد� على �شوؤ�ل يف موؤمتر �شحفي 
�ل�شعودي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م���ع 
دول  �إر���ش��ال  ب�شاأن  �لفي�شل  �شعود 
قال  �شوريا،  يف  �لثو�ر  �إىل  �أ�شلحة 
�ملعتدلة  �ملعار�شة  ل��دى  �إن  ك��ريي 
�الأ�شلحة  �أن  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  �ل��ق��درة 
ت�����ش��ل �إل��ي��ه��ا ول��ي�����س �إىل �الأي����دي 
�خلطاأ ، يف ما بد� مو�فقة �شمنية 
�لثو�ر  �إىل  �أ���ش��ل��ح��ة  �إر����ش���ال  ع��ل��ى 

�ملعتدلني .

رو�ضيا تنتقد دعم اأمريكا لثوار �ضوريا 

توتر حدودي بعد مقتل جنود �شوريني بالعراق

دم�شق ت�شلم ال�شفري الرو�شي اأملانيًا 
•• دم�صق-ا ف ب:

�شلمت �ل�شلطات �ل�شورية �م�س �ل�شفري �لرو�شي يف دم�شق �شحافيا �ملانيا يدعى بيلي �شيك�س، ملمحة 
�خلارجية يف  وز�رة  لقاء �شحايف عقد يف  �شرعية. ويف  �ل�شورية بطريقة غري  �الر����ش��ي  دخ��ل  �ن��ه  �ىل 
دم�شق، قال نائب وزير �خلارجية �ل�شورية في�شل �ملقد�د �ن �لهدف من �للقاء ت�شليم �ل�شحايف �الملاين 

لل�شيد �ل�شفري �لرو�شي عظمة �هلل كول حممدوف. 
و�و�شح �نه عندما طلب وزير �خلارجية �لرو�شي �شريغي الفروف و�شاطة �حلكومة �ل�شورية من �جل 
حل م�شكلة �العامي �الملاين بيلي �شيك�س، قلنا له �ننا على �مت �ال�شتعد�د �نطاقا من هدفنا �لد�ئم 
لكننا مرة �خرى نتحفظ على  �ملقد�د  . و��شاف  �ح��رت�م م�شوؤوليات وو�جبات �العاميني  و�الكيد يف 
�لدخول ب�شكل غري م�شروع �ىل �ر��شي �جلمهورية �لعربية �ل�شورية . و�شافح �ملقد�د يف نهاية �ملوؤمتر 
�شيك�س ذي �للحية �خلفيفة و�ل�شعر �لطويل، و�لذي �رتدى �شرتة د�كنة �للون، قبل �ن ي�شافح بدوره 
�ل�شفري �لرو�شي. وبيلي �شيك�س هو و�حد من مئتني �شحايف م�شتقلني يعملون مع �ال�شبوعية �ليمينية 

�الملانية يونغي فر�يهايت .

العاهل الأردين برتكيا لبحث الأزمة ال�شورية 
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كينياتا يتقدم يف انتخابات كينيا 
•• نريوبي-رويرتز:

�أوه��ورو كينياتا تقدما �م�س مع  حقق �ملر�شح �لرئا�شي 
�جتذبت  رئا�شية  �نتخابات  يف  �ال���ش��و�ت  ف��رز  ��شتمر�ر 
�مل��اي��ني رغ��م وق���وع �أع��م��ال عنف �أ���ش��ف��رت ع��ن �شقوط 
كانو�  �لذين  �لكينيون  وياأمل  �الق��ل.  على  15قتيا 
باأ�شو�تهم  ينتظرون ب�شرب يف �شفوف طويلة لادالء 
و�حدة  باعتبارها  بادهم  �شورة  �النتخابات  تعيد  �أن 
�فريقيا  يف  ����ش��ت��ق��ر�ر�  �لدميقر�طية  �لنظم  �أك���رث  م��ن 
 2007 ع��ام  رئا�شية  �نتخابات  ت�شببت  �أن  بعد  وذل��ك 
متنازع على نتائجها يف وقوع �أعمال عنف قبلية �أدت �ىل 
جزئية  ف��رز  عمليات  و�أظ��ه��رت  �شخ�س.   1200 مقتل 
بال�شلمية  و�ت�شمت  �لرئا�شية  �النتخابات  يف  لا�شو�ت 
ب�شورة كبرية تقدم كينياتا نائب رئي�س �لوزر�ء �لبالغ 

من �لعمر 51 عاما على رئي�س �لوزر�ء ر�يا �أودينجا 
68 عاما . لكن تقدم كينياتا ميكن �أن يتغري الن ثلثي 
وق��ال��ت جلنة  بعد.  نتائجها  تعلن  �الق���رت�ع مل  م��ر�ك��ز 
�ل��ف��رز ق��د ال يكتمل قبل �الرب��ع��اء مع  �الن��ت��خ��اب��ات �ن 

تاأخري �العان �لر�شمي حتى ذلك �حلني �أو بعد ذلك.
وقال هرني �أوينو 29 عاما وهو بائع ماب�س م�شتخدمة 
�لعا�شمة نريوبي  �أدىل ب�شوته يف منطقة ع�شو�ئية يف 
حيث ت�شاعد �لعنف قبل خم�س �شنو�ت �لنا�س يريدون 
�ملرة قرر  �ل�شابقة.. هذه  �ملرة  �ل�شام بعد ما حدث يف 

�لنا�س �أنهم ال يريدون �لقتال.
�لنتيجة  كانت  �ذ�  م��ا  ه��و  �حلقيقي  �الختبار  و�شيكون 
�لنهائية عند �عانها �شتحظى بالقبول �أم �شتكون حمل 
نز�ع وما �ذ� كان �ملر�شحون �أو �أن�شارهم �شينطلقون �ىل 

�ل�شو�رع �أم يلجاأون للمحكمة للطعن يف �لنتيجة.

•• تون�س - الفجر

يكون  �أن  �إم��ك��ان��ي��ة  مطلع  تون�شي  �أم��ن��ي  م�����ش��در  رّج���ح 
�غتيال  ق�شية  يف  به  �مل�شتبه  �لق�شقا�شي  كمال  �ملدعو 
�شكري  �لدميقر�طيني  �لوطنيني  حلزب  �لعام  �الأم��ني 
بلعيد قد جتاوز �حلدود ب�شكل غري �شرعي و�ملرور �إىل 
�لرت�ب �جلز�ئري مب�شاعدة بع�س  �ملهربني �ملعروفني 
�لتنقل خل�شة بني �شفتي  �لو��شعة يف جمال  بخربتهم 

�ل�شريط �حلدودي. 
غري  �ملعلومة  هذه  تظل  و�ن  �نه  �مل�شدر  نف�س  و�أ�شاف 
عمليات  �أّن  باعتبار  جد�  و�ردة  باأّنها  يرى  فانه  موؤكدة 
�الأ�شبوع  م��دى  على  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي  �لو��شعة  �لتفتي�س 
�مل��ا���ش��ي يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة م���ن حم��اف��ظ��ت��ي �لكاف 
�أن  الإمكانية  ق��وي��ة  م��وؤ���ش��ر�ت  وج���ود  ك�شفت  وج��ن��دوب��ة 
يكون �لقاتل �لفار قد جنح يف تخطي �حلدود �لتون�شية 
�أوردته  ما  وفق  تورطه،  �كت�شاف  وجيزة من  بعد فرتة 

�شحيفة �ل�شريح يف عددها �ل�شادر �أم�س �لثاثاء .

وتقوم �ل�شلطات �الأمنية و�لع�شكرية �لتون�شية، بتم�شيط 
وحم��ا���ش��رة �مل��ن��اط��ق �حل���دودي���ة م��ع �جل���ز�ئ���ر، وتفيد 
مر�جع �إعامية �ن �أهد�ف هذه �حلملة جتاوزت �لبحث 
عن �ملتهم يف جرمية �غتيال �ملنا�شل �شكري بلعيد، �إىل 

�ال�شتباه يف وجود عنا�شر جهادية يف �جلهة.
و�شخرت �ل�شلطات �الأمنية و�لع�شكرية عتاد� �شخما يف 
عملياتها تلك، حيث مت تدعيم ف�شائل ع�شكرية هنالك 
ن��ح��و ع���دة ط��رق��ات خ�شو�شا على  مب��درع��ات �جل��ي�����س 
ت�شتمر  فيما  �حلدودية،  يو�شف  �شيدي  �شاقية  طريقي 
كما  �ملنطقة،  �شماء  مت�شيط  يف  ع�شكريتان  مروحيتان 
عربات  يف  تتمثل  مدنية  نقل  م��ع��د�ت  ت�شخري  ي�شتمر 

رباعية �لدفع ملر�قبة �لطرقات �جلبلية.
�أمنّية  �أطلقت حملة  قد  �لتون�شية  �الأم��ن  ق��و�ت  وكانت 
موؤخر� حما�شرتها  �أعلنت  و  �لقاتل  "م�شّددة" ملطاردة 
له و حتديد هويته لكنها مل تعرث عليه رغم متكنها من 
ميثلون  �للذين  �جلرمية  يف  �شركائه  من  ع��دد  �عتقال 

�أمام قا�شي �لتحقيق.

اإحباط هجوم �شاروخي على الربملان الأفغاين رئي�ش الوزراء الباك�شتاين يف اأول زيارة للهند
•• نيودلهي-ا ف ب:

��شرف  برويز  رج��ا  �لباك�شتاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  ي��زور 
زي��ارة حج  �لهند يف منا�شبة  �ال�شبوع الأول مرة  هذ� 
�ىل مقام �شويف بارز كما �علن م�شوؤول هندي كبري 
�م�س. وقال �مل�شوؤول �لهندي طالبا عدم �لك�شف عن 
�ل�شبت.  �لهند  يف  �شيكون  �ل����وزر�ء  رئي�س  �ن  ��شمه 
�نها زيارة خا�شة و�شري�فقه فيها م�شوؤولون �خرون 

وعائلته .
�ن  �ملرتقب  غ��ري  م��ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  و����ش��اف 
دينية  زي��ارة  �نها  هندي.  �شيا�شي  م�شوؤول  �ي  يلتقي 

�����ش���رف م��ق��ام �الم�����ام �ل�شويف  وروح���ي���ة . و���ش��ي��زور 
ح�شرة خو�جة غريب نو�ز �لو�قع يف عجمر �شريف 

�لتي تبعد حو�ىل 400 كلم جنوب غرب نيودلهي.
و�شتكون هذه �ول زيارة �ىل �لهند مل�شوؤول باك�شتاين 
ك��ب��ري م��ن��ذ زي�����ارة �ل��رئ��ي�����س �آ����ش���ف ع��ل��ي زرد�ري يف 
�ل���وزر�ء  رئي�س  �لتقى  ح��ني   2012 ني�شان-�بريل 

�لهندي منموهان �شينغ.
وخا�شت �لهند وباك�شتان، �لقوتان �لنوويتان، ثاث 
منها  �ث��ن��ت��ان   ،1947 يف  ��شتقالهما  منذ  ح���روب 
بها  يطالب  �ل��ت��ي  �ملق�شومة  �ملنطقة  ك�شمري  ح��ول 

�لبلد�ن.

•• تون�س – الفجر - خا�س

�لتون�شية  �ملغرب  �الإعامي عمر �شحابو موؤ�ش�س �شحيفة  ذكر 
و�لتون�شيني  �لتون�شيات  �إىل  ن��د�ء  عنو�ن  حتت  كتبه  مقال  قي 
�لوطني عبد  �لدفاع  وزي��ر  ي��وم مع  �ل��ذي جمعه منذ  �للقاء  �أّن 
�لكرمي �لزبيدي بعث يف وجد�نه خوفا وحرية مل يجد من خيار 

�شوى متريرها للر�أي �لعام �لتون�شي.
قرر  �لزبيدي  �ل��ك��رمي  عبد  �أن  ر�شالته  يف  �شحابو  عمر  وكتب 
�لتي  �لو�شائل  كل  ��شتنفد  بعدما  �لوطني  �لدفاع  وز�رة  مغادرة 
�لدولة و�لثقافة �جلمهورية و�لتي ت�شبع  تخولها له موؤ�ش�شات 
�لو�شع  يتطلبه  �حل��ال��ي��ني مب��ا  �ل�����ش��ي��ادة  �أ���ش��ح��اب  الإ���ش��ع��ار  بها 
�ل��وط��ن من  �إج����ر�ء�ت ف��وري��ة وفا�شلة �لتي تخرج  �حل��ايل م��ن 
من  عليه  ه��و  م��ا  على  �حل��ال  ��شتمّر  ل��و  تنتظره  �لتي  �ملخاطر 

�شبابية �شيا�شية وه�شا�شة �أمنية.
و�أ����ش���اف ���ش��ح��اب��و �أن �ل���وزي���ر �ل��زب��ي��دي ي���رى �أن �خل����روج من 
�لو�شع لن يكون �إال بحكومة متحررة من �ملحا�ش�شة �حلزبية 
على  زمنيا،  �ملهام  وحم��ددة  وحم��دودة  �لكفاء�ت  يف  ومتجان�شة 
�أكتوبر   23 �نتخابات  مر�شى  �إىل  �أو�شلت  �لتي  �حلكومة  غ��ر�ر 

�الآمن. كما يعتقد �لزبيدي �أّن �خلا�س كُمن يف مبادرة حمادي 
�جلبايل �لتي لو مل تعرقل ومل جته�س لكانت موؤدية �إىل طريق 

�لنجاة. 
ويبدو �أّن �لزبيدي نّبه بهذه �ل�شروريات �أ�شحاب �لقر�ر �إال �أّن 
رجع �ل�شدى لند�ء�ته كان �شبه معدوما. وقال �إن طاقة �شموده 
�حلكومة  ورئي�س  �ملوؤقت  �جلمهورية  رئي�س  �إب��اغ  وق��رر  نفذت 

�ملكلف بقر�ر مغادرته �لوز�رة
�لتون�شيات  �مل��غ��رب  �شحيفة  موؤ�ش�س  ط��ال��ب  �الأ���ش��ب��اب،  ول��ه��ذه 
�لزبيدي  �ل��ك��رمي  ع��ب��د  لل�شيد  ب��ط��اق��ات  ب��اإر���ش��ال  و�لتون�شيني 
يعربون فيها عن عدم مو�فقتهم على مغادرته وز�رة �لدفاع الأن 

تعبريه. �مليز�ن" ح�شب  يف  �لعزيزة  "تون�س 
و�أو�شح عمر �شحابو مدير حترير جريدة �ملغرب يف برنامج �إذ�عي 
�أم�س �أن �لذي دفعه �إىل توجيه ند�ء �إىل �لتون�شيات و�لتون�شيني 
و�خلوف  و�حل��رية  �لقلق  حالة  هو  بجريدته  �ل�شادر  مقاله  يف 
�لتي مل�شها لدى وزير �لدفاع عبد �لكرمي �لزبيدي خال لقاء 
جمعه به م�شدد� على �أنه ال يتحدث على ل�شان �لوزير  ودعاه �إىل 
�ملو��شلة يف من�شبه خدمة مل�شلحة �لباد. و�أفاد �شحابو �أن هذه 
�حلالة ناجتة عن �نعد�م خارطة طريق و��شحة �ملعامل للحياة 

�ل�شيا�شية وعياب �لتن�شيق و�لتناغم �شلب �حلكومة وموؤ�ش�شاتها 
وخ�شو�شا �لت�شديد على �أن �لو�شع �الأمني مل يعد يحتمل �أكرث 
على  �ل��ق��درة  لها  لي�س  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  مع 

حتمل �ملزيد �إذ� مل تتو�شح �لروؤية. 
�حلزبية  �ملحا�ش�شة  �أن  �أك��د  �ل��دف��اع  وزي��ر  �أن  و�أ���ش��اف �شحابو 
�شتعمق �الأزمة �لتي تعي�شها بادنا يف حني يرى �أن �لنجاة تكمن 
و�لتي  ك��ف��اء�ت  حكومة  بت�شكيل  �لقا�شية  �جل��ب��ايل  م��ب��ادرة  يف 
�لنه�شة  ح��رك��ة  قبل  م��ن  خ�شو�شا  رف�شها  بعد  �إجها�شها  مت 
�ل��دف��اع ع��رّب ع��ن رغبته يف  �أن وزي���ر  و�مل���وؤمت���ر. وت��اب��ع �شحابو 
�جلمهورية  رئي�س  �شلوك  من  تذّمره  بعد  و�مل��غ��ادرة  �ال�شتقالة 
�لتي  �لنقطة  �أن  �إىل  م�شري�  �مل��رزوق��ي  �ملن�شف  حممد  �مل��وؤق��ت 
�لطو�رئ  حالة  �إن��ه��اء  عن  �ملو�فقة  �إع��ان��ه  هي  �لكاأ�س  �أفا�شت 
�ملوؤ�ش�شة  �إىل  �لرجوع  دون  �إعانه مو��شلتها  بالباد ومن ثمة 
�ملوؤ�ش�شة ال  باأن هذه  ي�شعر  �لوزير  �لذي جعل  �الأمر  �لع�شكرية 

حتظى بالتقدير �لذي ت�شتحقه على حّد تعبريه.
يذكر �ن عبد �لكرمي �لزبيدي هو �ل�شخ�شية �حلكومية �لوحيدة 
�الئتاف  بر�شا  وتتمتع  حولها  عري�س  ب��ت��و�ف��ق  تتمتع  �ل��ت��ي 

�حلاكم و�ملعار�شة على حد �ل�شو�ء.

اعتقال الرئي�ش ال�شابق للمالديف وتقدميه للمحاكمة 

تون�ش : هل جنح قاتل �شكري بلعيد يف الفرار اإىل اجلزائر؟

•• كابول-يو بي اأي:

�أحبطت �ل�شلطات �الأفغانية حماولة هجوم �شاروخي على �لربملان 
عمليات  يف  طالبان  من  م�شلحاً   11 قتل  فيما  كابول،  �لعا�شمة  يف 
يف  �لدولية  �مل�شاعدة  ق��و�ت  م��ع  �الأفغانية  �الأمنية  �ل��ق��و�ت  نفذتها 
يف  �الأخ���رية  و�لع�شرين  �الأرب���ع  �ل�شاعات  خ��ال  �إي�شاف  �أفغان�شتان 
�أقاليم خمتلفة من �لباد. وقال نائب �ملتحدث با�شم وز�رة �لد�خلية 
�الأفغانية، جنيب �هلل د�ني�س، لوكالة �أنباء بوخدي �الأفغانية �إن عدد�ً 
من �شو�ريخ بي �م 12  بي �م 16 �كت�شفت يف منطقة �شارهار �آ�شياب 
�إطاق  ي��ن��وون  ك��ان��و�  �ملهاجمني  �أن  �إىل  �ملتحدث  و�أ���ش��ار  ك��اب��ول.  يف 
يوم غد  �ملقرر  للربملان  �لربيع  دورة  �إط��اق  �ل�شو�ريخ خال حفل 

يف �لعا�شمة �الأفغانية. �إىل ذلك، ذكرت �لوز�رة �أن �ل�شرطة �الأفغانية 
تطهري  عمليات  عدة  نفذت  �لتحالف،  وق��و�ت  �جلي�س  مع  بالتعاون 
و�أوروزغان  وباكتيا  وز�ب��ول  والغمان  وقندهار  نانغارهار   : باأقاليم 
و�حد�ً  وجرحت  طالبان  من  م�شلحاً   11 قتلت  و  وهلمند  وه��ري�ت 
و�عتقلت 19 . و�شبطت يف �لعمليات كميات من �الأ�شلحة �خلفيفة 
و�لثقيلة وذخائر حربية وعبو�ت نا�شفة بد�ئية �ل�شنع، ومل تتحدث 
�ل���وز�رة ع��ن خ�شائر يف �شفوف �ل��ق��وى �الأم��ن��ي��ة. يف �الث��ن��اء قتل 6 
��شتهدف مركز منطقة غايان يف  �أم��ن، �م�س بهجوم م�شّلح  عنا�شر 
باجهوك  �أنباء  وكالة  ونقلت  �أفغان�شتان.  �شرق  باكتيكا جنوب  والية 
�الأفغانية عن �مل�شوؤول يف �شرطة باكتيكا، دولت خان ز�در�ن، �أن �شيارة 

مفخخة �نفجرت، قبل �أن تقتحم جمموعة من �مل�شلحني �ملقر.

لهذه الأ�شباب ان�شحب وزير الدفاع التون�شي من احلكومة اجلديدة

مقتل 15 اإرهابيًا يف معارك مايل 
•• باري�س-ا ف ب:

�علن وزير �لدفاع �لفرن�شي جان-�يف لودريان �م�س �ن حو�ىل 15 �رهابيا 
�لفرن�شية  �لقو�ت  بني  عنيفية  معارك  خال  �لثاثاء  �الثنني  ليل  قتلو� 
و�ل��ت�����ش��ادي��ة م��ن جهة و�مل��ق��ات��ل��ني �ال���ش��ام��ي��ني م��ن جهة �خ���رى يف �شمال 
�شرق مايل. وقال �لوزير �لفرن�شي �ن ع�شر�ت �ملقاتلني �ال�شاميني قتلو� 
�يفوقا�س حيث قتل جندي  �در�ر �جلبلية يف  �ملا�شية يف منطقة  �الي��ام  يف 
فرن�شي ثالث �ل�شبت. و��شاف �لوزير الذ�عة مونتي كارلو وبي �ف �م تي يف 
هذه �لليلة، ح�شلت عمليات �شنتها قو�تنا �شد ق�شم من جمموعات �رهابية 

موجودة يف هذه �ملنطقة، و�دي �ميتيتاي.
�لفرن�شية و�لت�شادية و��شاف  �لقو�ت  �يدي  15 �شخ�شا على  و�و�شح قتل 
خ�شو�شا،  �ميتيتاي  وو�دي  و�يفوقا�س  �در�ر  كل  ح��ول  طوقا  فر�شنا  لقد 

و�المر مل ينته النه بعد ذلك هناك وديان �خرى .

•• مايل-رويرتز:

�عتقلت �ل�شرطة يف جزر �ملالديف �لو�قعة باملحيط �لهندي 
�لرئي�س �ل�شابق حممد ن�شيد �م�س �لثاثاء بعد ع�شرة �يام 
لتفادي  جلاأ  حيث  �لهندية  �لعليا  �ملفو�شية  مغادرته  من 
�عتقاله. وكان قد �شدر حكم ق�شائي باعتقال ن�شيد بعدما 
تغيب عن �ملثول �مام �ملحكمة يف �لعا�شر من فرب�ير �شباط 
يف ق�شية تتعلق باتهامات باحتجازه قا�شيا على نحو غري 
م�شروع خال �اليام �الخرية حلكمه. وقال ح�شن حنيف 
�ملتحدث با�شم �شرطة �ملالديف لرويرتز لقد ح�شلنا على 
حمتجز  �ن��ه  للمحكمة.  وتقدميه  باعتقاله  ق�شائي  �م��ر 
�أول  وهو  ن�شيد  وترك  للمحكمة  �شنقدمه  �ل�شرطة.  لدى 
رئي�س منتخب دميقر�طيا للمالديف �ل�شلطة �لعام �ملا�شي 

يف ظروف خمتلف عليها. ودخل �ملفو�شية �لعليا �لهندية 
يوم 13 فرب�ير وغادر بعد ع�شرة �يام ظنا منه �نه �شيتمكن 
من �لقيام بن�شاط �شيا�شي �شلمي. ويقول �ن�شاره �نه �طيح 
�ل�شرطة  مع  و��شتبكو�  �ملا�شي.  فري�ير  يف  �نقاب  يف  به 
خارج �لبعثة �لدبلوما�شية و�ذ� �دين ن�شيد يف �لق�شية فقد 
�لتي �شتجرى  مينع من �لرت�شح يف �النتخابات �لرئا�شية 
�ملحاكمة  �ن  حزبه  ويقول  �يلول.  �شبتمرب  من  �ل�شابع  يف 
حماولة ال�شتبعاده من �ل�شباق وطعن يف �شرعية �ملحكمة. 
�ل�شاح  تهديد  حتت  �ل�شلطة  عن  �بعد  �ن��ه  ن�شيد  ويقول 
بعد �حتجاجات للمعار�شة ومترد لل�شرطة. وقالت جلنة 
وطنية يف �غ�شط�س �ب �ملا�شي �ن �الطاحة بحكومته لي�س 
�نقابا لكنه نقل لل�شلطة طبقا للد�شتور وهو حكم ت�شبب 

يف مظاهر�ت ��شتمرت عدة �يام.

•• بالرم-ا ف ب:

لنعي�س  �ل�شام،  هو  نريده  ما  كل 
تعني  ال  ح��ر�م  بوكو  لكن  هانئني، 
�ل�شام ، هذ� ما قاله �شالح �باكر 
�شفاف  على  �لكامريوين  �ل�شياد 
�ملثلث  م��ن��ط��ق��ة  يف  ت�����ش��اد  ب���ح���رية 
و�لكامريون  ت�شاد  ب��ني  �حل���دودي 
ونيجرييا حيث قد تكون حمتجزة 
�لعائلة �لفرن�شية من �شبعة �فر�د 
�ل��ت��ي خ��ط��ف��ه��ا م�����ش��ل��ح��ون يف 19 

�شباط-فرب�ير.
�لعمر  من  �لبالغ  �لرجل  و����ش��اف 
37 عاما يف قرية بارم �ل�شغرية 
�لبحرية  م�����ش��ارف  ع��ن��د  �ل��و�ق��ع��ة 
ب���وك���و ح�������ر�م، �نهم  ن���خ���اف  �ن���ن���ا 
ي��ت��ات��ون، ي��ق��ت��ل��ون يف ن��ي��ج��ريي��ا، ال 
عن  معربا  هنا  �ىل  ياتو�  �ن  نريد 
)�لرهائن(  على  �لعثور  يف  �الم��ل 

�لفرن�شيني .
ينتمون  �ن��ه��م  ق��ال��و�  رج���ال  وتبنى 
خطف  �مل���ت�������ش���ددة  �جل���م���اع���ة  �ىل 
عائلة فرن�شية يف �شمال �لكامريون 
وت�����رى ب��ع�����س �مل�������ش���ادر �ن���ه���م قد 
ي��ك��ون��و� ي��ح��ت��ج��زون �ل���ره���ائ���ن يف 

منطقة بحرية ت�شاد.
و�ت���ه���م �خل���اط���ف���ون ف��رن�����ش��ا ب�شن 
ح��رب �شد �ال���ش��ام يف ����ش��ارة �ىل 
�ل��ت��دخ��ل �ل��ع�����ش��ك��ري �ل��ف��رن�����ش��ي يف 

مايل �شد �جلماعات �مل�شلحة.
وكثفت بوكو ح��ر�م متردها خال 
حيث  ن��ي��ج��ريي��ا  يف   2009 �ل��ع��ام 
�شمال  ع���ل���ى  ه��ج��م��ات��ه��ا  �����ش���ف���رت 

مانحو اأيباك م�شتاوؤون من 
تعيني هيغل وزيرًا للدفاع 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

فيما ي���درك �مل��ان��ح��ون مل��وؤمت��ر جلنة 
�المريكية  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ع���اق���ات 
�للوبي  ه��ذ�  �ن  �ي��ب��اك  �ال�شر�ئيلية 
�مل���وؤي���د ال���ش��ر�ئ��ي��ل ع��ج��ز ع���ن وقف 
ه��ي��غ��ل وزي���ر�  ت�����ش��اك  ت��ع��ي��ني  تثبيت 
كثريون  عرب  �لكونغر�س،  يف  للدفاع 
لت�شريحاته  م���ع���ار����ش���ت���ه���م  ع�����ن 
لوبي  وج����ود  تنتقد  �ل��ت��ي  �ل�����ش��اب��ق��ة 
و��شنطن. وتقول فيفيان  يهودي يف 
اليباك  �مل���ان���ح���ات  �ح������دى  �ي����ف����ري 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ع��ت��ق��د �نه 
لي�س �ل�شخ�س �ملنا�شب لهذ� �ملن�شب 
�لرئي�س  ��شتيائها خليار  معربة عن 
�المريكي بار�ك �وباما �ملثري للجدل 
بالن�شبة لوزير �لدفاع. وت�شيف �نه 
يهودي  ل��وب��ي  ع��ن  ي��ت��ح��دث  �شخ�س 
�لعقوبات  ي���ع���ار����س  ك�����ان  ���ش��خ�����س 
ي��ك��ون هناك  ي��ج��ب �ن  �ي�����ر�ن  ع��ل��ى 
تكون  �لبنتاغون  ر�أ���س  على  �شخ�س 
�شك  �ك��رث. ومما ال  عادلة  تعليقاته 
�ع��ت��رب مبثابة  �وب��ام��ا  خ��ي��ار  �ن  فيه 
موؤيدي  ����ش��د  م��ن  لكثريين  �شفعة 
وقد  �ملتحدة.  �ل��والي��ات  يف  ��شر�ئيل 
�لناخبني  م��ن  باملئة  �شبعون  �شاند 
�ل���ي���ه���ود �ع������ادة �ن���ت���خ���اب �وب����ام����ا يف 
�ملا�شي،  ن��وف��م��رب  �ل���ث���اين  ت�����ش��ري��ن 
�لرئي�س مل يقدر  �ن  ويرى بع�شهم 
�ثارت  رج��ل  تعيني  ع��رب  ل��ه  دعمهم 
و��شر�ئيل  �ي�����ر�ن  ح����ول  ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه 
�لقو�ت  وتعزيز  �لنووية  و�ال�شلحة 
�الم���ريك���ي���ة خ����ال ح����رب �ل���ع���ر�ق، 
جدال كبري� خال جل�شات تثبيته يف 

هذ� �ملن�شب.

�ل��ب��اد وو���ش��ط��ه��ا وم���ا ت��اه��ا من 
ق��م��ع ع���ن ���ش��ق��وط ح����و�ىل ثاثة 
�شمال  ���ش��ك��ان  وي��ع��رب  ق��ت��ي��ل.  �الف 
�لكامريون عن خوفهم من �نت�شار 
�لعدوى يف منطقة ر�شم �ال�شتعمار 
يف  �الخ��ذ  دون  �عتباطيا  ح��دوده��ا 

�العتبار حتى �النتماء�ت �التنية.
حممد  �ب��ا  كو�شري  �شلطان  وق��ال 
مو�شى �كرب زعيم قبيلي يف �ق�شى 
�شمال �لكامريون �ننا قلقون جد�، 
ي��ك��ن )رج����ال بوكو  �مل��ا���ش��ي مل  يف 
�لكامريون،  �ىل  ي���ات���ون  ح������ر�م( 
هنا  حت����رك����و�  م�����رة  الول  ل��ك��ن��ه��م 

�مل�شلون  ويرف�س   . �شيئا  يجد  مل 
يف �مل�شجد �ل�شغري �لذي هو عبارة 
عن كوخ متو��شع فر�شت ح�شري�ت 
�حلركة  ع��ن  �لتحدث  �ر���ش��ه  على 
�ال���ش��ام��ي��ة �مل��ت�����ش��ددة ع��ل��ى غر�ر 
�لتي  �الخ��رى  �لقرى  من  �لعديد 
يف�شل �شكانها لزوم �ل�شمت ما �ن 

يتم �لتطرق �ىل بوكو حر�م.
خ���ط���ف  ح������ي������ث  د�ب�������ان�������غ�������ا  ويف 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ون، ع��ل��ى م�����ش��اف��ة مئات 
�المتار عن نيجرييا، يلزم �ل�شكان 
�مني  وقال م�شدر  �ل�شمت،  �ي�شا 

يجب تفهمهم، �ن نيجرييا هنا .

وخ��ط��ف��و� ع��ائ��ل��ة ب��اط��ف��ال��ه��ا، هذ� 
�لذي  �ل�شلطان  و�ع���رب   . يخيفنا 
�ر�شل تعليمات طالب فيها باباغه 
ب��اي ح��ادث غري ع��ادي، عن �المل 
يف �لعثور على �لعائلة وعودتها �ىل 

ذويها �شاملة معافاة .
ويف مدينة مكاري �ل�شغرية حيث 
�غلبية �ل�شكان من �مل�شلمني جنوب 
�لتاجر �بر�هيم  بحرية ت�شاد، قال 
كويغاما )32 �شنة( نخ�شى خوفه 
لي�شو�  هنا  �مل�شلمني  �ن  ي��ات��و�،  �ن 
من بوكو ح��ر�م، لقد جاء �جلي�س 
لكنه  �لفرن�شيني  ع��ن  يبحث  هنا 

اخلوف من بوكو حرام يتنامى يف �شمال الكامريون 

 عبد �لكرمي �لزبيدي
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العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1278 ت   عام- م ر- ت  -ع ن(
طالب �لتنفيذ/ �شامل بن حممد بن �شامل �جلنيبي �جلن�شية: �شلطنة عمان 
�ملنفذ �شده : ر��شد بن طليق �لبكمي �جلن�شية: �ل�شعودية  �ملطلوب �عانه: 
�ن طالب  بالن�شر مبا  �ل�شعودية  عنو�نه:  �لبكمي �جلن�شية:  ر��شد بن طليق 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/47 
مد كل- م ر- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/27 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/16  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ خالد خليفة حمد�ن �شاملني �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت مدعى عليه: 
�شركة �لهال للتكافل و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: ندب خبري 
عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �لثمريي  مظفر  �شام�س  �عانه/حمد�ن  �ملطلوب 
بالن�س حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/17 �ملو�فق 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية 
لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/135  ح نف�س- م ر-ب- ع ن

علي  �حمد  �حمد  ر��شد  عنه/  وكيا  �شر�بي  عبد�هلل  بن  �حمد  مدعي/ 
�جلن�شية: �لهند مدعى عليه: ريحانة �حمد �شر�بي �جلن�شية: �لهند مو�شوع 
�جلن�شية:  �شر�بي  �حمد  �عانه/ريحانة  �ملطلوب  نفقة  ��شقاط  �لدعوى: 
�ن  �لن�شر(  حيث  عليها بطريق  �ملدعى  �عان  بالن�شر)�عادة  عنو�نه:  �لهند 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/3/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة   �شخ�شيا  �شباحاً 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/3/5

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/159  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
ماجد بن جال �لدين بن حممد حمدي �جلن�شية: �ل�شعودية  وطلب �لت�شديق 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف �ال�شم �لتجاري )مقهى وكافترييا 
احلب�ضة (   و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�بر�هيم علي  بعجمان �ىل/  و�ل�شناعة  �لتجارة  و�مل�شجل لدى غرفة   )43054(
�شليمان علي بن �شابر �جلن�شية: �المار�ت    ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                         

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :287/  2013   
�لبيع  �ل�شيد /خالد علي حميد حارب- �مار�تي �جلن�شية- يرغب يف   ليكن معلوما للجميع بان 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( يف �ل�شركة ) ور�شة �ل�شوء �ل�شاطع ل�شيانة �ل�شيار�ت( 
مبوجب �لرخ�شة رقم )611149( وذلك �ىل �ل�شيدة/ فاطمة علي �شعيد بوحليول �ل علي - �مار�تية 
�جلن�شية، و�ل�شيد/ من�شور �حمد حممد فاروق �لهند �جلن�شية و�ل�شيد/ عبد�ملنان حممد يعقوب- 
باك�شتان �جلن�شية و�ل�شيد/ عبد�لقيوم بيا فيناكات �لهند �جلن�شية بتغيري �ل�شكل �لقانوين من 
: موؤ�ش�شة فردية �ىل : ذ.م.م وتغيري �ال�شم �لتجاري �ىل/ ور�شة �ملنامنة ل�شيانة �ل�شيار�ت ذ.م.م  
�لكاتب  �شان  ل�شنة 1991م يف  رق��م )22(  �لقانون �الحت��ادي  3 من  �مل��ادة )16( فقره  لن�س  وعما 
�لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الج��ر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب  العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6    
 اعـــــــالن       

 تقدم �ىل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/  
على  �لت�شديق  وطلب  �الم���ار�ت   �جلن�شية:  ع��اي  عبيد  علي  عبد�هلل  �بر�هيم 
�لتجاري  �ال�شم  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف  �لتوقيع 
)الزين للتجارة ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف مدينة خورفكان، 
�لتنمية  د�ئ���رة  يف   2001/10/7 ب��ت��اري��خ  �ل�����ش��ادر   511671 رق��م  جت��اري��ة  رخ�شة 
�القت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/حممد عبيد �شامل عبيد �لكعبي �جلن�شية: 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان  �شيقوم  �الم��ار�ت ليكن معلوما للجميع بان 
تاريخ  ��شبوعني من  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�شاأن يف  بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: هانكوك للتموين باملواد الغذائية  )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 305 ملك علي نا�شر �لعوي�س- �مل��رر    �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 605537  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1022254 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/2/26 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/26 وعلى 
وم�ضاركوه  الكتبي  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من 
دبي-   بر  م��ز�ي��ا-  مركز  ملك   1001 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:   ، قانونيون  حما�ضبون 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
��شم �مل�شفي:الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون ، �لعنو�ن: مكتب رقم 1001 
ملك مركز مز�يا- بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04    مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
وذلك  الغذائية)�س.ذ.م.م(  باملواد  للتموين  هانكوك  لت�شفية   �أع��اه 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/2/26 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى    2013/2/26 بتاريخ  دبي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/59  مد جز- م ر- ب- اأظ

بخيت  عليه:  مدعى  �الردن  �جلن�شية:  �ل�شيد  �شليمان  �يوب  �حمد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لر��شدي  حممد  جديد  مبارك 
مبارك  �عانه/بخيت  �ملطلوب  درهم    30000 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة 
جديد حممد �لر��شدي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/11 
�مام  م�شاًء   6.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة  د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/3/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/550  مد كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/ منى حممود عجاوي �جلن�شية: فل�شطني مدعى عليه: يو�شف بن جمعة بن 
عبيد �لوح�شي و�خرون �جلن�شية: �شلطنة عمان   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
101380 درهم �ملطلوب �عانه/يو�شف بن جمعة بن عبيد �لوح�شي �جلن�شية: �شلطنة 
�ل�شاد�شة  �ل�شاعة  �مل�شائية  للجل�شة  �لدعوى  بالن�شر)باأ�شل �شحيفة  عمان  عنو�نه: 
�الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  م�شاء( 
�ملو�فق 2013/3/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 
�لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة    - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

2013/3/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/76  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
.م.ع �جلن�شية: �المار�ت مدعى عليه: �حمد دروي�س د�غر  �لتمويل �س  د�ر  مدعي/ 
 + �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 446551درهم  �المار�ت مو�شوع  �ملرر �جلن�شية: 
�لفائدة 20% �ملطلوب �عانه/�حمد دروي�س د�غر �ملرر �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: 
�لثاثاء  يوم  �ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث 
�ملو�فق 2013/3/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة  �ملحكمة �لتجارية 
مبع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/3/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/179  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ رو�شاما بيجو بيجو �جلن�شية: �لهند مدعى عليه: مركز �لوثبة �لطبي 
�جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه مركز 
�لوثبة �لطبي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2163 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ(
طالب �لتنفيذ/ ورثة �شارل �ليا�س يامني �جلن�شية: �شوريا �ملنفذ �شده : 
�حمد عبد�هلل �حمد �لغرير �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عانه:  �حمد 
عبد�هلل �حمد �لغرير �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
رقم   �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ 
وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر طلب 
�لتنفيذ-  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ. 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي 

لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/61 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ موؤ�ش�شة نا�شر �ملزروعي للمقاوالت و�د�رة �لعقار�ت ل�شاحبها نا�شر �ملزروعي   
�لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/2/27  قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �ملزروعي  هميلة  �حمد  �شيف  ح�شن   / ل�شالح  �ع��اه  بالرقم  �ملذكورة 
مبثابة �حل�شوري: باإخاء �ملدعى عليها من �الر�س �ملوؤجرة �ملو�شحة ب�شحيفة �لدعوى وعقد 
�لز�م  مع  �ل�شو�غل  من  خالية  عليها  مبا  للمدعى  وت�شليمها   2008/7/1 يف  �مل���وؤرخ  �ال�شتثمار 
لغاية   2012/7/1 يف  �لعقد  �نتهاء  تاريخ  من  وذل��ك  دره��م   55.000 مبلغ   ب�شد�د  عليها  �ملدعى 
تاريخ �الخاء �لتام بو�قع �الجرة �ملحددة يف �لعقد �ملذكور يف مبلغ 110.000 درهم �شنويا و�لز�م 
�ملدعى عليه بتقدمي بر�ءة ذمة عن �ملاء و�لكهرباء و�لزمت �ملدعى عليها بامل�شاريف و 200 درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 
�ملو�فق 2013/3/4 حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم /�ضباح زايد حمزه �ضاه كرم البلو�ضى /�ىل حمكمة 
��شمه من  تغيري  �لتوثيقات بطلب  ق�شم  �البتد�ئية  �بوظبي 

)�ضباح ( �ىل ) �ضيف( 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خال 30 يوما من تاريخ ن�شر �العان .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
اعالن احلكم يف الدعوى

 رقم 2012/92 جتاري جزئي بني يا�س   
عز  مهيب  وليد  ميثلها  �لعامة  لل�شيانة  �مل��ن  �رز  �شركة  عليه/   �ملحكوم  �ىل 

�لدين- �المار�ت �لعنو�ن: بالن�شر
يف  �ملحكمة  ه���ذه  عليك  حكمت  ق��د   2013/1/22 �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ن���ه  نعلمك 
�لعامة  لل�شيانة  �شهاب  ت��ل  �شركة  ل�شالح/  �ع��اه  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
بالتايل: حكمت  �الم��ار�ت-  �حمد مو�شى �الحمد-  �ل�شحية ميثلها  و�العمال 
للمدعية مبلغا ماليا  باأد�ئها  �ملدعى عليها  بالز�م  �ملحكمة ومبثابة ح�شوري: 
وقدره- 4250 درهم �ربعة �الف ومائتي وخم�شون درهم وحتميلها �مل�شاريف. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/3/3م. 
امل�ست�سار/ عبدالله املثنى

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

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
ترغب �ل�شادة/ ريت�شارد ت�شاندلر �شنغابور بي تي �ي �ل تي فرع �شركة �جنبية ) رقم �لرخ�شة 
بزن�س  �ملبنى   16 �لطابق   9275 ب  ���س   A1601 رق��م  �لتنفيذي  �ملكتب  يف  �لكائنة   )18895
�شنرت�ل تاورز ،مدينة دبي لانرتنت، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملرخ�شة لدى منطقة 
دبي �حلرة للتكنولوجيا و�العام، باالعان عن قر�رها �ملتخذ من قبل �ع�شاء جمل�س �د�رة 
�ل�شركة �الم �ملنعقد بتاريخ 2013/1/8 فيما يتعلق ب�شطب ت�شجيل فرع �شركة ريت�شارد ت�شاندلر 
�شنغابور بي تي �ي �ل تي. وعليه يطلب مبوجبه من �ي طرف ذي م�شلحة ولديه مطالبة �شد 
�لربيد  طريق  عن  وذل��ك  �الخطار  من  يوما   45 خال  �مل�شتحقة  مبطالباته  �لتقدم  �ل�شركة 

�مل�شجل �و  باالت�شال على �لعنو�ن �لتايل:
�ل�شيد/كلري بر�ي�س

ريت�شارد ت�شاندلر �شنغابور بي تي �ي �ل تي/ فرع �شركة �جنبية
�ملكتب �لتنفيذي رقم A1601 �س ب 9275 �لطابق 16، �ملبني بزن�س �شنرت�ل تاورز،

مدينة دبي لانرتنت- دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
cap@richardchandler.com هاتف 3912444-04 بريد �لكرتوين

 لن يعتد باملطالبات �مل�شتلمة بعد �نتهاء فرتة �الخطار ملدة 45 يوما.

اخطار ب�سطب ال�ستجيل

العدد  10733 بتاريخ   2013/3/6     
يف الدعوى رقم 2012/649 مدين كلي

رم�شان  حممد  و�ل�شيد/  �حمد،  زه��ري  �شبا  �شركة  �ل�شادة/  عليهما:  �ملدعى  �ىل   
بندبنا خبري ح�شابي يف  �البتد�ئية  دب��ي   �ل�شادر من حمكمة  غام مبوجب �حلكم 
�لبدء  يف �عمال �خل��ربة �حل�شابية وعليه يتوجب  �ع��اه، وقد مت  �ملذكورة  �لدعوى 
عليكم �حل�شور �ىل مكتبنا �خل�شر وم�شاركوه حما�شبون قانونيون وبرفقتكم  كافة 
�حمد  حممد  مليحة  �ل�شيدة/  م��ن  �ملقامة  �ل��دع��وى  مبو�شوع  �خلا�شة  �مل�شتند�ت 
�لعماين وذلك مبقر مكتبنا �لكائن مبنقطة )�لق�شي�س يف �ملربع �لغربي من تقاطع 
�ل�شعايل  �ليومي على �شارع دم�شق عمارة  �شارع بغد�د مع �شارع دم�شق خلف �ملطعم 
�لدور �لثالث- مكتب رقم )B )306 هاتف رقم 2578853-04 فاك�س رقم 04-2578854 

وذلك بتاريخ 2013/3/12 يف متام �ل�شاعة 11.00 �شباحا .

ع/�سامل را�سد اخل�سر ال�سام�سي

اخلبري املحا�سبي املنتدب يف الدعوى 

دعوة اجتماع خربة ح�سابية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1522  احوال نف�س م�سلمني             
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- فوجي�شافا دون��ي��ك  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مبا 
ب��ه��روز ومي��ث��ل��ه: ط���ارق ح�شني عبد�للطيف  ق��و�م��ي  �مل��دع��ي / ج���اي  �ن 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �ل�شركال     عبد�لرحمن 
��شقاط ح�شانة و�شم �شغري وفقا لن�س �لفقرة 2 من �ملادة 152 و�لر�شوم 
�ملو�فق  ي��وم �خلمي�س  لها جل�شة  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة   2013/3/7
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل .  
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1452  جتاري كلي                 

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ���ش��ح��ر� ���ش��ريت��ورز �ن���د ت��ر�ف��ي��ل ك��و جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �نور بابادوبول�س - ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته 
وكيا عن مالك فندق ماي فري وميثله: نبيه �حمد بدر قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعي عليه 
�لثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
�ملو�فق 2013/4/2 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/959  عقاري كلي                 
�ىل �ملدعى عليه/1- �آوليفري جي جيه ويارت  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �ماك للتمويل 
�س م ع قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقدي �اليجارة و�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   �لعقدين  �لتكبدة من جر�ء ف�شخ  )271064.96 درهم( متثل �ال�شر�ر �حلقيقة 
�ملوجودة  بالتملك  �ملنتهية  �اليجارة  تاأ�شرية  دبي اللغاء  بامارة  و�الم��اك  �الر��شي  د�ئرة  �ملحاماة وخماطبة 
منطقة  �لثالث-  �لطابق   -305( رقمي   �لدعوى  ه��ذه  مو�شوعي  بالوحدتني  �خلا�شة  �مللكية  �شهادتي  على 
بايزووتر(  برج خليفة- مبنى  �ل�شاد�س- منطقة  �لطابق  و )603-  �منيات(  باي  بايزووتر  برج خليفة- مبنى 
�لدعوى  حمل  �لعقارين  حيازة  ورد  �ملذكورتني  �لتاأ�شريتني  من  خاليتني  جديدتني  ملكية  �شهادتي  و��شد�ر 
�ىل �ملدعيتني خاليتني من �ل�شو�غل وبطان كافة عقود �اليجار �لتي �برمها �ملدعى عليه مع �لغري وحملها 
�لعقارين حمل �لدعوى ت�شمني �ملدعى عليه �لر�شوم و�مل�شاريف وبدل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/3/28 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري- علما بانه مت تعديل الئحة �لدعوى.

 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/856  جتاري جزئي                   
�ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  )�����س.ذ.م.م(  وورك  كر�فت  ماي�س  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / برلين�س �نتريير )�س.ذ.م.م( وميثلها مديرها/ �شونال ماهني كباديا وميثله: 
عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن بن ن�شيب قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
رقم  �ل�شيك  رقمي)  �ل�شيكني  قيمة  دره��م(   60653( وق��دره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  )�ل�شيك رقم 4588 موؤرخ 2010/1/9(  4587 موؤرخ 2009/12/26( 
�ل�شد�د  وحتى  �شيك  كل  ��شتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/3/25 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف   . �الق��ل  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/464   

خمي�س  عبد�هلل  �ملحامي  ذ.م.م/ب��وك��ال��ة  ديفلوبرز  �ي��رث  �ملنذرة/�شركة 
�ل��ن��اخ��ي �مل��ن��ذر �ل��ي��ه��ا:���ش��رك��ة �شيد ق����ادري ل��ل��م��ق��اوالت )جم��ه��ول حمل 
�القامة( ملا كنتم قد ��شتاأجرمت �ل�شقه رقم )72( ببناية �لعبا�س �لطابق 
�ىل  ت��ب��ادرو�  ومل   2011/5/9 ب��ت��اري��خ  �الي��ج��ار  عقد  �نتهي  وق��د  �ل�شابع 
�ل�شقة  �خ��اء  ب�شرورة  مبوجبه  نخطركم  فاننا  �الخ���اء  �و  �لتجديد 
�شن�شطر  و�ال  تاريخه  من  �شهر  خ��ال  يف  دره��م   111.225 مبلغ  و�شد�د 
ببلدية  �اليجار�ت  �مام جلنة  �لقانونية �شدكم  �الج��ر�ء�ت  كافة  التخاذ 

دبي لدفع مبالغ �اليجار و�خاء  �ملاجور  .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     

   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         
   يف  الدعوى 2012/621  جتاري كلي                  

لا�شت�شار�ت  د�رت��ن  �ملدعي/  �ن  مبا  �الق��ام��ة   حمل  جمهول  �لعقاري  للتطوير  زنيث  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي/  �ن  قرقا�س مبا  علي  �شمرية عبد�هلل  كاظم وميثله:  �شفيق عقد�لقادر  مالكها/  �لهند�شية وميثلها 
د�رتن لا�شت�شار�ت �لهند�شية وميثلها مالكها/ �شفيق عبد�لقادر كاظم  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/1/8 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري 
�حل�شابي �ملخت�س �شاحب �لدور باجلدول- وتكون مهمته �الطاع ملف �لدعوى و�مل�شتند�ت �ملقدمة فيها وما 
ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم منها، وذلك لتنفيذ �ملامورية وقدرت �مانة �شبعة �الف درهم كلفت �ملدعى �يد�عا 
خزينة �ملحكمة، ونعلمكم مبوعد �جتماع مع �ل�شيد �خلبري/د. حممد ��شماعيل �لزرعوين يف مكتب ت�شارترد- 
دبي حما�شبون قانونيون- بعنو�ن �مارة دبي- ديرة- �شارع �ملطينة- بناية �شل�شبيل - مكتب 109 على �ن يكون 
�الجتماع يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/3/7 وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/24 �ل�شاعة 

   ch1.C.15 9.30 �شباحا يف �لقاعة
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املال والأعمال

•• حتقيق-حممود علياء:

�فتتح �شمو �ل�شيخ ما جد بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة 
و�لفنون �شباح  يوم �أم�س معر�س �لورق 
�ل��ع��امل��ي ب��دب��ي و�ل�����ذي ي��ع��ت��رب م���ن �أب���رز 
�مل��ت��و�ل��ي��ة يف قاعات  �ل�����ش��ن��وي��ة  �مل��ع��ار���س 
�ملعار�س يف �ملركز �لتجاري �لعاملي بدبي.

�ل�شركات  من  نخبة  �ملعر�س  يف  و���ش��ارك 
وت�شويق  ب����اإن����ت����اج  �مل��خ��ت�����ش��ة  �مل���ح���ل���ي���ة 
�لورقية  و�مل�������ش���ت���ل���زم���ات  �ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة 
�لتي  �لعاملية  ف��اروق  قرطا�شية  تتقدمها 
للقرطا�شية  م�����ش��ان��ع  ث���اث���ة  مت��ت��ل��ك 
�ل�شارقة  يف  و�لثالث  دب��ي  يف  منها  �ثنان 
ويجري   1980 �ل��ع��ام  يف  تاأ�ش�شت  وق��د 
ت�شدير منتجات م�شانعها �إىل 94 دولة 
حول �لعامل وكذلك تقوم بتمثيل وتوزيع 
عدد من �ل�شركات �الأملانية �لعاملية كوكيل 
وكموزع  �الإم�������ار�ت  يف  م��ع��ت��م��د  ح�����ش��ري 
ح�����ش��ري ي��ج��م��ع ب��ح��ن��ك��ة و�ق����ت����د�ر بني 

�الإنتاج و�لت�شويق و�لتمثيل �لعاملي.
وقد �أبدى �شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد 
�إعجابه  �أم�����س  ي��وم  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
و�طلع  �لعاملية  فاروق  موؤ�ش�شة  مبنتجات 
ب��ت��وق��ف��ه ب��ج��ن��اح �مل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى رو�ف����د 
�لت�شويقية  و�الأعمال  �لوطنية  �ملنتجات 
و�أبدى �شموه �رتياحه ملا حققته �ملنتجات 
و�لقرطا�شية  �ل����ورق  ع���امل  يف  �ل��وط��ن��ي��ة 

�ل�����ش��ام��ل ويرقى  �ل���ت���ط���ور  ي���و�ك���ب  مب���ا 
�لنه�شة  م�شرية  يف  �الأف�شل  نحو  قدما 
فاروق  �الأ���ش��ت��اذ  �شعادة  و���ش��رح  �ملتكاملة 
�إن معر�س  ق��ائ��ا:  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ك��ر  �أب����و 
�لثالثة  دورت����ه  و�ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة يف  �ل����ورق 
�ملعرو�شات  بنوعية  ومتميز�  الفتا  غ��د� 
�لعاملي  و�حل�����ش��ور  �مل�����ش��ارك��ات  وم�شتوى 
و�ل�شمال  و�ل���غ���رب  �ل�����ش��رق  م��ن  �مل��ت��م��ي��ز 
ي���دف���ع بعجلة  �ل�����ذي  �الأم������ر  و�جل����ن����وب 
ويو�شع  �الأم���ام  �إىل  قدما  �ملحلي  �الإن��ت��اج 
وي�شاعف  و�لت�شويق  �لت�شدير  خ��ارط��ة 
من �ملناف�شة لتحقيق د�ئما ما هو �أف�شل 
ولدينا �لكثري من �ملنتجات �لتي تعر�س 

للمرة �الأوىل .

حوارات مع ال�ضركات العاملية 
امل�ضاركة 

�أجنحة  على  �أم�����س  ي��وم  جولتنا  وخ���ال 
�لعاملية  �ل�������ش���رك���ات  م����ن  �ل���ع���ار����ش���ني 
�إقبال  وو����ش���ط  و�ل�����ش��وي�����ش��ري��ة  �الأمل���ان���ي���ة 
حا�شد من رجال �الأعمال و�لتجار و�أهل 
�الخت�شا�س حتدث �إلينا �ل�شيد مونيتاكا 
الين  �آرت  ���ش��رك��ة  ج���ن���اح  يف  ي��ام��ام��وت��و 
�إعجابه  ف��اأب��دي  �ليابانية  وو�ك�شتامرب 
تفاوؤله  ع���ن   و�أع�����رب  �مل��ع��ر���س  بتنظيم 
�رت  منتجات  ت�شويق  يف  �ملطرد  بالتقدم 
تقوى  بحيث  �لعاملية  �ل�شهرة  ذ�ت  الي��ن 
�ل�����ش��رك��ة ع��ل��ى �مل��ن��اف�����ش��ة وه���ي مم��ث��ل��ة يف 

�الإمار�ت ��شتري�د� وتوزيعا وت�شويقا من 
�لعاملية  ف���اروق  قرطا�شية  موؤ�ش�شة  قبل 
ذ�ت �ل�شهرة �لعاملية وقد �أكدت منتجاتها 
ج���ودت���ه���ا م���ن ح��ي��ث �جل������ودة و�الإت����ق����ان 
مد�ر  على  و�ملناف�شة  و�ل�شعر  و�جلاذبية 
�لوقت. و�أكد �ل�شيد يا ماموتو باملنا�شبة 
على �أهمية �مل�شاركة بهذ� �ملعر�س �لعاملي 
حكومة  و���ش��ك��ر  م��ت��ز�ي��د  ب�شكل  وج����دو�ه 
دبي و�ملنظمني وتوقع �ملزيد من �لنجاح 
ل��ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ارك��ة و�مل���زي���د م��ن �لنمو 

للمعر�س عاما بعد عام. 

منتجات لفتة
�ل�شيدة  حتدثت  فوليا  �شركة  جناح  ويف 
جوتا غارد� فاأعربت عن ثقتها مبنتجات 
و�رتياحها  �لطويلة  وخ��ربت��ه��ا  �ل�شركة 
قرطا�شية  ع��رب  �الإم������ار�ت  يف  للت�شويق 
ملنتجات  �ملعتمد  �لوكيل  �لعاملية  ف���اروق 
�ل�شركة و�لتي جتمع بني �ملتانة و�لتجديد 
�لطويلة  و�خل���ربة  �ملبتكرة  و�لت�شاميم 
يف  �ملتو��شل  و�لتطوير  �ملناف�س  و�ل�شعر 
فيها  �لعمل  وق��ن��و�ت  �ل�شركة  �أق�شام  ك��ل 
وورق  و�مللون  �ل�شفاف  �ل��ورق  �إنتاج  مثل 
للديكور  �الأمل��ون��ي��وم  و�أور�ق  ه��ول��وغ��ر�م 
�لفنية  ب���االأع���م���ال  �خل��ا���ش��ة  و�مل��ق�����ش��ات 
و�أور�ق  للديكور  وب��ط��اق��ات  و�خل���ر�م���ات 
�البعاد  ث��اث��ي��ة  فنية  و�أ���ش��ك��ال  تعليمية 
وغ����ر�ء م��ع��دين مل���اع وغ����ر�ء مل���اع و�أور�ق 

�لف�شيف�شاء  و�أحجار  للطي  قابلة  �شفافة 
للر�شم  ملونة  و�أور�ق  مزخرفة  و�أل����و�ح 
�الإم��ار�ت قرطا�شية  وغريها وميثلها يف 
ف�������اروق �ل���ع���امل���ي���ة ح�������ش���ري���ا وق�����د غدت 
يف  �ملطلوبة  �ل�شلع  مقدمة  يف  منتجاتها 
�شوق �الإم��ار�ت �شو�ء يف �ملو��شم �ملدر�شية 

و�جلامعية �أو يف �الأوقات �لعادية. 
للت�شويق  فر�شة  �مل��ع��ر���س  �أن  و�ع��ت��ربت 
وتبادل  �ل��ع��اق��ات  وت��ن��م��ي��ة  و�ل��ت��ع��ري��ف 
���ش��وق �الإم�������ار�ت و�شكرت  �خل�����رب�ت م���ع 
�إد�رة قرطا�شية فاروق �لعاملية كما رفعت 
�حلكيمة  للقيادة  �ل��ع��رف��ان  �آي���ات  �أ���ش��م��ى 
و�مل���������ش����وؤول����ني �ل�������ش���اه���ري���ن ع���ل���ى جناح 

�ملعر�س .

م�ضنعون منذ العام 1920
ويف جناح �شركة ديوربال �الأملانية �مل�شاركة 
باملعر�س حتدث �ل�شيد يركن �شنيدرمان 
�لعام  منذ  �لطويلة  �خل���ربة  �إىل  ف��اأ���ش��ار 
�ل�����ش��رك��ة يف  و���ش��ه��رة م��ن��ت��ج��ات   1920
بنظم  متخ�ش�شة  وهي  �لعاملية  �الأ�شو�ق 
�لعر�س  ول���وح���ات  و�حل��اف��ظ��ات  �مل��ل��ف��ات 
�ملكاتب  تنظيم  و�أنظمة  �لتخزين  ونظم 
وملحقات �لكمبيوتر وغريها �إ�شافة �إىل 

�الأثاث �ملكتبي و�أنظمة �لنفايات .
�أن����ه بد�أ  �إىل  ���ش��ن��ي��درم��ان  �ل�����ش��ي��د  و�أ����ش���ار 
ز�ئر� لدبي ثم م�شاركا متفائا  خطو�ته 
وكرثة  �مل�شجع  و�الإق��ب��ال  �ملعر�س  بنجاح 

و�ل�شمعة  �حلكومة  وت�شهيات  �لفر�س 
�لعاملية لدبي و�حل�شور �لعاملي لقرطا�شية 
�لعاملي  و�حل���������ش����ور  �ل���ع���امل���ي���ة  ف���������اروق 
لقرطا�شية فاروق �لعاملية ووكاء ديوربال 

يف �الإمار�ت وكلها حو�فز للتفاوؤل.

جودة عاملية
ويف جناح تي�شا �الأملانية يف �ملعر�س حتدث 
�لدكتور جان �شبومان مدير �لت�شدير يف 
�ل�شركة فاأعرب عن �رتياحه للم�شاركة يف 
لقرطا�شية  و�لتميز  و�حل�شور  �ملعر�س 
فاروق �لعاملية وكاء �ل�شركة يف �الإمار�ت 
وهي �شركة ذ�ت خربة طويلة ومقرها يف 
�الإنتاج قبل  باأملانيا حيث بد�أت  هامبورغ 
�ل�شركات  من  و�ح��دة  وه��ي  �شنة   130
�لعاملية يف جمال �لتكنولوجيا �ملتخ�ش�شة 
�لعالية  �جل��ودة  ذ�ت  �خلا�شة  باملنتجات 
�ملكتبية  و�مل�شتلزمات  �لقرطا�شية  مثل 
�لت�شوير  و�أف����ام  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�ل��ن��ب��ات��ات 
�أكادميية  خ���ال  م��ن  �مل��ع��رف��ة  وو���ش��ائ��ل 
�إىل  �إ�شافة  بال�شركة  خا�شة  متخ�ش�شة 
�الت�شال  وو�شائل  �الإعامي  تخ�ش�شها 
ومتطلباته  �لع�شر  ت��و�ك��ب  �أن��ه��ا  مبعنى 

بكل �لتفا�شيل.

ومع املنتجات ال�ضوي�ضرية
�ل�شوي�شرية  ب��ي��ت�����س  ���ش��رك��ة  ج��ن��اح  ويف 
و�لتي ميثلها قرطا�شية فاروق �لعاملية يف 

وليفن�س  �ل�شيد  كذلك حتدث  �الإم��ار�ت 
�ل�شركة  ب����اأن م�����ش��ان��ع  ف��اأو���ش��ح  ب��ريغ��ر 
�ل�شخ�شي  �ل��ت��ج��ل��ي��د  م���اك���ي���ن���ات  ت��ن��ت��ج 
�ملو��شفات  و�أج������ود  وب���اأع���ل���ى  �مل��ت��ن��وع��ة 
وماكينات  و�لع�شرية  �ملتقدمة  �لتقنية 
�ل���ب���وم ����ش���ور و�أخ�������رى مقطعة  ل�����ش��ن��ع 
و�الألو�ن  و�الأ���ش��ك��ال  م�شطرة  �شكل  على 
للورق  وق���اط���ع���ات  وم��ق��ا���ش��ات خم��ت��ل��ف��ة 
متعددة �ال�شتخد�مات وماكينة �لتغليف 
�أن��و�ع��ه��ا و�آالت  �حل���ر�ري على �خ��ت��اف 
�مل�شتلزمات  ملختلف  ومعد�ت  �ل��ورق  فرم 
�ل��ورق��ي��ة ل��ا���ش��ت��خ��د�م��ات �مل��ت��ع��ددة �إىل 
وغري  �ل�شلكي  �لتجليد  ماكينات  جانب 
و�ل�شركات  �ملكاتب  �حتياجات  من  ذل��ك 
باأعلى  و�خلا�شة  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 
م�������ش���ت���وي���ات �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �مل���ت���ط���ورة 
و�ملناف�شة و�لو�عية ل�شباق �لتطور �لعاملي 
و�شكر يف ختام حديثه موؤ�ش�شة قرطا�شية 
على  م��وؤك��د�  و�ملنظمني  �لعاملية  ف���اروق 

جدوى �مل�شاركة مبعار�س دبي.

ا�ضرتاحة حوار
وخال ��شرت�حة حو�ر مع �شعادة �الأ�شتاذ 
عبد �ل��رز�ق �شديق �خلاجة حول تطور 
معار�س دبي و�الإقبال �الإقليمي و�لعاملي 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  �إن  �شعادته  ق��ال  عليها 
�ملتو�لية  �مل���ع���ار����س  ي��ع��ت��ربون  �ل�����ش��ي��وخ 
دب��ي و�الإم�����ار�ت �شلة و���ش��ل ع�شرية  يف 

توؤ�ش�س  �ل���ع���امل وح��ل��ق��ة  م���ع  وم��ت��ط��ورة 
و�مل�شتهلك  �مل��ن��ت��ج  ب��ني  م��ب��ا���ش��ر  ل��ت��ع��اون 
�ل�شوق  �مل��ن��اف�����ش��ة يف  �أج������و�ء  ت����ربز  ك��م��ا 
�لعاملي وتكر�س لغة �جلودة بني �لعر�س 
�أنها  كما  و�مل�شتقبل  و�حلا�شر  و�لطلب 
جت�شد �لدور �حل�شاري و�لريادي لدولة 
وم�شتوى  �ل��ت��خ��اط��ب  ل��غ��ة  يف  �الإم������ار�ت 
يجعل  مم��ا  �مل�����ش��ارك��ة  وج���دوى  �لتنظيم 
تت�شع  و�مل�����ش��ارك��ات  تت�شاعف  �مل��ع��ار���س 
و�هلل ويل  �جل��م��ي��ع  ي��ق��ط��ف��ه��ا  و�ل���ث���م���ار 

�لتوفيق. 
�ل��������رز�ق �شديق  ع���ب���د  �الأ�����ش����ت����اذ  ون������وه 
دبي  �ملعار�س يف  �أن ج��دوى  �إىل  �خلاجة 
ك��ذل��ك على  �إي��ج��اب��ا  تنعك�س  و�الإم�����ار�ت 
�ل��ف��ن��ادق وع��ل��ى م���ر�ك���ز �ل��ت�����ش��وق وعلى 
�أ�شو�ق �جلملة و�لتجزئة على حد �شو�ء 
فقد ياأتي �لتاجر تاجر� ثم يعود �شائحا 
تاجر�  ويعود  �شائحا  �ل�شائح  ياأتي  وق��د 
�حلكومية  �لت�شهيات  جانب  �إىل  وه��ذ� 
�ل��ر�ق��ي��ة وو�شائل  و�خل��دم��ات و�مل��ع��ام��ل��ة 
وتنمية   �مل���ع���رف���ة  وو����ش���ائ���ط  �الت�������ش���ال 
و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية  �لعاقات 
و�شط �شوق عاملي و�حد و�آفاق با حدود 
ومناف�شة توؤكد كل يوم �أن �لبقاء للجودة 
و�الإم�������ار�ت و�حل��م��د هلل ه��ي د�ئ��م��ا بلد 
�جل����ودة وحم���ط رح���ال �جل��م��ي��ع و�شكر� 

للحكومة و�ملنظمني. 

افتتحه ماجد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم

معر�ش عامل الورق ي�شتقطب جهات العامل الأربع
من املنتجات اجلديدة التي تعر�ض للمرة الأوىل  الكثري  :لدينا  بكر  اأبو  •• فاروق 

ومتميز   متنوع  العاملي  •• احل�ضور 
على خارطة املعار�ض العاملية واملوؤثر  املتميز  موقعها  دبي  اخلاجة:اأثبتت  �ضديق  الرزاق  •• عبد 

اأفريقيا و�شمال  الأو�شط  بال�شرق  الأوراق  من  منتجاتها  تو�شع   Double A

•• دبي-الفجر:

ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بدنر،  ريك  ��شتقبل 
ب��ن��ك �الإم�����ار�ت دب���ي �ل��وط��ن��ي، �ل��ب��ن��ك �ل��ر�ئ��د يف 
�مل��ن��ط��ق��ة، �الآن�����ش��ة �شيا ج��ي م���ني، �ل��ط��ال��ب��ة �لتي 
تدر�س �لعلوم �ل�شيا�شية لل�شنة �لثالثة يف جامعة 
�ملركز  على  ح�شلت  و�ل��ت��ي  �لوطنية،  �شنغافورة 
�الأول يف م�شابقة لكتابة �ملقاالت قام برعايتها بنك 
�الإمار�ت دبي �لوطني فرع �شنغافورة وكان معهد 
�ل�شرق �الأو�شط بجامعة �شنغافورة �لوطنية �لذي 
يعد مركز �البحاث �لر�ئد يف �آ�شيا و�ملعني باإجر�ء 

در����ش��ات ح��ول �ل�����ش��رق �الأو���ش��ط ق��د ق��ام باأعمال 
�لتنظيم �الإد�ري لهذه �مل�شابقة. 

�الآن�شة جي مني يف  ��شتقبال  وك��ان ريك بدنر يف 
بنك �الإمار�ت دبي �لوطني، وقام بتهنئتها بالفوز 
ل��ه��ا هدية  وق����دم  �مل�����ش��اب��ق��ة  �الأوىل يف  ب��اجل��ائ��زة 
�إىل  بها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �ل��زي��ارة  ت��ذك��اري��ة مبنا�شبة 
�لبنك، ومت يف وقت الحق ��شطحاب �الآن�شة جي 
مني يف جولة مبتحف �للوؤلوؤ ببنك �الإمار�ت دبي 
�لزو�ر  تثقيف  دور� هاما يف  يلعب  �ل��ذي  �لوطني 
حول ثقافة وتر�ث دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وما كانت عليه حياتنا قبل �كت�شاف �لنفط ويتم 

�للوؤلوؤ  م��ن  �لفريدة  �ملجموعة  بهذه  �الحتفاظ 
�لطبيعي يف متحف و�شعت ت�شاميمه ب�شكل �أنيق 
حت��ت رع��اي��ة ب��ن��ك �الإم�����ار�ت دب���ي �ل��وط��ن��ي ويقع 
دبي  �الإم�����ار�ت  لبنك  �لرئي�شي  �مل��ق��ر  يف  �مل��ت��ح��ف 
�لوطني يف دبي.  وجاءت زيارة �الآن�شة جي مني يف 
�طار جولة در��شية ملدة �أ�شبوع يف دبي، وقد �أم�شت 
ثاثة �أيام من تلك �جلولة يف بنك �الإمار�ت دبي 
بالزيارة،  م��ني  ج��ي  �الآن�شة  قيام  وقبل  �لوطني، 
�الإمار�ت  بنك  �شيجار، مدير عام  بريان  لها  قدم 
دبي �لوطني فرع �شنغافورة ورئي�س ق�شم منطقة 
�حتفاال  ت��ذك��اري��ة  ل��وح��ة  �ل��ه��ادئ،  و�ملحيط  �آ�شيا 

نقدية  ج��ائ��زة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  بامل�شابقة  ب��ف��وزه��ا 
وقدرها 1000 دوالر �شنغافوري. 

�شنغافورة  �لوطني-فرع  دبي  �الإم��ار�ت  بنك  وبد�أ 
�أعماله يف يوليو 2010، ويخ�شع الإ�شر�ف هيئة 
�لنقد يف �شنغافورة ومت �ختيار �شنغافورة كموقع 
�لوطني يف  دبي  �الإم���ار�ت  لبنك  �أول فرع  الإن�شاء 
ر�ئد  دويل  م���ايل  ك��م��رك��ز  مكانتها  ب�شبب  �آ���ش��ي��ا 
�لهادئ،  و�مل��ح��ي��ط  �آ���ش��ي��ا  ملنطقة  خ��دم��ات��ه  ي��ق��دم 
وعاوة على ذلك، تتميز �شنغافورة مب�شتوى عال 
و�أنظمة  �مل��ايل  و�الإ���ش��ر�ف  �ل�شركات  حوكمة  من 

متطورة لات�شاالت �لدولية.

الرئي�ش التنفيذي ملجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ي�شتقبل الفائزة يف م�شابقة لكتابة املقالت 

اأبوبكر غاردا•• فاروق  اآكاياماتو•• جوتا  �ضنيدرمان•• مونيت  �ضبومان•• يركن  جان  برغر•• د.  اخلاجة•• وولفن�ضن  الرزاق  •• عبد 

•• دبي-الفجر: 

عاماتها   Double A ����ش���رك���ة  ت���ط���ل���ق 
 ، �إيجل  و  بل�س  هاي  �الأور�ق،  ملنتجات  �لتجارية 
يف معر�س بيرب وورلد �ل�شرق �الو�شط 2013، 
�لذي يعقد يف �لفرتة من 5 مار�س �إىل 7 مار�س 

يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س. 
�أ�شبحت منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا 

�ملخت�شة   Double A ل�شركة  رئي�شياً  �شوقاً 
باإنتاج �أور�ق �لطباعة ذ�ت �جلودة �لعالية، حيث 
يت�شم ��شتهاك منتجات �ل�شركة و�لطلب عليها 
�لنمو،  ه���ذ�  تلبية  �أج���ل  م��ن  �مل�����ش��ت��م��ر.  ب��ال��ن��م��و 
قامت Double A بزيادة قدرتها �الإنتاجية 
�إىل 250 �ألف طن يف م�شنعها يف بر�ت�شينبورى 
تاياند و��شتحوذت بنجاح على �مل�شنع �لفرن�شي 
�أليز�ي مع قدرة �إنتاجية 250 �ألف طن �أخرى، 

�الإنتاجية  ل��ل��ق��درة  �الإج��م��ال��ي��ة  �ل���زي���ادة  لت�شل 
طن يف عام 2013.  �ألف   500

حققت Double A م�شتوى عال من �لوعي 
�أقوى  جائزة  على  وح�شلت  �لتجارية  بالعامة 
�لعامات �لتجارية �شوبر بر�ندز يف عام 2011 
�ل�شيد تري�ويت ليتافورن، نائب �لرئي�س  يقول 
�أك���د   :  Double A يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �الأول 
و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �مل�شتهلكون 

كعامتهم   Double A م��ك��ان��ة  �أف��ري��ق��ي��ا 
�إن  �جل���ودة  عالية  ل����اأور�ق  �ملف�شلة  �لتجارية 
 Double لزيادة �لتي حدثت موؤخر�ً يف قدرة�
�لطلب  تلبية  م��ن  متكننا  �شوف  �الإنتاجية   A
�ملتز�يد يف هذه �ملنطقة وتقدمي عامات جتارية 
جاذبية  من  تعزز  �شوف  و�لتي  �أخ��رى،  مناف�شة 

منتجاتنا . 
عامتني   Double A ت���ع���ر����س  �����ش����وف 

جت��اري��ت��ني ج��دي��دت��ني يف �مل��ن��ط��ق��ة، وه��م��ا هاي 
�أظهرت كل من �لعامتني  �إيجل . وقد  بل�س و 
�أنحاء  ب��ل��د�ن يف جميع  �مل�شتهلك يف  م��ن  ق��ب��واًل 
تو�شيع  ي�شاعد  �شوف  �ملتحدة.  و�ل��والي��ات  �آ�شيا 
خال  م��ن  �ل��ت��ج��ارة   Double A حمفظة 
�لتجارية  �لعامات  من  مبيعاتها  فر�س  زي��ادة 
ذ�ت جودة   Double A �ملنتجة من م�شانع 

عالية.

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/889  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �حمد ح�شن ح�شن حممد جمال  جمهول حمل �القامة مبا 
�ملتكاملة )����س.م.ع(  وميثله: حممود  �ملدعي / �شركة �الم��ار�ت لات�شاالت  �ن 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع 
و�مل�شايف  و�لر�شوم  دره��م(   3787.03( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �شده 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام 
�ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل  . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1190  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1-  نبيل يو�شف حممد  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان 
 %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(   9.694.79( وقدره  مبلغ  للمتنازع  يوؤدي 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من 
8:30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/3/24  �الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة. 
�و من ميثلك قانونيا وعليك  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل  . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1178  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى ع��ل��ي��ه/1-   نقى ح�شني نقى علي الرى جمهول حمل �الق��ام��ة مبا 
�ملتكاملة )����س.م.ع(  وميثله: حممود  �ملدعي / �شركة �الم��ار�ت لات�شاالت  �ن 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   4731.22( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  بان  �شده 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام 
�ل�شد�د.    وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/24 �ل�شاعة 8:30 �س 
�و من ميثلك قانونيا وعليك  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل  . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1142  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1-   حممد �شيد حممد �لوجيده �لكربى جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   6393.53( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  بان  �شده 
وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/24 �ل�شاعة 8:30 �س 
�و من ميثلك قانونيا وعليك  ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل  . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

د�شنت �شركة �الأ�شمنت �الأبي�س �أم�س �لعمل يف تنفيذ م�شروع يت�شمن تو�شعة خطي �النتاج لزيادة 
�لطاقة �النتاجية بن�شبة %100 وبكلفة تنفيذ تبلغ 110مليون درهم.

زيادة  �ن  �خل��ط  تد�شني  عقب  �الد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  حميد  ب��ن  �ح��م��د  �ل�شيخ  وق���ال 
�ل�شركة  ت�شعى  �لتي  �ال�شرت�تيجية  تندرج �شمن �خلطة  �لتي  �الأبي�س  �الأ�شمنت  �النتاجية من 
م�شرية  يف  فاعلة  وم�شاهمة  �لوطني  لاقت�شاد  د�عمة  �شتكون   2013 �لعام  خ��ال  لتنفيذها 
�لتنمية �القت�شادية م�شري� �ىل �ن �مل�شروع �شمم وفق �لتقنية �حلديثة ليتو�ءم مع �لنظم �لعاملية 

�لتي متكن من �حل�شول على �أجود �أنو�ع �النتاج .
وخال منا�شبة تد�شني مبوقع �ل�شركة يف خور خوير بدء �لعمل يف م�شروع �لتو�شعة قدمت �شركة 
عر�س  �لتحديث  م�شروع  ��شت�شارية  مهمة  تولت  �لتي  �ل�شوي�شرية  �لعربية  �ل�شركة   ASEC
فيديو ت�شمن �الجن��از�ت و�لتطور�ت على �مل�شروع خال فرتة �لتو�شعة . ومن �ملتوقع �الإنتهاء 
�الأول  و�أم��ا �خل��ط   2013 �شهر مايو  نهاية  رق��م )2( مع  �الإنتاجي  �أعمال حتديث �خل��ط  من 
ف�شيتم �الإنتهاء من حتديثه مع نهاية �أكتوبر 2013 م وبعد �الإنتهاء من تنفيذ �مل�شروع �شت�شبح 
�لطاقة �الإنتاجية �لكلية �ل�شنوية من مادة �الأ�شمنت �الأبي�س مبقد�ر 900 طن بدال من 450 

طن يوميا بينما �شتزيد طاقة �لكلنكر )580( �ألف طن بداًل من )530( �ألف طن �شنوياً . 

الأ�شمنت الأبي�ش تد�شن تو�شعة لزيادة
 اإنتاجها بن�شبة 100 % 

هزاع بن زايد يفتتح معر�ش اأبوظبي للطريان اخلا�ش 2013 
•• ابوظبي-وام:

�الأمن  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
�ل��وط��ن��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة �أبوظبي 
�أبوظبي  معر�س  م��ن  �لثانية  �ل���دورة  فعاليات  �م�����س  �شباح 
للطري�ن �خلا�س يف مطار �لبطني للطري�ن �خلا�س �لتابع 
ل�شركة �أبوظبي للمطار�ت وي�شتمر �ملعر�س حتى �ل�شابع من 
�طلع خالها على عدد  �شموه بجولة  وق��ام  �جل��اري.  �ل�شهر 
ومتفقد�  تقنياتها  على  متعرفا  �مل��ع��رو���ش��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��ن 
�أجنحة �ل�شركات �لعار�شة ح�شر �فتتاح �ملعر�س �شمو �ل�شيخ 
�شرور بن حممد �آل نهيان ومعايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  ومعايل  �لعامة  �الأ�شغال  وزي��ر  نهيان  �آل 
طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �أبوظبي لل�شياحة 
و�لثقافة و�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان بن خليفة �آل نهيان و�ل�شيخ 
حممد بن حمد بن طحنون و�ل�شيخ حامد بن �حمد �آل حامد 
و�ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد �آل نهيان ومعايل �أحمد 
�ملزروعي �أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي ومعايل حممد �لبو�ردي 
رئي�س �للجنة �لتنفيذية و�شعادة ماجد علي �ملن�شوري رئي�س 
يف  �ملهتمني  من  وح�شد  و�ل�شعادة  �ملعايل  و�أ�شحاب  �لبلديات 
فر�شة  �خلا�س  للطري�ن  �أبوظبي  معر�س  وي�شكل  �لقطاع. 
�أه���م ممثلي ق��ط��اع �ل��ط��ري�ن �ل��ع��ام و�ملعنيني ب��ه يف  الل��ت��ق��اء 

�مللحوظ �لذي ي�شهده هذ�  �لنمو  �ملنطقة وذلك يف ظل  دول 
�الأخرية  �خلم�س  �الأع����و�م  ففي  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �لقطاع 
�شجل ق��ط��اع �ل��ط��ري�ن �ل��ع��ام وط���ري�ن رج���ال �الأع��م��ال منو� 
جديدة  خا�شة  طائرة   246 باإ�شافة  متاأثر�   250 بن�شبة 
�الأخرية  �الإح�����ش��اء�ت  وح�شب   2011-2006 ع��ام��ي  ب��ني 
دولة  د�خ��ل  90 طائرة خا�شة م�شجلة  2012 هنالك  لعام 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقال �شعادة علي ماجد �ملن�شوري 
يف  كان  �ل��ذي  للمطار�ت  �أبوظبي  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
جمموعة  �إىل  �إ�شافة  �ملعر�س  و�شوله  لدى  �شموه  ��شتقبال 
�أبوظبي للطري�ن �خلا�س  �مل�شوؤولني  يعد معر�س  من كبار 
2013 حدثا مهما ل�شركة �أبوظبي للمطار�ت �إذ يعك�س �لنمو 
�مللحوظ لقطاع �لطري�ن �خلا�س يف �لدولة و�ملنطقة ب�شكل 
�إمارة  به  تنعم  �ل��ذي  و�ل�شياحي  �القت�شادي  و�الزده���ار  ع��ام 
حركة  يف  من��و�  �لبطني  مطار  �شجل   2012 ففي  �أب��وظ��ب��ي 
�لطري�ن بلغ 11 يف �ملائة لي�شتقبل ما يقارب 4866 طائرة 
خا�شة وعمودية كما �شجل �ملطار حو�يل 400 طائرة جديدة 
ت�شتخدم �ملطار الأول مرة ما يدل على جاذبية مطار �لبطني 
�خلا�س  �ل��ط��ري�ن  لقطاع  حيوي  كمركز  �خل��ا���س  للطري�ن 
�لطائر�ت  حركة  يف  منو  من  �ملطار  ه��ذ�  ي�شهده  ما  ظل  ويف 
�خلدمات  مركز  بنيل  �أخ��ري�  حققه  �ل��ذي  و�لنجاح  �خلا�شة 
�أف�����ش��ل مزود  ث��اين  ج��ت من�شب  ل��ه ظبي  �لتابعة  �الأر���ش��ي��ة 

للطري�ن  �لبطني  مطار  ف��اإن  �ل��ع��امل  �مل�شتوى  على  خ��دم��ات 
�خلا�س يعد �ملن�شة �الأمثل ال�شت�شافة هذ� �حلدث .

 و�أ�شاف �ملن�شوري �إن ��شت�شافة هذ� �حلدث يف مطار �لبطني 
ت��وؤك��د �ل���ت���ز�م ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ط��ار�ت يف ت��ع��زي��ز مكانة 
�لعا�شمة وجهة عاملية للطري�ن باأ�شكاله كافة وتقدمي من�شة 
لتطوير فر�س �ال�شتثمار يف قطاع �لطري�ن �خلا�س �حليوي 
�ل�شنو�ت  خ��ال  �ل��دول��ة  يف  له  �ملتوقع  �لنمو  ليحقق  ودعمه 
�ملقبلة وهو بن�شبة ترت�وح ما بني15 �ىل 20يف �ملائة �شنويا. 
ويغطي معر�س �أبوظبي للطري�ن �خلا�س على مدى ثاثة 
�أي���ام �أه���م �ل��ت��ط��ور�ت و�الب��ت��ك��ار�ت يف جم��ال �ل��ط��ائ��ر�ت غري 
�لتجارية و�لطائر�ت �خلا�شة و�ملروحيات و�ملعد�ت و�مل�شنعني 
و�خلدمات ومر�كز تدريب �لطيارين و�مللحقات و�لكرتونيات 
جتمع  متكاملة  من�شة  ويعد  و�لتمويل.  و�لتاأمني  �لطري�ن 
�لعام  �لقيادية يف قطاع �لطري�ن  �شناع �لقر�ر و�ل�شخ�شيات 
و�ملخت�شني حتت مظلة  �لعاملية  �ل�شركات  و�خل��رب�ء وم��در�ء 
�بتكار�ت  �آخر  �الآر�ء و�خل��رب�ت حول  و�ح��دة لت�شارك وتبادل 
متز�يد  باهتمام  �ملعر�س  يحظى  حيث  �لقطاع  وم�شتجد�ت 
وي�شتقطب فئات متنامية وخمتلفة من �لزو�ر من قطاعات 
حول  �لطري�ن  قطاع  ب�شوؤون  و�ملهتمني  و�لطيارين  �الأعمال 
�ل��ط��ائ��ر�ت �خل��ا���ش��ة و�أهم  �أب����رز  �ل��ع��امل ك��م��ا ي�شهد ع��ر���س 
�ملعر�س  ويقام  �لقطاع.  �لعاملية يف هذ�  و�لتطور�ت  �لتقنيات 

�ألف مرت مربع يف مطار �لبطني وتعر�س   80 على م�شاحة 
فيه قر�بة 100 طائرة مب�شاركة ما ي�شل �إىل 160 �شركة 

و�ملنتجات  �خلدمات  تقدمي  جمال  يف  وعاملية  حملية  عاملة 
لقطاع �لطري�ن �خلا�س.
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املال والأعمال

�شرياميك راأ�ش اخليمة تعر�ش 
منتجاتها يف معر�ش ريفي�شتري 2013

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

حول  �لتجارية  عامتها  مكانة  تعزيز  �إىل  �ملتو��شل  �شعيها  �إط��ار  يف 
لل�شري�ميك  م�شّنع  �أ�شخم  �خليمة،  ر�أ���س  �شري�ميك  �أعلنت  �لعامل، 
 Revestir ريفي�شتري  معر�س  يف  م�شاركتها  ع��ن  �ل��ع��امل،  ح��ول 
�لدويل 2013، �لذي �شُيقام يف �شاو باولو، بالرب�زيل خال �لفرتة 

من 5 �إىل 8 مار�س �جلاري. 
جتاريةللحلول  وج��ه��ة  �أ���ش��خ��م  ميثل   ،2013 ريفي�شتري  معر�س 
�شقف  حتت  جتمع  مثالية  ومن�شة  �لاتينية،  �أمريكا  يف  �لتكميلية 
�ل�شري�ميك،  وباط  و�آليات  ملعد�ت  �لعار�شني  �أهم  من  نخبة  و�حد 
وجمموعة �حلجارة �أو �ل�شفائح �أو �لزجاج �لزخرفية، من بني �لكثري 

غريها.
�خليمة  ر�أ���س  ل�شري�ميك  �لتنفيذي  �لرئي�س  م�شعد،  عبد�هلل  وق��ال 
�أمريكا  ���ش��وق  �إىل  منتجاتها  ببيع  �خليمة  ر�أ����س  �شري�ميك  ت��ق��وم   :
يف  م�شاركتنا  وتاأتي  �ملا�شية،   15 �ل���  �ل�شنو�ت  م��دى  على  �لاتينية 
يف  �لتجارية  لعامتنا  �لر��شخة  �ملكانة  على  للتاأكيد  �ملعر�س  ه��ذ� 
هذه �الأ�شو�ق �لدولية،ولعر�س جمموعة حلولنا ومنتجاتنا �لو��شعة 
و�ملبتكرة. وت�شجل �شري�ميك ر�أ�س �خليمة ح�شور�ً لها يف �لرب�زيل، 
مع �فتتاح �شالة �لعر�س �الأوىل لها يف �لدولة �لعام �ملا�شي، وي�شكل 
خمتلف  يف  ح�شورنا  لتو�شيع  لنا  من�شة   2013 ريف�شتري  معر�س 
�إمكانات هائلة  ز�لت هناك  �أن ما  �شيما  �لاتينية، ال  �أمريكا  مناطق 
�ملعر�س  لنا  �شيتيح  م�شعد:  و�أ�شاف  �الأ���ش��و�ق.  هذه  يف  م�شتغلة  غري 
�لر�ئدة  منتجاتنا  وجمموعة  �ملتفوقة  تقنياتنا  على  �ل�شوء  ت�شليط 
يف  �لعماء  باإعجاب  حتظى  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �لعاملية  وت�شاميمنا 
�ملبدعني  �أب��رز  كاأحد  مكانتنا  تعزيز  لنا  �شيت�شنى  كما  �ملنطقة،  ه��ذه 

�لر�ئدين يف �شناعة �ل�شري�ميك 
وت�شعى �ل�شركة �لتي توزع �نتاجها يف �أكرث من 60 دولة حول �لعامل 
80 مرت�ً  حل�شور الفت من خال من�شة عر�س متتد �ىل م�شاحة 
مربعاً، لت�شم �أبرز �أنو�ع �لبور�شان و�ل�شري�ميك �إ�شافة �إىل �أحدث 

مناذج �الأدو�ت �ل�شحية و�لباط .
وخل�س م�شعد بالقول: ي�شرنا للغاية �مل�شاركة يف �ملعر�س �لذي �شيتيح 
لنا فر�شة مثالية للتو��شل مع نخبة من �أهم �شّناع �لقر�ر من خمتلف 
�أنحاء �أمريكا �لاتينية، مما �شي�شكل حافز�ً �إ�شافياً لنا لتلبية �ملزيد 
من �الإحتياجات و�ملتطلبات �الإقليمية وفقاً الأعلى �ملعايري �لدولية.  

•• ال�صارقة-وام:

�شروق  و�ل��ت��ط��وي��ر  لا�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  تنظم 
�شل�شلة من �للقاء�ت يف فرن�شا يومي �لر�بع و�خلام�س 
للم�شاركة يف  �إ�شتعد�د�تها  �إط��ار  �جل��اري يف  من مار�س 
معر�س بور�شة برلني �لدويل لل�شياحة و�ل�شفر2013 
يف  و�ل�شفر  �ل�شياحة  �شناعة  جمال  يف  �لر�ئد  �ملعر�س 
�لعامل �لذي يقام خال �لفرتة من 6 �ىل 10 مار�س 
�للقاء�ت  يف  �مل�شارك  �لوفد  وي�شم  برلني.  يف  �جل��اري 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�����ش��رك��ال  ب��ن جا�شم  م���رو�ن  ���ش��ع��ادة 
وحممد  �شروق  و�لتطوير  لاإ�شتثمار  �ل�شارقة  لهيئة 
جمعة �مل�شرخ رئي�س ترويج �الإ�شتثمار يف �شروق و�شعود 
�ملنطقة  �ل��ت��ج��اري��ة يف هيئة  �ل�����ش��وؤون  م��دي��ر  �مل��زروع��ي 
�حلرة باحلمرية بال�شارقة. و�جرى �لوفد �شل�شلة من 
�لفرن�شية  �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات  �الإجتماعات مع كربى 
و�لطاقة  و�الإ���ش��ت��ث��م��ار  �الإق��ت�����ش��اد  جم���االت  يف  �لعاملة 
�الإ�شتثمارية  ب��ال��ف��ر���س  �ل��ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف  و�ل���ت���ج���ارة 
�مل�شتثمرين  و�ط�����اع  �ل�����ش��ارق��ة  �إم������ارة  يف  �مل���ت���و�ف���رة 
�لقطاعات  ت�شهدها  �لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  على  �لفرن�شيني 
�الإقت�شادية �لو�عدة يف �ل�شارقة و�ل�شيا�شات و�لت�شريعات 
�ملرنة وفر�س �الإ�شتثمار �لتي تقدمها �جلهات و�لدو�ئر 
جرى  كما  �الأجانب.  للم�شتثمرين  �ملختلفة  �حلكومية 
بحث �آفاق �لتعاون �مل�شرتك مع ممثلي هذه �ل�شركات يف 

�مل�شتقبل و��شتعر�س �لوفد خال �للقاء�ت مع �جلانب 
�ل��ف��رن�����ش��ي �أه����م �ل��ق��ط��اع��ات �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف �الإم����ارة 
و�لنقل  و�ل��رتف��ي��ه  و�ل�شياحة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  وه��ي 
على  �ل�����ش��وء  و�شلط  و�لبيئة  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات 
توفرها  �أن  ميكن  �لتي  �لهائلة  �ال�شتثمارية  �الإمكانات 
لل�شركات  بالن�شبة  �الأرب��ع��ة  �حليوية  �لقطاعات  ه��ذه 
�ن  �ل�شركال  م��رو�ن بن جا�شم  �شعادة  �لفرن�شية. وقال 
�لهيئة تهدف من خال �لرتكيز على هذه �لقطاعات 
�حليوية �الأربعة �إىل تقدمي عر�س �شامل ومف�شل حول 
�إر���ش��ادي للم�شتثمرين حول  دل��ي��ل  ق��ط��اع وت��ق��دمي  ك��ل 
�الإ�شتثمار  �ل��ك��ب��رية وف��ر���س  �الإق��ت�����ش��ادي��ة  �الإم��ك��ان��ي��ات 
�إ�شرت�تيجي  مبوقع  تتميز  �لتي  �ل�شارقة  يف  �ل��و�ع��دة 
�أن  �ل�����ش��رك��ال  و�أ����ش���ار   . م��ت��ط��ورة  ت�شريعية  وب��ن��ي��ة  ه���ام 
�الأجانب  للم�شتثمرين  مثالية  وجهة  �ل�شارقة  �إم���ارة 
�أو تعزيز  �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط  ���ش��وق  ب��دخ��ول  �ل��ر�غ��ب��ني 
وجودهم يف �ملنطقة. و�أ�شاف �ن هيئة �شروق تهدف �ىل 
�شمان توفري كافة �أ�شكال �لدعم �ملمكن لت�شهيل دخول 
�مل�شتثمرين �ملحتملني �إىل �إمارة �ل�شارقة ف�شا وتعزيز 
�لعربية  �الإم��ار�ت  �ل�شارقة ودولة  �لنمو �الإقت�شادي يف 
تنفيذ  قدما يف  �مل�شي  على  �شروق  عزم  موؤكد�  �ملتحدة 
ع��ل��ى خريطة  �ل�����ش��ارق��ة  و���ش��ع  �ل��ط��م��وح��ة يف  خططها 
�الإقت�شادية  �لعاقات  �ن  و��شاف   . �لعاملية  �ال�شتثمار 
ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن ت��ت��م��ي��ز ب��ال��ت��ن��وع و�ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة حيث 

�أ�شبحت �الإم��ار�ت �ل�شريك �لتجاري �الأبرز لفرن�شا يف 
�لفرن�شية  �ل�شادر�ت  و�رتفعت  �لعربي  �خلليج  منطقة 
ي��ورو .  3.5 مليار  �أك��رث من  �إىل  �إىل �الإم���ار�ت لت�شل 
و�أ�شار �ل�شركال �إىل �أن �للقاء�ت تهدف تكري�س �لرو�بط 
�ل��ق��وي��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��م��ي��ق �لطابع 
�لفرن�شيني  �لنظر�ء  مع  �لتفاعل  خال  من  �لتعاوين 
لاأعمال  �الأول  �مل�شرتك  �مللتقى  �شوء  يف  وخ�شو�شا 
من  بتنظيم  م��وؤخ��ر�  عقد  �ل��ذي  وفرن�شا  �ل�شارقة  بني 
�لفرن�شي يف  �الأع���م���ال  م��ع جمل�س  وب��ال��ت��ع��اون  ���ش��روق 
و�أ�شاف  ل��ه.  مقر�  �ل�شارقة  يتخذ من  �ل��ذي  �الإم���ار�ت 
�إ�شرت�تيجية  �إط��ار  يف  تاأتي  و�للقاء�ت  �الإجتماعات  �ن 
�شروق �ل�شاملة للرتويج الإمكانيات �الإمارة �الإقت�شادية 
يف جميع �أنحاء �أوروبا هذ� �لعام و�أن �لهيئة تتطلع �إىل 
�لقطاعات  ممثلي  مع  �ملثمرة  �للقاء�ت  من  ع��دد  عقد 

�لفرن�شية �حلكومية و�خلا�شة. 
وك����ان وف���د ���ش��روق ق��د �ل��ت��ق��ى م��ع ���ش��ع��ادة حم��م��د مري 
�الإم��ار�ت يف فرن�شا �م�س  �لري�شي �شفري دول��ة  عبد�هلل 
�الول ومع جوزيف بريغاريا �ملدير �لتنفيذي ل�شيا�س 
�إنرتنا�شونال تكنولوجيز ف�شا عن لقاء�ت �أخرى مع 
بينهم  وم��ن  �لعربية  �لفرن�شية  �لتجارة  غرفة  ممثلي 
�لفرن�شية  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  ���ش��اري��ت  دو  ه���رييف 
باكر  �شالح  �ل��دك��ت��ور  للغرفة  �ل��ع��ام  و�الأم���ني  �لعربية 
و�ملدير �لتنفيذي نريوز فهد باالإ�شافة �إىل ممثلني عن 

12 �شركة من خمتلف �لقطاعات �الإقت�شادية يف فرن�شا 
��شافة �ىل �ن �لوفد ح�شر ماأدبة غد�ء نظمتها غرفة 
�للقاء�ت  خ��ال  وج���رى  �لعربية.  �لفرن�شية  �ل��ت��ج��ارة 
ت�شجيع  يف  ���ش��روق  دور  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �مل��ت��ع��ددة 
�ال�شتثمار يف كافة �لقطاعات و�مل�شاعدة يف �إز�لة �لعقبات 
وكذلك  �الإم��ارة  يف  �ال�شتثمارية  �الأن�شطة  تو�جه  �لتي 
تقييم م�شروعات �لبنية �لتحتية ذ�ت �ل�شلة بال�شياحة 
�مل�شروعات.  تلك  ال�شتكمال  �ل��ازم��ة  �خلطط  وو���ش��ع 
وتعمل يف �لدولة حاليا نحو �لف �شركة فرن�شية ووفقا 
لتقرير �شدر عن غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي يف حني 
�الإم����ار�ت وفرن�شا  ب��ني  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  و�شل حجم 
 .  2010 �ل��ع��ام  ن��ه��اي��ة  م��ع  دره����م  م��ل��ي��ار   14.3 �إىل 
وتعد فرن�شا ثامن �أكرب مورد لدولة �الإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة حيث ت�شمل �لو�رد�ت جمموعة و��شعة ومتنوعة 
 11 نحو  هناك  �ن  �إىل  باالإ�شافة  �ملختلفة  �ل�شلع  من 
�شركة �إمار�تية ت�شتثمر يف فرن�شا يف قطاعات �لطري�ن 
و�لعقار�ت  �ل�شفن  وبناء  و�لتمويل  و�لبنوك  و�ل�شياحة 
وتطوير وت�شغيل �ملناطق �ل�شناعية و�الأغذية. وترتكز 
مهام �شروق يف توفري �لت�شهيات �ل�شرورية و�حلو�فز 
وت��ذل��ي��ل �ل��ع��ق��ب��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �أن�����ش��ط��ة �ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ذ�ت  �لتحتية  �لبنية  م�شروعات  تقييم  وكذلك  �الإم��ارة 
ال�شتكمال  �لازمة  �خلطط  وو�شع  بال�شياحة  �ل�شلة 

تلك �مل�شروعات. 

�شروق واملنطقة احلرة باحلمرية ت�شتعر�شان اإمكانيات ال�شارقة القت�شادية يف فرن�شا
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•• دبي – حم�صن را�صد : 

قدم موظفات ومديرة بنك دبي �الإ�شامي 
فرع  �أعمار بيزن�س بارك ، منوذجا م�شرفا 
وما   ، �مل�����ش��ريف  بالقطاع  �الإم�����ار�ت  لبنات 
مي��ي��ز ف���رع �ل��ب��ن��ك ه���و ح���ف���اوة �لرتحيب 
�لتي ي�شتقبل بها عمائه فللوهلة �الأوىل 
ما �أن يدخل �لعميل للبنك ، يجد �أ�شجار 
�أمامه  �ل��ن��ظ��ر، وي���و�ج���ه  ت��ري��ح  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
، حتمل كل  �لذهبي  باللون  عربة مطرزة 
�شعب  عليها  �أع��ت��اد  �ل��ت��ي  �ل�شيافة  �أن����و�ع 
�الإمار�ت ، وتقف من جانب �لعربة عاملة 
و�جب  لتقدمي   ، �لفلبينية  �جلن�شية  من 
�إنهاء  �ل��ب��ن��ك خ����ال  ل��ع��م��اء  �ل�����ش��ي��اف��ة 
�إجر�ء�تهم ، حتى �أن بع�س �لعماء �لذين 

�ل�شيافة  ه��ذه  مثل  ي��رو�  �أن   ، يعتادو�  مل 
 ، �مل��ت��م��ي��زة  �الأوىل  �ل���درج���ة  ف��ن��ادق  �إال يف 
ي�����رتددون يف �ل���دخ���ول ف��ت��ج��د م��ن��ه��م من 
�أنه  �الأخ��رى ظنا منه  يقدم قدما ويوؤخر 
ذ�ت  لفندق  قدماه  و�شاقته  �لبنك  ،�أخطاأ 
�ل�شبع جنوم ، و�آخرين يرت�جعون خطوة 
للتاأكد من  �لبنك  للخلف ليطالع و�جهة 

�أنه بالفعل ببنك دبي �الإ�شامي. 
�لفرع  وم��دي��رة  �لبنك  م��وظ��ف��ات  ورف�����س 
يعلقن  �أو  يتحدثن  �أن   ، مو�طنات  وكلهن 
موؤكدين على �أنهن تعتربن �الأمر طبيعيا 
�أو  و�ج��ب �شيافة  للعميل من  ، وما يقدم 
بيئة جاذبة  يكون  الأن  �لعمل  تهيئة مكان 
مل��وظ��ف��ات �ل��ب��ن��ك ول��ع��م��ائ��ه ، �أم����ر يريح 
�أن هذه �ل�شيافة  �لنف�س لكليهما ، وتبني 

على  دوري���ة  ب�شفة  وقائمة  رو�ت��ب��ه��ن  م��ن 
هناك  �أن  ك��م��ا   ، تنقطع  وال  �ل��ع��ام  م����د�ر 
�أكرث من فرع كافة �لعاملني به مو�طنات 
لبنات  م�شرفة  �شورة  �أنهن  بحق  �أثبن   ،
للعميل  ، قدمن خدمة متميزة  �الإم���ار�ت 
عماء  ي��دف��ع  مم��ا   ، متميزة  �شيافة  م��ع 
هذه  ينقلو�  �أن  جن�شياتهم  بكافة  �لبنك 

�ل�شورة �ملتميزة لبادهم .
وعلق مدير �أحد فروع بنك دبي �الإ�شامي، 
قائا نحن يف مقار �أعمالنا �شفر�ء لبادنا، 
نقدم �خلدمة �ملتميزة للعميل حتى يقوم 
ملو�طني  �حلقيقية  �ل�����ش��ورة  بنقل  ب���دوره 
�الإم�������ار�ت ���ش��ع��ب م�����ش��ي��اف ب��ب��ي��ت��ه ومقار 
�ملتميزة  �إىل ذلك �خلدمة  �أ�شف   ، عملهم 
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حفاوة الرتحاب واخلدمة املتميزة باأعمار دبي الإ�شالمي 

�أعمار بفرع  متميزة  و�شيافة  ••  خدمة 

الإمارات ت�شارك يف اجتماع اللجنة ال�شت�شارية لقطاع الرثوة املعدنية بالرباط
•• اأبوظبي-وام: 

�ملنظمة  �ملعدنية يف  �ل��رثوة  19  للجنة �ال�شت�شارية لقطاع  �ل�  �أعمال �الجتماع  �ليوم يف  �لطاقة  ت�شارك وز�رة 
�لعربية للتنمية �ل�شناعية و�لتعدين �لذي يعقد يف مقر �ملنظمة يف �لعا�شمة �ملغربية �لرباط و ي�شتمر ثاثة 
�أيام. وميثل �لوز�رة يف �الجتماع..خالد علي �حلو�شني خبري جيولوجي يف �إد�رة �جليولوجيا و�لرثوة �ملعدنية 
فيما يناق�س �الجتماع ما مت �إجنازه خال �لفرتة �لفا�شلة بني �الجتماعني �ل� 18 و�ل� 19  للجنة ومتابعة ما مت 
تنفيذه من تو�شيات �جتماعها �ل� 18 و�أن�شطة �إد�رة �لرثوة �ملعدنية يف �ملنظمة خال هذه �لفرتة بجانب متابعة 

نتائج وتو�شيات �ملوؤمتر �لعربي �لدويل �ل� 12 للرثوة �ملعدنية �لذي عقد يف �لعا�شمة �ل�شود�نية �خلرطوم.

فقدان جواز �سفرت
�مل���دع���و/ ع��و���س عثمان  ف��ق��د 
ب����ك����ري �حل���������ش����ن- �����ش����ود�ين 
�جلن�شية  - جو�ز �شفره رقم  
من   �����ش����ادر   )389202(
�ل�������ش���ود�ن  م���ن ي���ج���ده عليه 
�الت�شال بال�شفارة �ل�شود�نية 

�لدولية.

فقدان جواز �سفرت
هندية  �مل�������دع�������وة/  ف�����ق�����دت 
�ثيوبية  ع��ب��د�ل��ق��ادر-  حممد 
�شفرها  ج�������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة- 
�شادر   )1322387( رق��م  
م������ن  �ث����ي����وب����ي����ا  م�����ن يجده 
بتليفون  �الت���������ش����ال  ع���ل���ي���ه 
 050/4711272 رق�����م 

فقدان جواز �سفرت
د�ود  �مل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
�شوريا   - �شعيد   �شليمان 
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
    )3681112( رق������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   055/7010099

فقدان جواز �سفرت
د�ود  �مل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
�شوريا   - �شعيد   �شليمان 
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
    )3201290( رق������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   055/7010099

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل����دع����و/ حم��م��د �زه���ر 
�لدين  ���ش��ري�ج  �ل��دي��ن حممد 
- ه���ن���دي �جل��ن�����ش��ي��ة- ج���و�ز 
 )1860706( رق��م   �شفره 
�لهند   من يجده  �شادر من 
رقم  بتليفون  �الت�شال  عليه 

   055/8474503

فقدان �سهادة ا�سهم ت
�ل�������ش���ي���د/ ح���م���د حممد  ف���ق���د 
عبد�هلل بروك �حلمريي �شهادة 
��شهم �شادرة عن �شركة �لو�حة 
�ل�شهادة  )رقم  للتاأجري  �لعاملية 
من  ف��ع��ل��ى   )11103676
�ىل  ت�شليمها   �ل��رج��اء  ي��ج��ده��ا 
�ل�شركة �ملذكورة �و �الت�شال على 
 050/6226175 �ل��ه��ات��ف 

فقدان �سهادة ا�سهم ت
فقد كل من �لو�رد ��شمائهم �شهاد�ت 
لبناء  �بوظبي  ل�شركة  تابعة  ��شهم 

�ل�شفن: 
1- لطيفة حممد �حمد �حلمريي

2- نوف حمد حممد عبد�هلل بروك 
�حلمريي

ت�شليمها   �ل��رج��اء  يجدها  م��ن  فعلى 
�الت�شال  �و  �مل���ذك���ورة  �ل�����ش��رك��ة  �ىل 

على �لهاتف 050/6226175
م�شكور�ً.



•• اأبوظبي-الفجر:

لدولة  مم��ث��ًا  لاإح�شاء  �لوطني  �مل��رك��ز  ���ش��ارك 
�مل��ت��ح��دة يف �ج��ت��م��اع �للجنة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت 
�الإح�������ش���ائ���ي���ة يف �ل��������دورة �ل���ر�ب���ع���ة و�الأرب����ع����ني 
بنيويورك، خال �لفرتة من 24 فرب�ير ولغاية 
وم����در�ء  روؤ����ش���اء  2013، مب�����ش��ارك��ة  م���ار����س   2
�إىل  �لعامل،  �الأجهزة �الإح�شائية يف خمتلف دول 
جانب م�شاركة ممثلي �ملنظمات و�لهيئات �لدولية 
�شو�ًء يف جمال  �الإح�شائي،  بالعمل  �لعاقة  ذ�ت 
�لعمل  و��شرت�تيجيات  وق�شايا  �لعمل  منهجيات 
�الإح�شائي، وق�شايا تكنولوجيا �ملعلومات، ون�شر 

�لبيانات �الإح�شائية.
�ل�����ش��وي��دي مدير  ر����ش��د خمي�س  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ار 
�حلدث  ه��ذ�  ب���اأن  لاإح�شاء  �لوطني  �مل��رك��ز  ع��ام 
منذ  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  تنظمه  ���ش��ن��وي  �ج��ت��م��اع  ه��و 
 ،1947 ع��ام  لاإح�شاء  �لدولية  �للجنة  �إن�شاء 
على  �الأول  �لر�شمي  �الإح�����ش��ائ��ي  �مل��رج��ع  لتكون 
م�شتوى �لعامل، فهي �جلهة �لتي ت�شم �خلرب�ت 
بهدف  �ل�شنوي  �جتماعها  يف  �لدولية  و�لتجارب 
مر�جعة كافة �لق�شايا و�ملو��شيع �لتي تهم �لعمل 
�الإح�شائي على م�شتوى �لعامل، م�شري�ً يف �لوقت 
ذ�ت����ه ب����اأن �أه��م��ي��ة ه���ذ� �الج��ت��م��اع ت��رت��ب��ط بكونه 
�لعنو�ن �لر�شمي و�لعاملي �ملتفق عليه لبناء عملية 

منهجيات  م��ن  تتطلبه  مب��ا  �ل��دول��ي��ة  �الإح�����ش��اء 
�لف�شلي  و�ملمار�شات  للتجارب  وتو�شيات وتعميم 
�إط��ار�ً مهنياً  �إىل جانب كونها متثل  �ل��دول،  بني 
�الأع�شاء  �لدول  �الإح�شائيني من  لكبار �خلرب�ء 
�أع��ل��ى هيئة  �ل��ع��امل، كما تعد  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف 
التخاذ �لقر�ر حول �الأن�شطة �الإح�شائية �لدولية 
وتطوير  �الإح�شائية،  �ملعايري  و�شع  ر�أ�شها  وعلى 
�مل�شتوى  �مل��ف��اه��ي��م و�الأ���ش��ال��ي��ب وت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى 
�لدولية  �للجنة  ت�شرف  كما  و�ل����دويل،  �لوطني 
�لدويل  �الإح�����ش��اء  م��رك��ز  عمل  على  �الإح�شائية 
وترتبط   ،)UNSD( �مل��ت��ح��دة  ل���اأمم  �ل��ت��اب��ع 
�أه��م��ي��ة ق���ر�ر�ت���ه���ا ون��ت��ائ��ج ع��م��ل��ه��ا ل��ك��ون��ه��ا جلنة 
�القت�شادي  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ملجل�س  ت��اب��ع��ة  فنية 
م�شاركة  �أن  �ل�شويدي  �شعادة  و�أك��د  و�الجتماعي. 
�لدولة يف هذ� �ملنتدى �ملهني و�ملتخ�ش�س بق�شايا 
ومو��شيع �لعمل �الإح�شائي ب�شكل �شنوي، تعترب 
خطوة مهمة للتعرف على �مل�شتجد�ت �لتي تت�شدر 
�لعمل �الإح�شائي �لدويل، خا�شة يف ظل م�شاركة 
ممثلني م��ن ق��ر�ب��ة 140 دول���ة، و�ل��ع�����ش��ر�ت من 
�خلرب�ء و�ملخت�شني بر�شم �ل�شيا�شات يف �ملجاالت 
و�لزر�عية  و�الجتماعية  و�ل�شكانية  �القت�شادية 
�ملنظمات  ممثلي  ج��ان��ب  �إىل  وغ��ريه��ا،  و�لبيئية 
و�شندوق  �ل���دويل  كالبنك  �ملتخ�ش�شة  �لدولية 
�لنقد �لدويل ومنظمة �لتعاون من �أجل �لتنمية 

�ملنظمات  من  و�لعديد  �لدولية  �لعمل  ومنظمة 
كاليوني�شكو  �ملتحدة  ل��اأمم  و�لتابعة  �الإقليمية 

و�الأونكتاد وغريها. 
بني  �ل��ق��ادر  عبد  �شعادة  �أ���ش��اف  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 
�الإح�شائية  للقطاعات  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ها�شم 
للجنة  �ل�شنوي  �الج��ت��م��اع  �أن  �إىل  �ل��وف��د  رئي�س 
يناق�س  �مل��ت��ح��دة  ل�����اأمم  �ل��ت��اب��ع��ة  �الإح�����ش��ائ��ي��ة 
�لتي  �لهامة،  �الإح�شائية  �لق�شايا  م��ن  �لعديد 
حمط  لاإح�شاء  �لزمني  �لتطور  بحكم  �أ�شحت 
�هتمام من قبل �شناع �لقر�ر ور��شمي �ل�شيا�شات 
�لبيانات  وم�شتخدمي  و�ل��د�ر���ش��ني  و�ل��ب��اح��ث��ني 
ظو�هر  من  متثله  مبا  عامة،  ب�شفة  �الإح�شائية 
مع  �أهميتها  �زد�دت  متعددة  جم��االت  يف  بحثية 
�رت���ف���اع �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �ل��ب��ي��ان��ات �الإح�����ش��ائ��ي��ة وال 
�لتي ي�شهدها  �الأزم��ات �القت�شادية  �شيما يف ظل 
�لعامل، وبخا�شة �ملوؤ�شر�ت �حلديثة و�ملتخ�ش�شة 
على م�شتوى �جلو�نب �القت�شادية و�الجتماعية 
هذ�  يقت�شيه  وما  و�ملناخية،  و�لبيئية  و�ل�شكانية 
ومنهجيات  �آل��ي��ات  لتطوير  ���ش��رورة  م��ن  �لتطور 
وت��و���ش��ي��ات وم��ع��اي��ري دول��ي��ة م��ت��و�ف��ق عليها من 
خ�����ال م���ث���ل ه�����ذه �الج����ت����م����اع����ات و�مل�����وؤمت�����ر�ت 
�الإح�شائية لقيا�س هذه �لظو�هر وفق �ملنهجيات 

�لعلمية و�الإح�شائية.
تاأتي  �مل�����ش��ارك��ة  �أن  ب��ن��ي ه��ا���ش��م  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���اف 

لتفعيل جتربة و�طاع �لدولة وتعزيز دورها على 
�لنطاقني �لدويل و�الإقليمي، و�ل�شعي لبناء نظام 
�إح�شائي وطني حديث وفعال، من خال �ال�شتفادة 
مما  �ملتقدمة  �لدولية  �الإح�شائية  �خل��رب�ت  من 
يعزز م�شرية �لعمل �الإح�شائي يف �لدولة، خا�شة 
و�أنه ي�شبق �جتماعات �للجنة �لدولية لاإح�شاء 
فعاليات وموؤمتر�ت متخ�ش�شة م�شاحبة، تتناول 
�آخر  �لق�شايا �الإح�شائية ب�شورة معمقة، وتتابع 

�الإح�شائي  �لتو��شل  تطور�تها، كمناق�شة ق�شايا 
ب��ني �ل�����دول، وت��وف��ري �ل��ب��ي��ان��ات وط����رق عر�شها 
و�إبد�عاً  �شهولة  �ملعايري، مما ميثل  الأف�شل  وفقاً 
و�لعمل  �الإح�شائية،  للبيانات  �لعر�س  ط��رق  يف 
من  �حلديثة،  �لتكنولوجيا  م��ن  �ال�شتفادة  على 
�جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  تقنيات  تطور  خ��ال 
�إ�شافة  �الإح�شائي،  �لعمل  مر�حل  كافة  خلدمة 
�ملناخية  �الإح�������ش���اء�ت  يف  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  �آخ����ر  �إىل 

دور  فعالية  ومناق�شة  �ل��زر�ع��ي��ة،  و�الإح�����ش��اء�ت 
جمتمعاتها  خ���دم���ة  يف  �الإح�����ش��ائ��ي��ة  �الأج����ه����زة 
�لتنموية،  �لعملية  يف  �الإح�شائي  �لرقم  و�أهمية 
تقدمي  جم��ال  يف  �لف�شلى  �ملمار�شات  خ��ال  م��ن 
�أ�شا�شاً الأي عملية  �إح�شائية دقيقة، متثل  بيانات 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  عملية  يف  ت�شاهم  تخطيط، 
لتمكن �لدول من بناء ��شرت�تيجياتها وخططها 

وخدمة جمتمعاتها.
بانتخاب  لاجتماع  �لر�شمي  �الف��ت��ت��اح  مت  وق��د 
وثاثة  رئي�س  �نتخاب  يتم  حيث  �ملكتب،  �أع�شاء 
م��ن ممثلي �الأع�����ش��اء يف  ن��و�ب للرئي�س وم��ق��رر�ً 
�الأعمال وم�شائل  �إق��ر�ر ج��دول  �للجنة، ومن ثم 
بنود  ع��دة  �للجنة  ناق�شت  كما  �أخ���رى،  تنظيمية 
التخاذ �لقر�ر ب�شاأنها، منها: تطوير �إطار �إح�شائي 
باال�شتفادة  �جليومكانية  �الإح�����ش��اء�ت  مل��و���ش��وع 
�ملبادئ  وتطبيق  �جلغر�فية،  �ملعلومات  نظم  من 
و�حل�شابات  �لر�شمية،  ل��اإح�����ش��اء�ت  �الأ�شا�شية 
�القت�شادية،   – �لبيئية  و�مل��ح��ا���ش��ب��ة  �ل��ق��وم��ي��ة، 
و�إح�شاء�ت �لتجارة �لدولية و�إح�شاء�ت �لزر�عة، 
و�إح���������ش����اء�ت �ل���ن���وع �الج���ت���م���اع���ي، و�إح�������ش���اء�ت 
وبرنامج  �ل�����ش��ح��ي��ة،  و�الإح���������ش����اء�ت  �جل���رمي���ة 
�الأن�شطة  تن�شيق  وم��و���ش��وع  �ل��دول��ي��ة،  �مل��ق��ارن��ات 
وغريها  �ملتحدة،  �الأمم  منظومة  يف  �الإح�شائية 

�لكثري من �ملو��شيع �الإح�شائية �ملهمة.

الوطني لالإح�شاء ي�شارك يف اجتماعات اللجنة الإح�شائية الدولية بنيويورك
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•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �القت�شاد ونظريه 
�لرتكي معايل ظافر كاغليان �شبل تعزيز �لعاقات �القت�شادية 
بها  خ��رج  �لتي  و�لتو�شيات  �مل�شاريع  يف  �لتقدم  متابعة  بجانب 
�جتماع �للجنة �القت�شادية �مل�شرتكة �لعام �ملا�شي. و�أكد معايل 
�ل��ت��ي جتمع  �لثقافية  �ل��رو�ب��ط  �ل��ل��ق��اء عمق  �مل��ن�����ش��وري خ��ال 
�لبلدين و�لتي ميكن �ال�شتفادة منها يف تعزيز ومتتني �لعاقات 
�لتبادل  بحجم  معاليه  منوها  �مل�شتقرة  �لثنائية  �القت�شادية 
�لعام  بنهاية  بلغ  و�ل���ذي  �لبلدين  ب��ني  �لنفطي  غ��ري  �ل��ت��ج��اري 
يف  �أم��ل��ه  ع��ن  معربا  �أمريكي  دوالر  مليار   3.6 ح��و�يل   2011

زيادة �ال�شتثمار�ت �ملتبادلة و�لتبادل �لتجاري ملو�كبة �الإمكانات 
مبا�شرة  ���ش��رورة  و�أك��د  �ملتاحة.  �ال�شتثمارية  و�لفر�س  �لهائلة 
يف  ت�شهم  و�ل��ت��ي  �مل�شرتكة  �القت�شادية  �مل��ب��ادر�ت  بع�س  تنفيذ 
رفع معدالت �لتجارة و�ال�شتثمار بني �الإم��ار�ت وتركيا. و�أبدى 
معاليه ��شتعد�د �لوز�رة لتوفري كل �لدعم و�لت�شهيات لل�شركات 
�الإ�شرت�تيجي  �ملوقع  �أن  �إىل  م�شري�  �لدولة  �أ�شو�ق  يف  �لرتكية 
�حليوي �لذي تتمتع به دولة �الإمار�ت يجعل منها مركز� جتاريا 
�أ�شو�ق  �إىل  �لدخول  يف  �لر�غبة  �لرتكية  �ل�شركات  يائم  مهما 
و�أ�شار  جديدة.  وعاملية  �إقليمية  �أ���ش��و�ق  �إىل  و�لو�شول  �ملنطقة 
معايل �ملن�شوري �إىل �أن �آفاق �لتعاون �ملقرتحة مع تركيا ترتكز 
ب�شكل رئي�شي على قطاعات و�لزر�عة و�لطاقة و�لطاقة �ملتجددة 

و�ل�شناعة �لبريوكيماوية و�لبنية �لتحتية و�خلدمات �للوج�شتية 
�أن دولة �الإم��ار�ت متتلك من �لفر�س  و�لبناء و�لت�شييد موؤكد� 
كل  من  �ال�شتثمار�ت  جذب  على  ق��ادرة  يجعلها  ما  �ال�شتثمارية 
�شمعة عاملية على �شعيد  به من  تتمتع  �لعامل يف ظل ما  �أنحاء 
من  �حلديثة.  �لت�شريعية  و�لبنية  �لتحتية  و�لبنية  �خل��دم��ات 
جانبه �أكد معايل وزير �القت�شاد �لرتكي رغبة باده يف �الرتقاء 
�لو�قع مبا يحقق  �أر�س  بالعاقات �القت�شادية وترجمتها على 
�لفائدة للجانبني..د�عيا �ل�شركات �الإمار�تية �إىل �ال�شتفادة من 
و�لنقل  �لطاقة  ��شتثمارية جمزية خ�شو�شا يف جماالت  فر�س 
�لرتكية  �حلكومة  �شتوظفها  �لتي  �ال�شتثمار�ت  �شتتجاوز  �لتي 

فيها 250 مليار دوالر �أمريكي خال �ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة.

وزير القت�شاد يبحث مع نظريه الرتكي تعزيز التعاون القت�شادي
املال والأعمال
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•• عجمان ـ الفجر: 

نظمت غرفة جتارة و�شناعة عجمان �حللقة �لنقا�شية �الأ�شبوعية 
�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت��ب��ادل �الأف���ك���ار و�ل�����روؤى ب��ني خم��ت��ل��ف موظفي 
�ملويجعي  �شعادة عبد�هلل  �أد�ره��ا  �لتي  تناولت �حللقة  �لغرفة، وقد 
رئي�س �لغرفة، مو�شوع �ل�شكوك �ال�شامية وح�شر �حللقة �شامل 
�ل�شويدي مدير عام �لغرفة بالوكالة �إىل جانب �ملدر�ء �لتنفيذيني 

ومدر�ء �الد�ر�ت و وروؤ�شاء �الأق�شام و�ملوظفني .
قدم مو�شوع �حللقة �لدكتور عبد�لفتاح فرح �مل�شت�شار �القت�شادي 
بغرفة عجمان، وقد �أو�شح يف بد�يتها مفهوم �لت�شكيك يف حتويل 
و�الإيجار�ت(  �ال�شتهاك  )كعقود  و�لعقود  �الأ�شول  من  �ملوجود�ت 

�إىل �شكوك مت�شاوية متد�ولة للربح.
بني  �ل�شبه  �وج��ه  �شرح  �إىل  بعدها  عبد�لفتاح  �لدكتور  تطرق  وقد 
وغر�شها  للتد�ول  قابليتهما  �أن  �إىل  م�شري�ً  و�ل�شكوك  �ل�شند�ت 
�لتمويل وتعد من و�شائل �ل�شيا�شة �ملالية، تتميز �ل�شكوك بخا�شية 

�ال�شتقر�ر وتدين �ملخاطر. 
�ل�شرعي فيهما  م��ن حيث �حلكم  �الخ��ت��اف  �أوج���ه  �ىل  ث��م تطرق 
�الأعيان  يف  م�شاعة  ح�شة  �ل�شك  �ن  و�و�شح  و�لتحرمي،  باالباحة 

و�لعقود و�ما �ل�شند فهو قر�س يف �لذمة.
وحتدث بعدها حول تطور �شوق �ل�شكوك يف �لعامل ، و�هم �ال�شو�ق 
�ل�شكوك  الإ�شد�ر�ت  �جلغر�يف  و�لتوزيع  لل�شكوك،  �مل�شدرة  �ملالية 
م�شري� �ىل �ن ن�شبة ��شد�ر�ت �ل�شند�ت و�ل�شكوك يف دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي قد بلغت %50 من عام 2007 �ىل عام 2008 
وذكر �ن ن�شبة ��شد�ر�ت �ل�شند�ت و�ل�شكوك يف دبي قد بلغت 21% 

من �ل�شكوك و%79 من �ل�شند�ت.
م�شري�  �ال�شامي  �القت�شاد  �ىل مقومات  عبد�لفتاح  دكتور  و��شار 
معدالت  و�ن  �ال�شامي،  �القت�شاد  حجم  دوالر  ترليون   8 �ن  �ىل 
منو عالية لاقت�شاد متثلت يف �لدول �ال�شامية، كما ��شار �ىل �ن 
%11 من  ترليون   4 بلغت  �ال�شامي  للعامل  �لتجارة �خلارجية 

�لتجارة �لعاملية مبعدل منو يبلغ %24 �شنويا.
ك��م��ا مت �ل��ت��ط��رق �ىل �ه��م��ي��ة ����ش��د�ر �ل�����ش��ك��وك يف دول���ة �الم����ار�ت 
�الرتقاء  �ىل  ي���وؤدي  مم��ا   30% بلغ  من��و  مبعدل  �ملتحدة  �لعربية 

�الرتقاء مبركز �المار�ت عاملياً.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شارع ليو� للمقاوالت �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1194625 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 4*6 �ىل 40*60

تعديل ��شم جتاري:من/�شارع ليو� للمقاوالت �لعامة
LIWA STREET GENERAL CONTRACTING

�ىل/ �شارع ليو� لل�شيانة �لعامة
LIWA STREET GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جا�شم عبد�لرحيم 

CN 1399595:لالب�شة و�الحذية �لرجالية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شعيد فار�س �شعيد �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم عبد�لرحيم �حمد �حلمادي

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لقمر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لف�شي للمقاوالت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1181442 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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هندي  �ح�شان  غازي  �لرحمن  �ملدعو/عثمان  يعلن 

�جلن�شية عن تعديل ��شم كل من �الأتي �أ�شمائهم :
1-  �بنتة من رحمن عامره �إىل  عامره �لرحمن حتمل 

.g8853658 جو�ز رقم
حتمل  �لرحمن  �شانية  �إىل  �شانية  �لرحمن  �بنتة   -2

  . g8853623 جو�ز رقم
3- زوجتة  �لرحمن روحي �ىل روحي �لرحمن زوجة 

.g9472245   عثمان �لرحمن حتمل جو�ز رقم
فعلي من له حق �العرت��س مر�جعة �ل�شفارة �لهندية 
�شيتم  فانه  و�أال  �الإعان  هذ�  ن�شر  من  �أ�شبوع  خال 

�إجر�ء�ت �لتعديل وهذ� للعلم

   اإعالن تعديل ا�سم �سخ�س
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و�لت�شوير    للطباعة  �مييننت  تعلن 
ذ م م _ �أبو ظبي    عن قطع عاقة 
باينجهريي  �لر�شيد  /عبد  �ملدعو 
�ينديبا باينجهريي �جلن�شية هندي  
 e5334662 يحمل جو�ز �شفر رقم
ويعمل لدينا مدير مكتب حيث �أنه 
مت قطع �لعاقة معه ولي�س له �أي 
�ملذكور  بال�شركة  �شخ�شية  �شفة 
و�ملالية  �الإد�رية  �لنو�حي  كل  من 

و�لفنية كما نحذر من �لتعامل معه با�شم �ل�شركة نهائيا حتى ال 
يقع حتت �مل�شائلة �لقانونية يعمل به من تاريخه وهذ� للعلم

ن�ضر علي م�ضئولية املعلن

 قطع عالقة
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اإعــــــــــالن
تو�م  �ل�ش�����ادة/م�شاريع  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملتحدة لاعمال �لكهربائية و�مليكانيكية
 رخ�شة رقم:CN 1024757 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شعيد �شامل عامر �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حممد مانع حممد �لظاهري

�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/739  جتاري جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد طارق بالو نو�ب دين  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �ميك�س �ل�شرق �الو�شط �س م ب م وميثله: عبد�لعزيز  عبد�هلل 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �حل��م��ادي   عبد�هلل  حمد 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   41821.49( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
�لتام  �ل�شد�د   وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل  با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/16  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- رميان بديع عجيب  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )3472.57 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1209  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- علي ر��شد �شام �شيف �لنعيمي جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )12607.12 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل .ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/713  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- عبيد عي�شى حممد مبارك �خليلي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   23353.03( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/8  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- فينكا تي�شو�رلو الجاتي بن ر�جانا�شوالجاتي جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   12083.06( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م 
وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/28  مدين جزئي           
�ن  ك��ارو كاتولوجن  جمهول حمل �القامة مبا  �دوني�س  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )29101.05 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1A.1 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2013/3/24 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1198  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �شامل �شعيد عبيد �لكعبي   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )15559.92 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1A.1 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2013/3/24 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1186  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �شرحان قائد �شيف �ل حمودي  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )3521.26 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1A.1 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2013/3/24 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1084  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- ح�شني رفيق جابر    جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )3601.10 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1A.1 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2013/3/24 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/761  مدين جزئي           
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- فيتايل ك���ريو  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / 
�شركة �الم��ار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )���س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4594.81 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1134  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- هويد� عبد�هلل حممد حد�د جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6523.57 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
8:30 �س  �ل�شاعة   2013/3/24 �ملو�فق  �الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ل�شد�د. 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل  . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1221  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- نيما مهدوى �شابت  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )11553.23 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1205  مدين جزئي           
�ن  �ملدعى عليه/1- �حمد عبد�لر�شول خدير  جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )4518.76 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل .ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1241  مدين جزئي           
�ن  �الق��ام��ة مب��ا  �حمد عبد�لكرمي جمهول حم��ل  �شمر  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )3577.87 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل .ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/12  مدين جزئي           
�ىل �مل��دع��ى عليه/1- قمر رفيق حممد رف��ي��ق  جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )25572.04 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1091  مدين جزئي           
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  رز�دن  جافا  بارفني  عميد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3687.24 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
    مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/23  مدين جزئي           
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب��ن نبيل ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز خ��وق��ري جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �الم��ار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله: 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )5936.09 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام 
8:30 �س  �ل�شاعة   2013/3/24 �ملو�فق  �الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ل�شد�د. 
قانونيا وعليك  �و من ميثلك  لذ� فانت مكلف باحل�شور   ch1A.1 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل .   
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1056  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- نقوال خليل برغوت  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )3071.07 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1A.1 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2013/3/17 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل .   ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1048  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد يعقوب علي �حمدي نيا   جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �الم��ار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )���س.م.ع(  وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   10557.33( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
8:30 �س  �ل�شاعة   2013/3/17 �ملو�فق  �الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ل�شد�د. 
قانونيا وعليك  �و من ميثلك  لذ� فانت مكلف باحل�شور   ch1A.1 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل .   ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1193  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �كرم غام ر�شا دبور  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )5491.40 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2D.17 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل .   ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1201  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �حمد عبد�لرحمن مر�د �شلطان �بر�هيم �لبلو�شي  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �الم��ار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله: 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )3823.90 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام 
�ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل .   ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
    مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1189  مدين جزئي           
ب��اول  جمهول حمل �القامة مبا �ن  �ىل �ملدعى عليه/1- �لي�شتري وليام جون 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )5932.80 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2D.17 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1072  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �شامل خليفه علي نا�شر دلو�ن �لكتبي   جمهول حمل �القامة مبا 
)����س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج  �ملتكاملة  �الم��ار�ت لات�شاالت  �شركة  �ملدعي /  �ن 
بان  �ملتنازع �شده  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد  �بوجريدة  عزب 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )7.924.12 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ملحاماة.  وحددت  �تعاب  �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  �ال�شتحقاق وحتى متام 
لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2013/3/24  يوم �الحد  لها جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل  . ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10733 بتاريخ 2013/3/6     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1064  مدين جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد حنيف حممد �شريف جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده 
و�تعاب  و�مل�شايف  و�لر�شوم  درهم(  للمتنازع مبلغ وقدره )4831.69  يوؤدي  بان 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/24 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل  . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  فعاليات مهرجان  �شمن 
نهيان �ل�شابع للفرو�شية �لذي ينظمه نادي تر�ث �المار�ت، 
�لعاملية  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  يف  �مل��ق��ب��ل  �جل��م��ع��ة  ���ش��ب��اح  تنطلق 
�حلو�جز  قفز  بطولة  مناف�شات  �خل��ت��م  مبدينة  ل��ل��ق��درة 
ورعاية  بتوجيهات  يومني،  وت�شتمر  �لثالثة،  ن�شختها  يف 
نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  كرمية من 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �الإمار�ت، 
يف ما تتو��شل فعاليات �ملهرجان �لتي يح�شرها عدد من 
ذ�ت  و�الإعامية  �لعامة  و�الأجنبية  �لعربية  �ل�شخ�شيات 
�ل�شلة بريا�شة �لفرو�شية حتى �ل�شاد�س ع�شر من �ل�شهر 
�جلاري، بالتعاون و�لتن�شيق مع �حتاد �الإمار�ت للفرو�شية، 
وت�شارك يف  �الأ�شيلة،  �لعربية  للخيول  �الإم��ار�ت  وجمعية 
�أعد�د كبرية من �لفر�شان و�لفار�شات  مناف�شات �ملهرجان 
�لفرو�شية يف  �أندية  �الأعمار، وميثلون جميع  من خمتلف 
�لدولة، ويت�شمن �ملهرجان يف �أ�شبوعه �الأخري �شباق كاأ�س 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان للقدرة مل�شافة 240 

�خلا�شة  �مللكية  ذ�ت  للخيول  �ملفتوح  �ل��ق��درة  و�شباق  ك��م، 
مل�شافة 120 كم، و�شباق �ل�شباب و�لنا�شئني للقدرة مل�شافة 
120 كم، �مل�شنف دوليا بنجمتني، و�شباق �لقدرة �لن�شائي 
�ل�شباقان  �إىل  باالإ�شافة  كم،   120 مل�شافة  �ملفتوح  �ملحلي 
جمال  وم�شابقة  ك��م،   80 و  ك��م   40 مل�شافة  �لتاأهيليان 
وم�شابقة  �لثالثة،  ن�شختها  يف  �الأ�شيلة  �لعربية  �خليول 
�حلو�جز  قفز  بطولة  مناف�شات  تقام  �خل��ي��ول.   تروي�س 
للفرو�شية  �ل��ك��ربى  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �شالة  يف 
وفئة  �مل��ب��ت��دئ��ني،  ف��ئ��ة  م�شابقات  وت�����ش��م  �خل��ت��م  مبنطقة 
�خليول �لعربية �الأ�شيلة، فئة �لنا�شئني، فئة �ل�شباب، فئة 
للفائزين  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  وخ�ش�شت  �ملحرتفني. 
�لتي  �لكربى  �جلائزة  تت�شدرها  �جل��و�ئ��ز،  من  جمموعة 
عنها  �ملنظمة  �للجنة  تك�شف  مل  و�لتي  �جلميع  يرتقبها 
�أعد�د كبرية من فر�شان  حتى �الآن، ومن �ملتوقع م�شاركة 
�لتي  �لبطولة،  ه��ذه  يف  �خلليجية  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
ت�شم �أي�شا �لبطولة �لرت�ثية �الأوىل اللتقاط �الأوتاد من 

�لتناف�شية  �الأ���ش��و�ط  من  عدد  �شمن  �خليول  �شهوة  على 
بح�شب �لفئات و�ملر�حل �لعمرية للم�شاركني . 

رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  جهود  تثمن  املنظمة  اللجنة 
الدولة

يف ت�شريح خا�س لها، ويف �إطار تو��شل �ملهرجان وجناحه 
�لكبري و�إكتمال �ال�شتعد�د�ت الطاق بطولة قفز �حلو�جز، 
�شاحب  ج��ه��ود  للمهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ثمنت 
�لدولة   رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حفظه �هلل  يف دعم وت�شجيع ريا�شة �لفرو�شية يف �لدولة 
و�هتمامه بتطوير هذه �لريا�شة ملا لها من مكانة مميزة 
يف نفو�س �أبناء �الإمار�ت، م�شيدة بدعم �شموه �لاحمدود 
لكافة �لريا�شات و�الأندية بالدولة ب�شكل عام، و�لريا�شات 
يف  �إيجابا  ي��وؤث��ر  و�ل���ذي  خا�س  ب�شكل  �لرت�ثية  و�الأن��دي��ة 
�ملحافظة على �ملوروث �لرت�ثي من جانب، وفنقل �ملوروث 
�للجنة يف  �آخ��ر. وقالت  �الأج��ي��ال �حلديثة من جانب  �إىل 

�لكرمية من  و�لتوجيهات  �لد�ئمة  �ملتابعة  �إن  ت�شريحها: 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة، رئي�س نادي تر�ث �الإمار�ت لكافة �لن�شاطات 
يف  و��شح  ب�شكل  �أ�شهم  منها،  �لفرو�شية  خا�شة  �لرت�ثية 
من  �لفرو�شية  ريا�شات  ميد�ن  يف  �الإم���ار�ت  ��شم  تر�شيخ 
خال تبني �لعديد من �لفر�شان �لنا�شئني �أو دعم �ملتميزين 
منهم. و�أ�شافت �للجنة قائلة: �إن دعم �شمو رئي�س �لنادي 
�آث��اره يف عدد �لفر�شان �مل�شاركني يف هذ� �ملهرجان،  جتّلت 
و�لذي ي�شجل زيادة يف كل �شنة عن �الأخرى، وينه�س دليًا 
عملياً على جناح نادي تر�ث �الإمار�ت يف �أد�ء ر�شالته ب�شكل 
عام، و�الهتمام بالفرو�شية ب�شكل خا�س. و�إختتمت �للجنة 
ت�شريحها باال�شارة �إىل �إ�شتكمال كافة �ال�شتعد�د�ت �لفنية 
�شت�شهد  �ل��ت��ي  �حل��و�ج��ز  قفز  بطولة  الط���اق  و�الد�ري�����ة 
م�شاركة كبرية من عمالقة هذه �لريا�شة يف خمتلف �أندية 
�لفرو�شية �لعامة و�خلا�شة، وقالت: �إننا، بوجه عام ن�شعى 
�إىل �أكرث من �لنجاح من خال هذ� �ملهرجان �لذي �أ�شبح 

لهذه  �ملخ�ش�شة  مو��شمنا  يت�شدر  مميز�،  �شنويا  تقليد� 
�لريا�شة، وهو تر�شيخ �ملبادئ و�لقو�نني و�لقيم �لتي تقوم 
عليها ريا�شة �لفرو�شية لتعزيز مفهوم �أخاق �لفر�شان يف 

نفو�س �جلميع. 

مهرجان تراثي م�ضاحب
ي��ت��ز�م��ن م���ع �إق���ام���ة �مل��ه��رج��ان ت��ق��دمي ف��ع��ال��ي��ات تر�ثية 
على  ت�شتمل  ل��ل��ن��ادي  �لتابعة  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ق��ري��ة  ب��اإ���ش��ر�ف 
عر�س لبيئات �الإمار�ت �ل�شاحلية و�لزر�عية و�لربية، كما 
�ل�شيد  �أدو�ت  لعر�س  �أرك��ان  �لقرية عدة  فعاليات  ت�شتمل 
قدميا  ت�شتخدم  كانت  �لتي  �ملنزلية  و�الأدو�ت   ، �لقدمية 
�ل�شوق  ملنتجات  �إىل عر�س  باالإ�شافة   ، �ملحلي  �ملجتمع  يف 
من  �ل�شمحة  ملركز  �لن�شائي  �مل�شغل  ومنتجات   ، �ل�شعبية 
م�شغوالت يدوية وغريها ، ف�شا عن �أجنحة �أخرى تقدم 
�الأكات �ل�شعبية ، وعرو�س �حلربية ، وجل�شات �ل�شيافة 

�لعربية . 

تتو��شل على ماعب نادي �شباط �شرطة دبي 
مناف�شات دوري �شفن �أب ملوؤ�ش�شات حكومة دبي 
لكرة �لقدم 2013 ، �لتي ينظمها جمل�س دبي 
مب�شاركة  للمرطبات  دب���ي  و���ش��رك��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 
و��شعة للموؤ�ش�شات و�لهيئات و�لدو�ئر �حلكومية 
فريقا   41 ب���دب���ي مي��ث��ل��ه��ا  �حل��ك��وم��ي��ة  و���ش��ب��ه 
فئتي حتت  �ملقبل يف  �أب��ري��ل   13 تتناف�س حتى 
37 عاما وفوق 38 عاما ، حيث �شي�شهد �ليوم 
6 مار�س �قامة 5 مباريات �شمن فئة فوق 38 
و�لن�شف  �خلام�شة  �ل�شاعة  يلتقي يف  �إذ   ، عاما 

ف��ري��ق د�ئرة  ف��ري��ق موؤ�ش�شة م��ط��ار�ت دب��ي م��ع 
�ل�شوؤون �الإ�شامية و�لعمل �خلريي على �مللعب 
رقم 1 فيما ي�شهد �مللعب رقم 2 يف �لوقت ذ�ته 
�حلاكم  �شمو  دي��و�ن  فريق  جتمع  مبار�ة  �قامة 
مع فريق د�ئ��رة �الأر����ش��ي و�الأم���اك ، ويلتقي 
 1 رق��م  �مللعب  على  م�شاء  �ل�شابعة  �ل�شاعة  يف 
فريق هيئة �ل�شحة بدبي و فريق جمل�س دبي 
�لريا�شي ويلتقي يف �لوقت ذ�ته يف �مللعب رقم 
2 فريق �الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين مع فريق 
، وتعقبهما يف �ل�شاعة  هيئة كهرباء ومياه دبي 

دبي  بلدية  فريق  مبار�ة جتمع  و�لربع  �لثامنة 
مع فريق هيئة �لطرق و�ملو��شات.

بفوز  عاما   37 حت��ت  فئة  مباريات  �فتتحت  و 
على  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  لفريق  كبري 
فريق حماكم دبي بنتيجة 6-1 ، وحقق فريق 
بلدية دبي �أكرب فوز يف �لبطولة حتى �الآن حني 
بنتيجة  �ملالية  �لرقابة  د�ئ��رة  فريق  على  تغلب 
و�ملو��شات  �ل��ط��رق  هيئة  فريق  وف��از   0-14
على موؤ�ش�شة �الإمار�ت للعلوم و�لتقنية �ملتقدمة 

بنتيجة 0-11.

وح��ق��ق ف��ري��ق ج��م��ارك دب���ي �ل��ف��وز ع��ل��ى د�ئ���رة 
فاز  فيما   2-5 بنتيجة  �القت�شادية  �لتنمية 
دناتا  فريق  على  دب��ي  م��ط��ار�ت  موؤ�ش�شة  فريق 
بنتيجة 2-1 ، وحقق فريق هيئة �ل�شحة �لفوز 
على فريق ديو�ن �شمو حاكم دبي بنتيجة 2-6 
موؤ�ش�شة  م��ع  �الإم�����ار�ت  ط���ري�ن  فريقا  وت��ع��ادل 
فريق  وت��غ��ل��ب   ،  1-1 بنتيجة  ل���اإع���ام  دب���ي 
�لنيابة �لعامة على فريق موؤ�ش�شة دبي خلدمات 
�الإد�رة  ، كما فاز فريق   1-5 بنتيجة  �ال�شعاف 
فريق  على  �الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لاإقامة  �لعامة 

د�ئ����رة �ل�����ش��ئ��ون �الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خلريي 
�لعامة  �الد�رة  ف��ري��ق  وح��ق��ق   ،  1-3 بنتيجة 
للدفاع �ملدين �لفوز على دبي للمرطبات بنتيجة 
1-0 وفاز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي على 
فريق د�ئرة �الأر��شي و�الأماك بنتيجة 0-9 ، 
�أمام فريق  وخ�شر فريق جمل�س دبي �لريا�شي 
فريق  ف���از  فيما   5-0 بنتيجة  �حل���رة  �ل�����ش��وق 
�لد�ئرة  فريق  على  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  مكتب 

�ملالية بنتيجة 0-5 .
موؤ�ش�شة  ف��ري��ق  ف���از  ع��ام��ا   38 ف���وق  ف��ئ��ة  ويف 

دي���و�ن �شمو �حلاكم  ف��ري��ق  دب��ي على  م��ط��ار�ت 
�ل�شوؤون  د�ئ�����رة  ف��ري��ق  وف����از   ،  0-1 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
د�ئرة  فريق  على  �خل��ريي  و�لعمل  �ال�شامية 
وحقق   ،  0-4 بنتيجة  و�الأم������اك  �الأر������ش����ي 
فريق هيئة �ل�شحة بدبي فوز� كبري� على فريق 
�الإد�رة  ، وفاز فريق   2-6 بنتيجة  دبي  حماكم 
فريق  على  �الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لاإقامة  �لعامة 
�لفئة وهي  �الأك��رب يف  بالنتيجة  �مل��دين  �ل��دف��اع 
7-2 ، وفاز فريق بلدية دبي على فريق �لقيادة 

�لعامة ل�شرطة دبي بنتيجة 2-3.

�ضمن فعاليات مهرجان �ضلطان بن زايد الدويل ال�ضابع للفرو�ضية يف بوذيب

نـــادي تــــراث الإمـــــارات يطلــــق بطولــــــة قفـــــز احلواجــــــز اجلمعـــــــة املقبـــــــــل

بلدية دبي وهيئة الطرق ي�ضجالن اأكرب فوزين يف البطولة 

5 مواجهات يف دوري �شفن اآب للموؤ�ش�شات احلكومية اليوم وجمل�ش دبي الريا�شي يواجه هيئة ال�شحة

تقام �ليوم �الأربعاء يف �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا ور�شة تطوير 
��شر�ف  �ل��ك��روي��ة حت��ت  �بوظبي  �ن��دي��ة  �ل��ق��دم يف  ك��رة  قطاع 
�لهادفة  حم��اوره  �شمن  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  وتنظيم 
�لعاملية  �ل��ت��ج��ارب  �الأن��دي��ة �ىل  و�ل��ت��ق��دم مب�شاف  ل��ارت��ق��اء 
و�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل���رب�ت �ل��رثي��ة يف جم��ال �لنهج �لكروي 
و�ملنظومة �الحرت�فية �ملتطورة، وفقا لرب�مج �التفاقية �لتي 

جتمعه مع نادي مان�ش�شرت �شيتي �الجنليزي .
وحتت�شن �ل�شالة �لف�شية بنادي �بوظبي �لريا�شي جل�شات 
ور���ش��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي ت��ق��ام حت��ت ����ش��ر�ف خ���رب�ء ع��امل��ي��ني من 

بينهم �ملتحدث �ل�شهري بر�ين مارود �ملدير �لعام الأكادميية 
با�شتعر��س  �شيقوم  و�ل����ذي  �الجن��ل��ي��زي  �شيتي  مان�ش�شرت 
�شيتي  مان�ش�شرت  فريق  وخطة  �الول  �لفريق  �إد�رة  حم��اور 
�ل��اع��ب��ني وعقودهم  �ن��ت��ق��ال  و�الأول����ي����ات �الأرب������ع وع��م��ل��ي��ة 
�لثانية  �جلل�شة  �شت�شهد  كما   ، و�لت�شجيل  �لقيد  ومعامات 
يف �لور�شة ��شتعر��س حمور �كادميية كرة �لقدم على طريقة 
�ل�شيد  �جلانب  ه��ذ�  عن  �شيتحدث  حيث   ، �شيتي  مان�ش�شرت 
مارك �لن رئي�س �الأكادميية يف �لنادي �الجنليزي، و�شيتناول 
�ملنهج و�لنهج �الأكادميي بجانب �لهيكل �لتنظيمي وطريقة 

لعب فرق �ملر�حل �لعمرية.
وت�شتهدف �لور�شة ح�شور �مل�شرف �لفني لاأكادميية ومدير 
�ل�شوؤون �لريا�شية ومدير مد�ر�س كرة �لقدم و�إد�ري �لفريق 
�الول يف كل ناد من �ندية �بوظبي �خلم�شة )�لعني ، �جلزيرة 
، �لوحدة ، بني يا�س ، �لظفرة(، حيث ي�شعى جمل�س �بوظبي 
بر�مج  عرب  �الأن��دي��ة  تلك  عمل  بجوهر  لارتقاء  �لريا�شي 
�ندية  �لتي جتمعه مع  �ملتنوعة  �لعاملية  �تفاقياته  ون�شاطات 
�نرت ميان �اليطايل ومان�ش�شرت �شيتي �الجنليزي وفالن�شيا 

�ال�شباين.

�ضمن خطط جمل�س اأبوظبي الريا�ضي الهادفة 

اليوم.. ور�شة تطوير قطاع كرة القدم يف اأندية اأبوظبي
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فجر فريق �ملقام مفاجاأة من �لعيار 
ب��ف��وزه ع��ل��ى ف��ري��ق �ل�شيخ  �ل��ث��ق��ي��ل 
�لن�شخة  بطل   ( طحنون  ب��ن  ز�ي���د 
بنتيجة  �لرتجيح  بركات  �الأوىل( 
�لتاأهل  ل��ه  �شمنت  و�ل��ت��ي   )2-3  (
مناف�شات  يف  نهائي  �ل��رب��ع  دور  �ىل 
ل��ب��ط��ول��ة �لعني  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
كرة  ل�شباعيات  �ل�شكنية  ل��اأح��ي��اء 
و�إ�شر�ف  بتنظيم  تقام  و�لتي  �لقدم 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي بالتعاون 
مع بلدية �لعني قطاع و�شط �ملدينة 

ونادي �لعني �لريا�شي .
�لتي   16 �ل  دور  مباريات  و�شهدت 
ج�����رت يف م��ل��ع��ب ح���دي���ق���ة �ل������و�دي 
لقب  حامل  خ��روج   ، �لعني  مبدينة 
�مل��ا���ش��ي فريق  �ل���ع���ام  �ل��ب��ط��ول��ة يف 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن ط��ح��ن��ون، ب��ع��د �ن 
ح�شنا  باء  �ملقام  فريق  العبو  �أبلى 
ر�ئعا  ع��ر���ش��ا  ت���ق���دمي  يف  وجن���ح���و� 
�مل���ب���ار�ة بوقتها  �ن��ت��ه��ت ب��ه  ومم��ي��ز� 
بهدف  �اليجابي  بالتعادل  �الأ�شلي 
�ىل  �مل���ب���ار�ة  لتنتقل   ، م��ن��ه��م��ا  ل��ك��ل 
ركات �لرتجيح ، �لتي رجحت كفة 

�ملقام لدور �لثمانية بنجاح باهر .
�لتي  �لثانية  �ملو�جهة  �أ�شفرت  كما 
�أق��ي��م��ت يف ر���ش��م م��و�ج��ه��ات دور �ل 

�شريح  ف��وز  ع��ن  �لبطولة  م��ن   16
ل��ف��ري��ق �����ش���ود �ل��ي��ح��ر ع��ل��ى نعمة 
ب��اأرب��ع��ة �أه�����د�ف م��ق��اب��ل ه��دف��ني يف 
م���ب���ار�ة م��ث��رية ومم���ي���زة ،جن���ح من 
خالها �لفائز �شمان تاأهله بجد�رة 
�لبطولة  من  نهائي  �لربع  دور  �ىل 
�لتي بلغت ذروة �لتناف�س �ملحتدم يف 
مباريات �لدور �لثاين �لتي ت�شتكمل 
ب����و�ق����ع م���ب���ار�ت���ني ك����ل ي�����وم �ثنني 
و�أرب���ع���اء م��ن ك��ل �أ���ش��ب��وع ح��ت��ى 12 

مار�س �لقادم .
�ل  دور  م��ب��اري��ات  �ل��ي��وم  وت�شتكمل 
،حيث  �لبطولة  مناف�شات  من   16
بفريق  �جلاهلي  قلعة  فريق  يلتقي 
�ليحر �ل�شمايل ، ويو�جه فلج هز�ع 
�ملتوقع  م���ن  و�ل���ت���ي   ، م��زي��د  ف��ري��ق 
ف�شول  ك��ب��رية يف  �إث�����ارة  ت�����ش��ه��د  �ن 
�لثاين  �ل���دور  وم��و�ج��ه��ات  مباريات 
و�لتي تعتمد طريقة �لتاأهل بخروج 

�ملغلوب.
�ملن�شوري  فا�شل  ����ش��اد  جانبه  م��ن 
�ل��ن��وع��ي��ة يف  �ل��ري��ا���ش��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي بامل�شتوى 
�لتي  �ل16  دور  مل���ب���اري���ات  �ل��ف��ن��ي 
�ل����و�دي  ح��دي��ق��ة  م��ل��ع��ب  يحت�شنها 
�مل�شاركة  �ل��ع��ني،م��ع��ت��رب�  م��دي��ن��ة  يف 

�الجتماعي  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة 
�لعني  بطولة  ت�شهده  �ل��ذي  �لكبري 
ي����وؤك����د على  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة  ل����اأح����ي����اء 
�ل���ن���ج���اح���ات �ل���ك���ب���رية وي����ع����زز من 
�ل�شبابية  ل��ل��ف��رق  �مل��ث��ال��ي��ة  �ل��ف��ر���س 

�مل�شاركة يف مناف�شات �حلدث ، منوها 
�ن جمل�س �بوظبي �لريا�شي يجدد 
لكل  دعمه  ريا�شية  منا�شبة  ك��ل  يف 
فئات و�شر�ئح �ملجتمع �نطاقا من 
دوره �لوطني وحر�شه على �لرعاية 

�لريا�شية و�الهتمام ب�شحة �الأفر�د، 
بلدية  مع  �لكبري  بالتعاون  م�شيد� 
�ل��ع��ني ق��ط��اع و���ش��ط �مل��دي��ن��ة ونادي 
�لعني �لريا�شي يف �إجناح مناف�شات 

�لبطولة يف ن�شختها �لثانية .

بناء على توجيهات �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
�آل نهيان رئي�س نادي �لعني للثقافة و�ل�شطرجن ، للجهاز 
�الأوروبية  �ملدر�شة  مع  �لتعاقد  ب�شرورة  بالنادي  �لفني 
يف �لتدريب لتح�شني جودة �ملبادئ �الأ�شا�شية للمبتدئني 
بالنادي  �لنا�شئني  قاعدة  م�شتوى  وتطوير  و�ملتقدمني 
�ملهند�س  برئا�شة  ب��ال��ن��ادي  �لفني  �جل��ه��از  ق��ي��ام  وب��ع��د   ،
�لذ�تية  �ل�شري  �لعديد من  بدر��شة  �لطاهر  على  طارق 
�الأوربية  �ملدر�شة  �لنا�شئني يف  �أب��رز مدربي  للعديد من 
�ملتميزين  �مل��درب��ني  من  �إثنني  مع  �لتعاقد  تقرر  فقد   ،
من �شلوفينيا وهما �الأ�شتاذ �لدويل و�ملدرب �ملعتمد من 
�الحتاد �لدويل تاديج �شاكيل�شيك ، و�الأ�شتاذة �ل�شلوفينية 

مي�شا هرينك.
له  و�شبق   2004 لعام  �شلوفينيا  بطل  هو  �شاكيل�شيك 
�مل�شاركة مع منتخب باده مرتني يف �أوملبياد �ل�شطرجن 
�لعاملي وقام بتدريب �لعديد من العبي ونا�شئي �شلوفينيا 
�لذين ح�شدو� �لعديد من �الألقاب �الأوروبية، �أما �ملدربة 
مي�شا فقد كانت بطلة �شلوفينيا للفئات �ل�شنية من 12 
من  �لعديد  يف  متقدمة  نتائج  وحققت  �شنة   18 حتى 

�لبطوالت �الأوروبية.
بنجاح من  وت��خ��رج��ا  �ل��ت��دري��ب  �أ���ش�����س  تعلما  و�مل���درب���ان 
�الأ�شتاذ  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  �الأوروب��ي��ة  �ل�شلوفينية  �مل��در���ش��ة 
�ل�������دويل �ل���ك���ب���ري وخ���ب���ري �ل���ت���دري���ب �ل���ع���امل���ي �أدري�������ان 
�لدويل  باالحتاد  �ملدربني  جلنة  رئي�س  ميخائيل�شي�شن 
و�لذي  �ملدربني  دور�ت  �ل��دويل يف  و�ملحا�شر  لل�شطرجن 
�ملا�شي  دي�����ش��م��رب  ���ش��ه��ر  يف  �ل���ع���ني  م��دي��ن��ة  �إىل  ح�����ش��ر 
�إعد�د  دورة  على  و�أ���ش��رف  �لعامل  م��دن  خ��ال مونديال 
مبجل�س  �لريا�شية  �لرعاية  برنامج  برعاية  �مل��درب��ني 

�الأ�شيوي  �الحت��اد  �أكادميية  وتنظيم  �لريا�شي  �أبوظبي 
لل�شطرجن.

26 عاما ( و�ملدربة  �مل��درب �شاكيل�شيك )  �أن  و�لطريف 
تعاقدهما  ق��ب��ل  خم��ط��وب��ني  ك��ان��ا   ) ع��ام��ا   23  ( مي�شا 
�لطاهر  ط���ارق  �ملهند�س  ول��ك��ن  �ل��ع��ني  ب��ن��ادي  للتدريب 
�إىل �لعني وهو  �أ�شر على �شرورة زو�جهما قبل �ملجيء 
ح�شورهما  �أم��ام  �لطريق  ليمهد  يومني  قبل  ح��دث  ما 
�إىل �لقلعة �لعيناوية لبدء حياتهما �لزوجية و�لتدريبية 

يف نادي �شطرجن �لعني.

مبيد�ليتني  �الأط���ب���اق  ل��رم��اي��ة  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ف���از 
لرماية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ف�����ش��ي��ت��ني يف 
يوم  وت�شتمر حتى  �لكويت  دول��ة  تقام يف  �لتي  �الأطباق 
�الأحمد  �شباح  �ل�شيخ  ميادين  �خلمي�س يف جممع  غد� 
�الأط��ب��اق من  رم��اي��ة  ف��ري��ق  للرماية. وح�شل  �الأومل��ب��ي 
�شعيد  ع��ل��ى  �الأوىل  �لف�شية  ع��ل��ى  �ال���ش��ك��ي��ت   �الأب�����ر�ج 
�لفرق فيما ح�شل على �مليد�لية �لف�شية �لثانية �شيف 
خليفة بن فطي�س على �شعيد �لفردي بينما ح�شل على 
�لربونزية  وعلى  �ل��دي��ح��اين  نا�شر  �لكويتي  �لذهبية 
�ل��ك��وي��ت��ي ���ش��ع��ود ح��ب��ي��ب و�أن���ه���ى ب���ن ف��ط��ي�����س �جل���والت 
�لديحاين  جمع  فيما  طبقا   119 بر�شيد  �لتمهيدية 
�لدويل  ل��اإحت��اد  �جل��دي��د  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �إال  طبقا   117
و�لذي يتم تطبيقه ر�شميا يف هذه �لبطولة ين�س على 
بدون  �لنهائيات  �إىل  �ل�شتة  �ملتاأهلني  جميع  يدخل  �أن 

ر�شيد ليبد�أ كل منهم من �ل�شفر دون �أية �عتبار�ت مل 
بن  حقق  فقد  �لنهائية  �جلولة  يف  �أم��ا  قبل  من  جمعه 
�شعيد  وعلى   . 16 طبقا  �أ�شل  من  15 طبقا  فطي�س 
�لذهبية  بامليد�لية  �ل��ك��وي��ت  منتخب  ف��از  فقد  �ل��ف��رق 
فيما حل منتخبنا ثانيا وهم �شيف بن فطي�س وحممد 
�لعربية  �لبطولة  ع��ن  وغ���اب  �ل��ظ��ري��ف  و�شعيد  ح�شن 
فريق  ك��اب��ن  مكتوم  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  �الأوىل  وللمرة 
�الأ�شكيت. و�أعرب �لبطل �لف�شي �شيف بن فطي�س عن 
�شعادته بفوزه بامليد�ليتني �لف�شيتني .. مهديا الإجناز 
�إىل �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم �لد�عم 
�لرئي�شي لفريق �الإ�شكيت متمنيا �أن يكون كاأ�س �لعامل 
�لعني  ن���ادي  يف  �ملقبل  �أب��ري��ل  �شهر  خ��ال  يعقد  �ل���ذي 
ب��د�ي��ة م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن �الإجن������از�ت ع��ل��ى �ل�شعيد 

�لدويل للفردي و�لفرق. 

بتوجيهات �ضلطان بن �ضخبوط 

�شطرجن العني يتعاقد مع مدر�شة التدريب الأوروبية
ف�شيتان ملنتخبنا الوطني يف البطولة 
العربية لرماية الأطباق يف الكويت

عودة بعثة نادي ال�شم�ش للعبة 
الكاراتيه اإىل اأر�ش الوطن

عاد �ىل �ر�س �لوطن بعثة نادي �ل�شم�س �لريا�شي بقطاع غزة �أول �أم�س بعد 
�لتدريبية  �ل��ل��ق��اء�ت  م��ن  �لعديد  وعقد   ، بالقاهرة  �إقامتهم  م��ن  �أي���ام  ع�شرة 
و�ملباريات مع �لفرق و�الأندية �مل�شرية �لعريقة �لتي تخرج �الأبطال �مل�شرين 
ذهبية  ميد�ليات  ع�شر  على  �حلا�شل  �ل���رو�د  ن��ادي  منها  �لبطوالت  جميع  يف 
بريا�شة  �الأن��دي��ة  �أف�شل  م��ن  تعترب  �ل��ت��ي  �الأخ���رى  و  �ملفتوحة  دب��ي  ببطولة 
�ل�شم�س  ن��ادي  �در�ة  جمل�س  وع�شو  �لبعثة  رئي�س  �لتقى  وك��ذل��ك  �ل��ك��ار�ت��ي��ه، 
للكار�تيه.  �مل�شري  �الحت��اد  برئي�س  له  �ملر�فق  و�لوفد  �لبيك  حممد  �الأ�شتاذ 
مت  �لتي  و�الأندية  �لريا�شي  �لعبور  نادي  ورئي�س  �حلميد  عبد  �أمين  �لدكتور 
�لنادي و�حلديث عن بع�س  �لتي يقوم بها  زيار�تها ومت �شرح بع�س �الأن�شطة 
�الأمور �لتي تو�جه �الأندية �لفل�شطينية ب�شكل عام ونادي �ل�شم�س ب�شكل خا�س 
�ل�شم�س  بنادي  �لكار�تيه  للعبة  �لفني  �ملدير  �شعد  �لكابن حممد  بينما �شرح 
�إىل  �للقاء�ت لتطوير �مل�شتوى �لفني لاعبني و�لو�شول به  باأنه ي�شعى بهذه 
�بو�شريعة  ب�شام  �الأ�شتاذ  �لنادي  رئي�س  خلطة  تنفيذ�ً  وذل��ك  �مل�شتويات.  �أعلى 
وجمل�س �الإد�رة �شاكر�ً كل �الأخوة �لذين �شاهمو� باإجناح هذه �للقاء�ت وت�شهيل 

مهمة �لريا�شة.

خا�س عدد من �أملع جنوم �لريا�شة يف �لعامل 
جتربة ال تن�شى يف يا�س ووتروورلد �أبوظبي 
�أول حديقة �ألعاب مائية عماقة يف �بوظبي 
15 هكتار� �شمن  و�لتي متتد على م�شاحة 
حتت�شنه  �ل���ذي  �لرتفيهية  �مل��ر�ف��ق  جممع 
�نتهائهم  �أع���ق���اب  يف  وذل����ك  ي��ا���س  ج���زي���رة 
�لدولية  �أب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  يف  �ملناف�شة  م��ن 
للرت�يثلون �لتي تبلغ قيمة جو�ئزها 230 

�لتجربة  يف  ����ش���ارك  �أم���ري���ك���ي.  دوالر  �أل����ف 
�لبلجيكي   2013 ع�����ام  �أب����ط����ال  �مل����ث����رية 
ميلي�شا  و�الأ�شرت�لية  ل��ريده  فان  فريدريك 
فئتي  يف  �الأول  باملركز  �ل��ف��ائ��ز�ن  هاو�شيلت 
جمموعة  �إىل  باالإ�شافة  و�ل�شيد�ت  �لرجال 
كبرية من �أملع �الأ�شماء يف عامل �لريا�شة مبا 
يف ذلك حامل �مليد�لية �لذهبية يف �الألعاب 
�الأوملبية �ألي�شتري بر�ونلي �لذي حطم �لرقم 

م�شاركته  يف  �لق�شري  �مل�شار  على  �لقيا�شي 
كونر�د  ����ش���ارك  ك��م��ا  �أب���وظ���ب���ي.  يف  �الأوىل 
رج���ل �ل��ك��ه��ف ���ش��ت��ول��ت��ز �ل��ري��ا���ش��ي �جلنوب 
يف  �ملتميزة  �ملغامرة  ه��ذه  يف  �ل��ب��ارز  �أفريقي 
بتجربة  ق��ام  حيث  �مل��ائ��ي��ة  �الأل��ع��اب  حديقة 
ذ�ت  �الأنبوب  ل��ووب وهي منزلقة  ليو�  لعبة 
�حللقات �ملائية �الأوىل من نوعها يف �ل�شرق 
�لدولية  �أبوظبي  بطولة  وحققت  �الأو���ش��ط 

للرت�يثلون هذ� �لعام رقما قيا�شيا من حيث 
عدد �لريا�شيني �مل�شاركني فيها حيث �شارك 
76 بلد� خلو�س  2050 ريا�شيا من  فيها 
غ��م��ار �ل����دورة �الأك����رب م��ن ب��ط��ول��ة �أبوظبي 
�لدولية للرت�يثلون و�لتي �شارك فيها بع�س 
�أملع جنوم �لريا�شة يف �لعامل جنبا �إىل جنب 
مع ريا�شيني هو�ة ي�شاركون للمرة �الأوىل يف 

�ل�شباق .

يا�ش ووتروورلد اأبوظبي ت�شت�شيف اأبطال الرتايثلون

خروج بطل الن�ضخة الأوىل اأبرز املفاجاآت 

تاأهل املقام واأ�شود اليحر لدور الربع نهائي لبطولة العني لالأحياء ال�شكنية 

حافظ نادي �حلمرية �لثقايف �لريا�شي خال م�شاركته �الخرية 
لبطولة  �ل�شاد�شة  �جل��ول��ة  �حل��دي��ث  لل�شر�ع  �ل���دويل  لل�شباق 
�الإمار�ت بنادي �بوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية من تنظيم 
نادي �لرت�ث �المار�تي على و�شافة م�شابقة فئة �الوبتيمي�شت 
من خال العبه �بر�هيم �شيف �هلل �لرفاعي �قل من 11�شنة 
ن��وح �لرئي�شي  وك��م��ا وح�شل الع��ب �حل��م��ري��ة ك��ذل��ك ع��ب��د�هلل 
على �ملركز �لر�بع كما و�أحرز عبد �لعزيز نوح �لرئي�شي �ملركز 
�لثامن و عبد �هلل �شعيد حممد يف �شنف �لليزر 4.7 ومتيزت 

�مل�شاركة بح�شور العبي منتخب �لبحرين و منتخب �ل�شعودية 
معا �ندية من �أبوظبي ودبي و�ل�شارقة.

 بارك ثاين عبيد �ل�شام�شي رئي�س جمل�س �د�رة نادي �حلمرية 
ت��و����ش��ل جن��اح��ات ف��ري��ق �ل�����ش��ر�ع �حل��دي��ث  يف م�شاركة �شمن 
�جلديدة  و�مل�شاركة  �لتمثيل  مبو��شلة  وهناأهم  العبيه  قائمة 

ودعاهم �إىل مو��شلة �لتاأهيل للفوز بامل�شاركات �ملقبلة.
�شم �لفريق كا من عبد �لعزيز نوح �لرئي�شي وعبد �هلل نوح 
�لرئي�شي و�بر�هيم �شيف �هلل �لرفاعي و�حمد ثاين �ل�شام�شي 

ويف  �الوبتيمي�شت  �شنف  يف  قطاط  وح��م��دي  قطاط  وحممد 
�شنف �لليزر 4.7 عبد �هلل �شعيد حممد وعمر جمدي ومنيب 
�أنه مت �ختيار عبد �هلل  �لبغد�دي. وجديد بالذكر  بهاء �لدين 
نوح �لرئي�شي �مل�شاركة يف �شباق �لدويل مع منتخب �المار�تي 
مبدينة م�شقط ب �شلطانة عمان وكما مت تدعيم نادي بقارب 
byte من طرف �الحتاد �الإمار�تي لل�شر�ع وجتديف لاعب 
�اللعاب  ت�شفيات  يف  لتح�شري  �ل��رئ��ي�����ش��ي  ن���وح  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د 

�الوملبية �شباب �لتي تقام يف �ل�شني 2014.

نادي احلمرية يحافظ على �شدارته يف و�شافة الأوبتيمي�شت 
يف اجلولة ال�شاد�شة لل�شراع احلديث

�الجتماع  �ملحرتفني  دوري  للجنة  �لتنفيذي  �ملكتب  عقد 
�أم�س  باأبوظبي م�شاء  �للجنة  له، يف مقر  �لثامن  �ل��دوري 
�الث��ن��ني، ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة حم��م��د ث���اين م��ر���ش��د �لرميثي 
�شعادة  وح�شور  �لتنفيذي،  �ملكتب  ورئي�س  �للجنة  رئي�س 
�لتنفيذي،  �ملكتب  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ن��اب��ودة  �شعيد  �هلل  عبد 
�للجنة  رئي�س  �جلنيبي  نا�شر  �هلل  عبد  �شعادة  و�الأع�شاء 
�ملالية،  �للجنة  رئي�س  غليطة  بن  م��رو�ن  و�شعادة  �لفنية، 
و�شعادة حمد نخري�ت �لعامري نائب رئي�س �للجنة �ملالية 
ورئي�س جلنة بيع �حلقوق �لريا�شية، و�شعادة حممد �شعيد 
�ل�شيد  �إىل  �إ�شافة  �لفنية،  �للجنة  رئي�س  نائب  �لنعيمي 

كولن �شميث �ملدير �لتنفيذي للجنة.
وقدمت جلنة �حلقوق �لريا�شية �لتي ير�أ�شها �شعادة حمد 
�لتنفيذي  �ملكتب  �إىل  �ملتكامل  �مل��ل��ف  �ل��ع��ام��ري  ن��خ��ري�ت 
�لتلفزيوين  �لنقل  حقوق  بيع  م�شتجد�ت  بكافة  و�ملتعلق 
�التفاق  مت  عليه  وبناء  �للجنة،  تنظمها  �لتي  للبطوالت 
على �الإعان عن �لتفا�شيل يف موؤمتر �شحايف يعقد خال 
مناق�شة  �أي�شاً  �الجتماع  يف  ومت  �ملقبلة.  �لقليلة  �ل��ف��رتة 
خم��ت��ل��ف �ل��ق�����ش��اي��ا و�ل��ن��ق��اط �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اج��ت��م��اع �الإحت����اد 
مار�س مبقر   10 ي��وم  �أعماله  تبد�أ  �أن  و�مل��ق��رر  �الآ���ش��ي��وي، 

�الحتاد �الآ�شيوي بالعا�شمة �ملاليزية كو�الملبور.

تنفيــــذي املحتـــــرفـــني يعقـــد 
اجتماعـه الـدوري الثامــن 

•• ال�صخري - حلبة البحرين الدولية:

ينطلق �شباق �لكارتنج للتحمل 24 �شاعة يومي �جلمعة و�ل�شبت �ملو�فق 8 و 9 
مار�س 2013 �جلاري، بتنظيم من حلبة فيفا للكارتنج، وبالتعاون مع نادي 

�لبحرين للكارتنج �لذي يقع حتت مظلة �الحتاد �لبحريني لل�شيار�ت.
 10:40 يف  وذل��ك  �حل��رة  �لتجارب  بانطاق  �جلمعة  ي��وم  �ملناف�شات  و�شتبد�أ 
�شينطلق  بينما  �شباحا   12:45 يف  �لتاأهيلية  �لت�شفيات  و�شتنطلق  �شباحا، 
1:30 ظهر�  1:30 ظهر�، وحتى  �ل�شاعة  24 �شاعة يف متام  �لتحمل  �شباق 
للكارتنج �جلماهري  فيفا  وتدعو حلبة   .2013 9 مار�س  �ملو�فق  �ل�شبت  يوم 
و�ل�شركات للم�شاركة يف �شباق �لتحمل للكارتنج 24 �شاعة، �لذي من �ملتوقع �أن 
ي�شهد �إثارة وحتدي كبريين، حيث �شيتمكن كل فريق من �مل�شاركة ب 4 حتى 
10 �شائقني لكل فريق، و�أن ال يقل عمر كل �شائق عن 15 �شنة، كما �شتتمكن 
�لفرق من و�شع عاماتها �لتجارية على �شيار�ت �لكارتنج يف �الأماكن �ملحددة.
و�شت�شارك �لفرق ب�شيار�ت كارتنج �شودي كارت RX7 270 �شي �شي �لتابعة 
�لبالغ طولها   CIK على حلبة  �أما  �ل�شباق  و�شينطلق  للكارتنج،  فيفا  حللبة 
و�شيكون  م��رت.   1176 طولها  �لبالغ   Club حلبة  على  �أو  م��رت،   1414
دخول �جلماهري جمانا ملتابعة �إثارة �شباق �لتحمل للكارتنج 24 �شاعة. وجدير 
بالذكر �أن هذه �لبطولة �الأوىل من نوعها و�لتي تقام على م�شمار حلبة فيفا 

للكارتنج �لذي ي�شت�شيف �لعديد من �لبطوالت �لكارتنج �ملحلية.

التحدي والإثارة جتتمعان يف م�ضمار حلبة فيفا للكارتنج 

انطالق �شباق الكارتنج للتحمل 24 �شاعة نهاية هذا الأ�شبوع 
امل�شعبي يتوج بذهبية م�شابقة رفعات القوة لفئة النا�شئني 

لالإعاقة احلركية يف بطولة فزاع الدولية
�ب��وظ��ب��ي لذوي  ن���ادي  �مل�شعبي الع���ب  �إب��ر�ه��ي��م  ت���وج 
�الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة �ل��ت��اب��ع مل��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د �لعليا 
ت�شجيله  بعد  �لذهبية  بامليد�لية  �الإن�شانية  للرعاية 
�لنا�شئني  لفئة  �لقوة  رفعات  م�شابقة  يف  عامليا  رقما 
���ش��ف��وف منتخبنا  ���ش��م��ن  م�����ش��ارك��ت��ه  خ����ال  وذل�����ك 
بطولة  يف  �حلركية  لاإعاقة  �لقوة  لرفعات  �لوطني 
نظمها  �لتي  �ل��ق��وة  لرفعات  �خلام�شة  �لدولية  ف��ز�ع 
على  �خل��ام�����س  للعام  �خل��ا���ش��ة  للريا�شات  دب��ي  ن���ادي 
�لبطل  للنادي. و��شتطاع  �لريا�شية  بال�شالة  �لتو�يل 
�مل�شعبي حتت وزن 107 كجم لفئة �لنا�شني لاإعاقة 
�حلركية من رفع 70 كجم يف �ملحاولة �لثالثة لي�شبح 
بذلك �أول رباع على م�شتوى �لعامل يحقق هذ� �لوزن 
�لدولية.  �ل��ق��وة  رف��ع��ات  ب��ط��والت  يف  �لنا�شئني  لفئة 
و�أ����ش���اد ف��ال��ح �ل��ف��ي�����ش��ل م��دي��ر ن����ادي �ب��وظ��ب��ي لذوي 
�لبطل  حققه  �ل���ذي  ب��االجن��از  �خلا�شة  �الح��ت��ي��اج��ات 

ن��وع��ه يف  م��ن  �الول  وه��و  �مل�شعبي  �إب��ر�ه��ي��م  �ل�شاعد 
ريا�شة �ملعاقني ليكون خري ترجمة حقيقية لاأهد�ف 
بنادي  متمثلة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  و���ش��ع��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  و�ل���رب�م���ج 
�بوظبي لذوي �الحتياجات �خلا�شة ل�شناعة وتاأهيل 
�أبطاال قادرين  للنادي لي�شبحو�  �ملنت�شبني  �لاعبني 
للو�شول ملن�شات �لتتويج. و��شاد بامل�شتوى �لذي ظهر 
م�شاركته  خال  من  �مل�شعبي  �إبر�هيم  �لاعب  عليه 
ب��ال��ب��ط��ول��ة وحت��ق��ي��ق��ه ل��ل��رق��م �ل��ع��امل��ي �جل��دي��د لفئة 
�مليد�ليات  من  �لدولة  ر�شيد  �إىل  لي�شاف  �لنا�شئني 
�مللونة �لتي حققها �أبطال �الإمار�ت موؤكد� �ن ما حتقق 
هو ترجمه حقيقية لتطلعات �مل�شوؤولني مبوؤ�ش�شة ز�يد 
�لعليا. و�شمت قائمة �لنادي بجانب �لبطل خال تلك 
و�لاعبة  �حلمادي  عبد�هلل  �لو�عد  �لاعب  �مل�شاركة 
بدرية �حلو�شني العبه �لنادي �لتي �شاركت �شمن فئة 

�ل�شيد�ت وهي �أول م�شاركة دولية لها. 
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الفجر الريا�ضي

�أبوظبي  دوري  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة  �مل��ق��ب��ل  �ل�����ش��ب��ت  تنطلق 
مدر�شة   12 متثل  فريقاآ   12 مب�شاركة  �ل�شر�عي  لاإبحار 
�أف�شل  بني  من  مو�هب  عن  �لك�شف  بهدف  �ل�شباقات  وتقام 
�ملت�شابقني و�لفائزين �لذين ين�شمون �إىل فريق نادي �أبوظبي 
للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت وكان نادي �أبوظبي للريا�شات 
�ل�شر�ع مب�شاركة  دوري يف  �أول  �أطلق  قد  و�ليخوت  �ل�شر�عية 
به  �ملناف�شات  تتو��شل  و�ل��ذي  �لنادي  �ملد�ر�س وطاب  طاب 
�ملد�ر�س  ع��دد� من  12 فريقا ميثلون  ع��ام وي�شم  م��د�ر  على 
8 مد�ر�س خا�شة وبد�أت �أوىل �ل�شباقات  �لتعليمية من بينها 
يف فئتي �الأوبتم�شت و�لليزر وقبل �نطاقة �ملرحلة �الأوىل من 

�ل�شر�عية  لريا�شات  �أبوظبي  نادي  ��شتاأنفت مدر�شة  �ل��دوري 
و�لطالبات  �لطاب  �أم��ام  �لفر�شة  الإتاحة  ن�شاطها  و�ليخوت 
للتدريب وبلغ عدد �لطاب و�لطالبات �مل�شاركني يف �لتدريبات 
140 طالبا وطالبة من خمتلف �ملدر��س �حلكومية و�خلا�شة 
مت تق�شيمهم �إىل جمموعات تنوعت �أيام تدريباتهم على مد�ر 
�الأ�شبوع. ويعد دوري �ملد�ر�س �أحد �الأفكار �حلديثة و�ملبتكرة 
�لريا�شيني  م��ن  جيل  تخريج  �أج��ل  م��ن  �ل��ن��ادي  تبناها  �لتي 
�لبحريني �لقادرين على حمل لو�ء �لدولة يف خمتلف �ملحافل 
لنادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  م��اج��د  و�أو���ش��ح  م�شتقبا. 
�لرئي�شي  �لهدف  �أن  و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي 

للنادي يتمثل يف �مل�شاركة باأبطال �إمار�تيني يف �أوملبياد 2018 
بناء  �لعمل على  و�أن��ه حتى يتحقق هذ� �لهدف كان البد من 
قاعدة تتيح �النتقاء منها مثلما يحدث يف كرة �لقدم. ور�شد 
مالية  جو�ئز  و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي 
الأبطال �لدور قيمتها �الإجمالية ن�شف مليون درهم و�مل�شاركة 
من  جو  خلق  �أج��ل  من  و�ملقيمني  �ملو�طنني  للطاب  متاحة 
�مل��ن��اف�����ش��ة ب��و�ق��ع 50 يف �مل��ائ��ة ل��ك��ل ط���رف وب��االإم��ك��ان �أي�شا 
�ال�شتعانة بالطاب �ملميزين من �ملقيمني للم�شاركة مع فرق 
�لنادي يف �لبطوالت �الآ�شيوية و�خلليجية حيث تتيح �للو�ئح 

ذلك.

انطالق اجلولة الثانية من دوري اأبوظبي لالإبحار ال�شراعي ال�شبت القادم

بابوظبي  �شهدت ماعب فندق ق�شر �الم��ار�ت 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وز�رة  ل�����دوري  مم��ي��ز  �ف��ت��ت��اح 
8 فرق  يقام مب�شاركة  و�ل��ذي   2013 �لكروي 
 ، لها  �لتابعة  و�جل��ه��ات  �ل���وز�رة  قطاعات  متثل 
�لتعاون  �تفاقية  يف  �لريا�شية  �ل��رب�م��ج  �شمن 
�بوظبي  وجم���ل�������س  �ل���������وز�رة  ب����ني  و�ل�������ش���ر�ك���ة 

�لريا�شي .
�لكرمي  عبد  �هلل  عبد  �لدكتور  �الفتتاح  ح�شر 
�ل��ري�����س م��دي��ر م��رك��ز �ل��وث��ائ��ق و�ل��ب��ح��وث نائب 
رئي�س �للجنة �لريا�شية يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
�بوظبي  �ملرزوقي ممثل جمل�س  و�ل�شيد �شاح 
ق�شم  رئي�س  �حلمادي  ح�شن  و�ل�شيد  �لريا�شي 
مر��شم  و�شبق   ، �ل����وز�رة  يف  �للوج�شتي  �ل��دع��م 
�لتي  �مل�شاركة  �لفرق  العبي  م�شافحة  �الفتتاح 
�لدوري  يف  �الأوىل  �جل��ول��ة  م��و�ج��ه��ات  خا�شت 
�لذي يقام �شمن �أجندة �مل�شابقات �لريا�شية يف 

�تفاقية �لتعاون بني �لوز�رة و�ملجل�س و�ل�شاعية 
لتحقيق �ل�شر�كات �حلكومية يف �ملجال �لريا�شي 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����ش��ر �ل��وع��ي �ل��ري��ا���ش��ي �لثقايف 
و�ل�شعي  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح  خمتلف  ���ش��ف��وف  يف 
وز�رة  جمتمع  يف  �لريا�شية  �الأن�شطة  لتفعيل 
و�ل�شد�قات  �ل��رو�ب��ط  وتعزيز  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
�ل���وز�رة  ف��رق  ب��ني  �الجتماعي  �لتو��شل  ودع���م 
على  �حل��ر���س  بجانب  لها  �لتابعة  و�ملوؤ�ش�شات 
رع��اي��ة ودع���م �مل��و�ه��ب و�ل���ق���در�ت �ل��ت��ي ت�شمها 

�لفرق �مل�شاركة.
و�أ�شفرت �جلولة �الأوىل يف �ملجموعة �الأوىل عن 
تاألق بني يا�س بفوزه على فريق بينونة بثاثة 
�أه������د�ف م��ق��اب��ل ه����دف ،���ش��ج��ل ل��ل��ف��ائ��ز في�شل 
�حلمادي ) هاتريك( فيما �أحرز للخا�شر نايف 
�لكتبي ، وحقق فرق �شري بني يا�س فوز� مميز� 
ع��ل��ى ف��ري��ق �خل��ال��دي��ة ب��ث��اث��ة �أه�����د�ف مقابل 

ال�شي ،�أحرزها كل من يو�شف �حلمادي و�شالح 
نتائج  �شهدت  �ملزروعي،فيما  وفي�شل  �ل�شيعري 
�ملجموعة �لثانية فوز فريق �لبطني على فريق 
 ، خ�شيف  ج��م��ع��ة  �شجله  رد  دون  ب��ه��دف  د������س 
ليو�  �ليا�شات على فريق  لفريق  و�نت�شار مميز 
�أح����رزه����ا م��اج��د �خلا�شي  ن��ظ��ي��ف��ة،  ب��ث��اث��ي��ة 
�لتناف�س  �مل��ب��اري��ات  ���ش��ادت  ، ح��ي��ث  ) ه��ات��ري��ك( 
�ل�شريف و�ل�شر�ع �ملحتدم للمناف�شة على لقب 
بطولة �لدوري �لذي متتد مناف�شاته حتى 31 

مار�س 2013 .
وجتري �ليوم على ماعب فندق ق�شر �المار�ت 
�لثانية  �أربع مو�جهات �شمن مناف�شات �جلولة 
�الأوىل  �ملجموعة  يلتقي يف  ، حيث  �ل��دوري  من 
�للقاء  وي��ج��م��ع   ، ب��ي��ن��ون��ة و�خل���ال���دي���ة  ف��ري��ق��ي 
�لثاين �شري بني يا�س مع بني يا�س ، فيما ت�شهد 
�ملجموعة �لثانية لقاء�ت �لبطني مع فريق ليو� 

و�ليا�شات مع د��س . من جهته ثمن �لدكتور عبد 
�لوثائق  مركز  مدير  �لري�س  �ل��ك��رمي  عبد  �هلل 
و�ل��ب��ح��وث ن��ائ��ب رئ��ي�����س �للجنة �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
وز�رة �شوؤون �لرئا�شة �لدعم و�الهتمام �لكبريين 
�آل  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  �لذي يوليهما �شمو 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��رئ��ا���ش��ة ل��ل��ن�����ش��اط��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة وت��ن��م��ي��ة روح 
�لتو��شل و�الأو��شر بني �لكو�در �لوظيفية د�خل 
�ل��وز�رة ، موؤكد� �ن دوري وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
�ىل  ي�شعى  ه���ادف  ك���روي  ريا�شي  ملتقى  ميثل 
ترجمة �لن�شاط �لكروي لدى �لكو�در �لوظيفية 
لها  �لتابعة  و�جل��ه��ات  �ل���وز�رة  قطاعات  جلميع 
بالفر�شة  تعترب  �ل���دوري  مناف�شات  �ن  مبينا   ،
�ملثالية جلميع �لفرق �مل�شاركة لتقدمي عطاء�ت 
وم�����ش��ت��وي��ات فنية ت���رثي �ل��ب��ط��ول��ة ،وت�����ش��ه��م يف 
�لدوري  مباريات  جلميع  �لفني  �لنجاح  حتقيق 

�بوظبي  جمل�س  مع  �لفاعلة  بال�شر�كة  ،م�شيد� 
�أف�شل  �ل��ري��ا���ش��ي و�ل���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي 
�لرب�مج و�مل�شابقات �لريا�شية و�مل�شاهمة يف ن�شر 
�لوعي �لريا�شي من خال باقة ز�خرة وحافلة 
ت�شهم يف  �لتطويرية و�يل  و�مل��ب��ادر�ت  باخلطط 
�الرتقاء وتنمية �لتقدم �لريا�شي ملجتمع وز�رة 

�شوؤون �لرئا�شة.
بدوره هو �الخر �أ�شار فهد علي �ل�شام�شي ممثل 
وز�رة  دوري  ب����اأن  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
�شوؤون �لرئا�شة لكرة �لقدم يعترب من �مل�شابقات 
�لريا�شية  �الأج����ن����دة  ���ش��م��ن  �مل��ه��م��ة  �ل���ك���روي���ة 
�ل��وز�رة و�ملجل�س، م�شيد�  التفاقية �لتعاون بني 
�شوؤون  وز�رة  م���ع  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
�لرئا�شة �لتي جاءت لتحقيق �الأهد�ف �مل�شرتكة 
�لن�شاط  وت���ع���زي���ز  �ل���ت���ع���اون  ع����اق����ات  ودع������م 
�لريا�شي جلميع �مل�شابقات و�لرب�مج �لتي تقام 

يف �لوز�رة و�جلهات �مللحقة بها مبا يتما�شى مع 
خطط و�أهد�ف جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �لذي 
يحر�س على دعم �لبطوالت �ملجتمعية وتنظيم 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  ب���ني  ت��ف��اع��ل��ي��ة  �أن�����ش��ط��ة 
�لتو��شل  تعزيز  ب��دوره��ا يف  �إمي��ان��ا  و�ل�����وز�ر�ت، 
و�لتاحم وتنمية �الأو��شر و�لتقارب يف �لقطاع 
�مل�شاركني  ع��دد  ب��ان  بالذكر  �جل��دي��ر  �ل�شبابي. 
حيث   ، منت�شبا   104 �ىل  و���ش��ل  �ل�����دوري  يف 
على  ت��وزع��ت  �ل��ف��رق  ثمانية  على  تق�شيمهم  مت 
 ، �خلالدية   (: ف��رق  �الأوىل  �شمت  جمموعتني 
�شري بني يا�س ، بني يا�س ، بينونة( فيما �شمت 
�لثانية فرق :) �لبطني ، د��س ، ليو� ، �ليا�شات ( 
، كما خ�ش�شت �للجنة �لريا�شية يف وز�رة �شوؤون 
باملر�كز  �لفائزة  للفرق  قيمة  ج��و�ئ��ز  �لرئا�شة 
�ل��دوري بجانب جو�ئز  �لثاثة �الأوىل يف ختام 

هد�ف �لبطولة و�أف�شل العب و�أف�شل حار�س .

نغمة النت�ضار ت�ُضيطر على اجلولة الأوىل 

افتتـــاح مميــــز لـــدوري وزارة �شـــــوؤون الـــرئـــا�شـــــة 2013 

يتطلع �ل�شائق �لقطري نا�شر �لعطية، و�لذي يخو�س �إحدى 
الإحر�ز  �ملو�شم،  هذ�  وتطلبا  �شعوبة  �لتناف�شية  �لرب�مج  �أكرث 
يف  �لقادم  �ل�شهر  يقام  �ل��ذي  �ل�شحر�وي،  �أبوظبي  ر�يل  لقب 
�الإمار�ت، وذلك لتعزيز �أماله يف �لتتويج بلقب ر�يل دكار مرة 

ثانية.  
و���ش��ي��ن��اف�����س �ل��ع��ط��ي��ة يف �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة �لعامل 
�الإم����ار�ت  يف  فيا  لل�شيار�ت  �لطويلة  �ل�شحر�وية  ل��ل��ر�ل��ي��ات 
�ل�شائق  �إىل ج��ان��ب  �ل��ق��ادم  �أب��ري��ل   11-4 ب��ني  �ل��ف��رتة م��ا  يف 
�الإ�شباين لوكا�س كروز على من �شيارة �لبقي �جلديدة �لتابعة 
لفريق قطر للر�ليات، و�لتي حققت نتائج مثرية يف ظهورها 

�الأول يف جنوب �أمريكا قبل �شهرين. 
ي�شكل  �ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل  �أن  �لقطري  �ل�شائق  وي��رى 
�ختبار� هاما لل�شيارة يف �شبيل تقييم مدى جاهزيتها خلو�س 
غمار ر�يل دكار �لدويل �لقادم، و�لذي فاز بلقبه قبل �شنتني، 
�ل�شحر�وي  �ل�����ر�يل  �ل��ن��ج��اح يف  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  م�����ش��م��م  وه���و 
�الإم��ار�ت��ي �ل��ر�ئ��ع، و�ل��ذي متكن من �لفوز بلقبه م��رة و�حدة 

قبل خم�شة �أعو�م م�شت. 
و�شرح �لعطية، و�لذي يقوم بالتح�شري�ت للم�شاركة يف ر�يل 
�ملك�شيك نهاية �الأ�شبوع �جلاري، �جلولة �لثالثة لبطولة �لعامل 
للر�ليات، قائا: ر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي مهم جد� بالن�شبة 

يل، كما �أنه �أحد �أ�شعب �لر�ليات �لتي خ�شتها .
و�أ�شاف: �نه �ختبار ر�ئع ل�شيارة �لبقي ، و�أتطلع قدما للم�شاركة 
و�أنا  �ملا�شي  �الأ�شبوع  ��شبانيا  يف  �ل�شيارة  باختبار  قمنا  فيه. 

ر��شي متاما عن �أد�ئها. نود �لفوز بر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي، 
لكن �الأمر لن يكون �شها. هناك �لكثري من �لكثبان �لرملية 

�لتي يجب تخطيها، وهذ� با �شك ي�شعب �الأمور .
�آل نهيان، ممثل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  وحت��ت رع��اي��ة �شمو 
�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية، ي�شاعف ر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي 
�لتحدي با�شت�شافته للجولة �الأوىل من بطولة �لعامل للر�ليات 

�ل�شحر�وية �لطويلة للدر�جات �لنارية فيم لهذ� �ملو�شم. 
لر�يل  و�ل��د�ع��م��ني  �ال�شرت�تيجيني  �ل�����ش��رك��اء  قائمة  وت�شم 
�أبوظبي �ل�شحر�وي كا من دي��و�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لغربية، �شركة �أبوظبي الإد�رة ريا�شة �ل�شيار�ت، ن�شيان، �أدنوك، 

طري�ن �أبوظبي ومنتجع ق�شر �ل�شر�ب باإد�رة �أنانتار�. 
�لفعالية جزء�  ت�شكل  لل�شيار�ت،  �الإم��ار�ت  نادي  وبتنظيم من 
من برنامج حافل بالفعاليات لنا�شر �لعطية يف �لعام 2013، 
ح��ي��ث ي�����ش��ارك ن��ا���ش��ر يف ك��ل م��ن ب��ط��ول��ت��ي �ل�����ش��رق �الأو�شط 
كاأ�س  بطولة  �إىل  باالإ�شافة   ، فيا  للر�ليات  و�لعامل  للر�ليات 

�لعامل للر�ليات �ل�شحر�وية �لطويلة فيا .
وقال �لدكتور حممد بن �شليم، رئي�س نادي �الإمار�ت لل�شيار�ت 
�أف�شل  �أح��د  ه��و  نا�شر  �ل�شحر�وي:  �أبوظبي  ر�يل  وموؤ�ش�س 
ما  د�ئما  ونحن  �لطويلة  �ل�شحر�وية  �ل�شباقات  يف  �ل�شائقني 
�ل�شحر�وي.  �أبوظبي  ر�يل  يف  به  ونرحب  مب�شاركاته  ن�شعد 
�ملثري  و�شيكون من  �لبقي �جلديدة،  �شيارة  �لكثري عن  �شمعنا 

�أن نرى �أد�ئها على �شحر�ئنا . 
و�مل�شاركة يف هذ� �لكم من �لفعاليات ال بد �أن تكون له �شريبة 

على �لعطية. فبعد �مل�شاركة يف ر�يل دكار، حيث كان على م�شارف 
�ل�شد�رة قبل �أن تخرجه م�شخة �ملياه �ملك�شورة من �ملناف�شة، 
�شافر �لعطية لوطنه ليخو�س مبا�شرة �جلولة �الأوىل لبطولة 

�ل�شرق �الأو�شط للر�ليات ر�يل قطر �لدويل . 
ومن  �الإن��ف��ل��ون��ز�  م��ن  �لعطية  ع��ان��ى  بالبطولة،  ف��از  �أن  وب��ع��د 
يف  �مل�شاركة  عن  �لتخلي  على  و�أج��رب  �لع�شات،  يف  ت�شجنات 
نظر�  �ل�شويد  يف  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  لبطولة  �لثانية  �جل��ول��ة 
�أنه تعافى �الآن ويتطلع قدما للفوز  �إال  حلالته �لغري موؤهلة، 

بالر�يل �ل�شحر�وي يف �الإمار�ت. 
تنطلق  و�ل���ذي   ،2013 �ل�����ش��ح��ر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  ويعترب 
يف  كامل  ب�شكل  وي��ق��ام  يا�س  مر�شى  حلبة  يف  وتنتهي  �أح��د�ث��ه 
على  و�ل�شيار�ت  للمتناف�شني  �شعبا  �ختبار�  �أب��وظ��ب��ي،  �إم���ارة 
للمنطقة  �لقا�شية  و�ل�شحر�ء  �لرملية  �لكثبان  �شو�ء بني  حد 

�لغربية يف �الإمارة.
وع��م��ي��ق��ا د�خ�����ل ���ش��ح��ر�ء ل���ي���و�، ي��ق��ط��ع �ل�����ر�يل ب��ع�����س �أك���رث 
�ل�شحاري وعورة وق�شاوة يف �لعامل، حيث يتوجب �جلمع بني 
�ملهار�ت �لقيادية وتقنيات �ملاحة �لدقيقة و�ملعرفة بال�شحر�ء 
ليتمكن �ل�شائق من �نهاء �لر�يل. وتبد�أ رحلة �لر�يل مع بدء 
�ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  يف  و�مل�شاركة  وثائقهم  باإر�شال  �ملت�شابقني 
 4 �لر�شمي لاإعان عن �نطاق �لر�يل يوم �خلمي�س �ملو�يف 
�لتايل من ثم  �ليوم  �أبريل، يتبعه عمليات فح�س �ملركبات يف 
تعلن عن  و�لتي  �أبريل   6 �ل�شوبر يف  �ملرحة �خلا�شة  �نطاق 

بدء خم�شة �أيام من �ملناف�شة �ل�شحر�وية �ل�شارية. 

العطية يوجه اأنظاره نحو لقب رايل اأبوظبي ال�ضحراوي

الكثبان الرملية الإماراتية ت�شكل اختبارًا �شعبًا على �شيارة البقي القطرية اجلديدة
يوفنتو�س  لعب  �شانع  ب��ريل��و  الن��دري��ا  �ل��ع��ذر  يلتم�س  ق��د 
2005 يف ذهنه  �أبطال �وروب��ا عام  يف وجود نهائي دوري 
عندما يدخل �لفريق �اليطايل مبار�ة �الياب يف دور �ل�شتة 

ع�شر �شد �شيلتيك غد� �الربعاء وهو متقدم 3-�شفر.
�هدر  �ل��ذي  �مل�����ش��دوم  ميان  �شفوف  �شمن  بريلو  وك��ان 
�ن  قبل  ليفربول  �شد  �الول  �ل�شوط  يف  3-�شفر  تقدمه 
�ملباريات  �أك���رث  م��ن  �ل��رتج��ي��ح يف و�ح���دة  ب��رك��ات  يخ�شر 
�لنهائية �الوروبية �ثارة يف �لتاريخ. ويحتاج �شيلتيك �لذي 
 17 مل�شرية من  �ىل و�شع حد  �ر�شه  3-�شفر على  خ�شر 
مبار�ة متتالية خالية من �لهزمية ليوفنتو�س على ملعبه 
�أبطال  دوري  يف  �ل��ت��اري��خ  �شجات  كتابة  و�ع����ادة  �وروب��ي��ا 
بريلو  لكن  �يطاليا  بطل  على  �شيفا  يحل  عندما  �وروب���ا 
بكل  در�ي��ة  على  �يطاليا  مع   2006 �لعامل  بكاأ�س  �لفائز 
دي��ل��ي ريكورد  ع��ام��ا( ل�شحيفة  ب��ريل��و )33  وق���ال  ���ش��يء. 
�ال�شكتلندية بعد مبار�ة �لذهاب �نا موجود يف كرة �لقدم 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة تكفي الأع��ل��م �ن �مل��ع��ج��ز�ت حت���دث. ال 
�الأبطال �شد ليفربول.  و��شاف  �تذكر نهائي دوري  زلت 
ليفربول �شجل ثاثة �هد�ف يف �شوط و�حد بينما ميتلك 
�ننا  �عتبار  �خلطورة  من  �شيكون  كاملة.  مبار�ة  �شيلتيك 
فزنا باملو�جهة.  وي�شتطيع �لفريق �ال�شكتلندي �حل�شول 
ع��ل��ى �الل���ه���ام م���ن ك���اأ����س ل��ي��ربت��ادوري�����س الأن���دي���ة �مريكا 
تاريخيا  �نت�شار�  �ملك�شيكي  �مريكا  حقق  حيث  �جلنوبية 
خم�شة  منذ  مار�كانا  ��شتاد  يف  �لرب�زيلي  فامنجو  على 
�أعو�م. وبعد خ�شارته يف لقاء �لذهاب 4-2 ��شكت �لفريق 
�ملك�شيكي �جلماهري يف �ال�شتاد �ل�شهري حني فاز 3-�شفر 
يف و�ح���دة م��ن �أك���رب �ل��ه��ز�ئ��م �مل��ذل��ة يف ت��اري��خ فامنجو. 
لكن نظرة �شريعة على �ح�شاء�ت �الحت��اد �الوروب��ي لكرة 
يف  �شيلتيك  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ملهمة  ج�شامة  �شتو�شح  �ل��ق��دم 
يف  خ�شارتهما  فقط  ف��ري��ق��ان  وع��و���س  يوفنتو�س.  ����ش��ت��اد 

�دو�ر  يف  باملو�جهة  ل��ي��ف��وز�  ملعبيهما  على  �ل��ذه��اب  ل��ق��اء 
خ���روج �مل��ه��زوم ب���دوري �أب��ط��ال �وروب����ا منذ ب��دء �لبطولة 
�نرتنا�شيونايل  وفعلها  ع��ام��ا.   21 قبل  �حل���ايل  ب�شكلها 
منذ مو�شمني عندما خ�شر 1-�شفر على �ر�شه �أمام بايرن 
ميونيخ لكنه فاز 3-2 خارج ملعبه ليتاأهل بقاعدة �لهدف 
مماثلة  بانتفا�شة  �م�����ش��رتد�م  �ياك�س  وق��ام  �الر����س  خ��ارج 
ومثل   .1996-1995 مو�شم  يف  باناثينايكو�س  �شد 
�نرتنا�شيونايل كان على �لفريق �لهولندي تعوي�س خ�شارة 
�أم��ام �شيلتيك.  �ه��د�ف  بفارق هدف و�ح��د مقارنة بثاثة 
مل  فريقا  �شيو�جه  �شيلتيك  ف��ان  كافيا  ذل��ك  يكن  مل  و�ذ� 
عندما  �شنو�ت  ث��اث  منذ  �وروب��ي��ة  بطولة  �ي  يف  يخ�شر 
�نهزم 4-1 �أمام فولهام يف كاأ�س �الأندية �الوروبية. وخرج 
�لتايل  �ملو�شم  يف  �الوروب��ي��ة  �الأن��دي��ة  كاأ�س  من  يوفنتو�س 
بدون �ن يخ�شر �ي من مبارياته �لع�شر ويخلو �شجله من 

�لهزمية يف �شبع مباريات بالبطولة �حلالية.
�ي  �الي��ط��ايل  �الوىل  �ل��درج��ة  دوري  مت�شدر  ي���رتك  وال 
�شيء لل�شدفة رغم �ن �ملدرب �نطونيو كونتي قد ي�شتجيب 
ليخت�شتايرن  و���ش��ت��ي��ف��ان  ف���ي���د�ل  �رت������ورو  �ر�ح�����ة  الغ�����ر�ء 

وكاوديو ماركي�شيو ويف ر�شيد كل منهم بطاقة �شفر�ء.
وخالف جيورجيو كيليني مد�فع يوفنتو�س �لتقليد �ملتبع 
برف�س �حلديث عن مناف�شني حمتملني يف �الدو�ر �لتالية 
بقوله �إنه يرغب يف تفادي مو�جهة بورتو يف دور �لثمانية.
وقال �نه فريق مغمور لكنه قادر على �ي �شيء الأنه ميتلك 
�لقدم  كرة  �ن  �عتقد حقا  لكني  ر�ئعة.  قيمة  لهم  العبني 

�اليطالية ت�شتطيع �لذهاب بعيد� يف �وروبا. 
و�شيلعب �شيلتيك بدون �لقائد �شكوت بر�ون �لذي يعاين من 
��شابة يف �لفخذ و�شين�شم �ليه يف قائمة �لغائبني �ملد�فع 
ميكائيل لو�شتيج �مل�شاب �ي�شا. و��شتعد �شيلتيك للمبار�ة 

بالفوز 2-1 على �شانت مريين يف كاأ�س ��شكتلند�.

يوفنتو�ش يتمنى جتنب تكرار كابو�ش بريلو مع ميالن

هونتيالر ل ي�شتبعد البقاء مع �شالكه
ناديه  يف  م�شريته  �نهاء  �شالكه  مهاجم  هونتيار  ي��ان  كا�س  �لهولندي  ي�شتبعد  مل 

بالرغم من �ملو�شم �ل�شعب له يف �لدوري �الملاين لكرة �لقدم.
وقال هونتيار يف ت�شريح �ىل �شحيفة بيلد �ملحلية ن�شرته �م�س من �ملمكن �ن �مدد 
2015 يف ف��رتة �لتوقف  ، وه��و ك��ان ج��دد عقده حتى  عقدي مع �شالكه م��رة جديدة 
�ل�شتوية. وتابع �شاأ�شبح يف �لثانية و�لثاثني يف عام 2015، و�شيكون بامكاين توقيع 

عيد جديد، ومن �ملحتمل �ذ� �ن �نهي م�شريتي هنا .
�الن  حتى  فقط  �ه��د�ف  �شتة  �شجل  حيث  �ملو�شم  هذ�  �شعيد�  لي�س  �لهولندي  �ملهاجم 
)�شجل 29 هدفا يف �ملو�شم �ملا�شي(، وال يبدو مرتاحا �ي�شا �ىل �ال�شلوب �لذي يعتمده 
�شالكه �لذي �شعد �ىل �ملركز �ل�شاد�س يف �لبوند�شليغه بفوزه �الخري على فولف�شبورغ 
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املراأة جتد الرجل اجلّذاب
 م�شحكًا اأكرث من الأقل جاذبية 

من �ملعروف �أن خّفة �لظل لدى �لرجل ت�شاعده يف جذب �لن�شاء، غري �أن 
در��شة بريطانية جديدة �أّكدت �أن �لعك�س �شحيح كذلك، و�أن �ملر�أة تعترب 

�لرجل �جلّذ�ب م�شحكاً �أكرث من نظريه �الأقل جاذبية.
�إنديفيديو�ل  �إن��د  بر�شوناليتي  دوري��ة  يف  ن�شرت  �لتي  �لدر��شة  وذك��رت 
ديفر�ن�شيز �لربيطانية، �أن علماء �لنف�س يف جامعة �شتريلنغ وجدو� �أن 
حال  يف  �أك��رث،  م�شحكني  ُيعترَبون  كانو�  و�جلّذ�بني  �جلميلني  �لرجال 

متّكنت �لن�شاء �للوتي ي�شتمعن �إيل حديثهم من روؤية مظهرهم.
م��اذ� قد  �لنف�س وه��م يقولون  �ل��در����ش��ة، مت ت�شوير ط��اب يف علم  ويف 
ياأخذون معهم �إىل جزيرة نائية، علماً �أن عليهم �الختيار بني �ل�شوكوال، 

ورذ�ذ �ل�شعر، وحقيبة با�شتيكية.
ب���اأن يكونو�  ب��ال��در����ش��ة  �مل�����ش��ارك��ني  �ل��ط��اب  �ل��ب��اح��ث��ون م��ن  ومل يطلب 
ي��ك��ون��و� م�شحكني يف  �أن  �أن���ه���م رغ���م ذل����ك، ح���اول���و�  م�����ش��ح��ك��ني، غ���ري 

�إجاباتهم.
وطلب �لباحثون بعدئٍذ من طالبات �أخريات �شاهدن �الأ�شرطة �مل�شّورة، 
درجة  وعن  �عتربنها م�شحكة،  �لتي  �الإجابات  ر�أيهّن حول  يعطني  باأن 

جاذبية �ملعّلقني.
و�  �عُتربرِ �مل�شّورة  �الأ�شرطة  �الأ�شخا�س �جلّذ�بني يف  �أن  �لباحثون  ووجد 

م�شحكني �أكرث من نظر�ئهم �الأقل جاذبية.
ك��م��ا وج����دو� �أن �الأ���ش��خ��ا���س �الأك����رث �إ���ش��ح��اك��اً �ع��ت��ربت��ه��م �ل��ن�����ش��اء �أكرث 

جاذبية.
�لفكاهة  روح  �أن  �شببها  �لدر��شة  ه��ذه  نتائج  تكون  �أن  �لباحثون  ورّج��ح 
طويلة  عاقة  يف  باالرتباط  و�لرغبة  �جلدية  بعدم  �نطباعاً  تعطي  قد 

�ملدى.
و� م�شحكني  كما وجد �لباحثون �أن �لرجال �لذين مت ت�شويرهم �عُتربرِ
�أعطو�  و�ل��ذي��ن  �شوتهم،  ت�شجيل  مت  �لذين  �ل��رج��ال  من  للن�شاء،  �أك��رث 

فقط �شورة فوتوغر�فية لهم.
�لفكاهة  ي�شتخدمون  �لرجال  ب��اأن  �الأم��ر  هذ�  �لنظريات  �إح��دى  وتف�ّشر 

كاإ�شارة للتز�وج، يظهرون فيها ذكاءهم وموروثاتهم �جليدة للن�شاء.
�لفكاهة الإظهار �جنذ�بهم  �لب�شر ي�شتخدمون  �إن  �أخرى  وتقول نظرية 

�إىل �شخ�س ما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هيغل جتد �شاريًا ملنزلها 
كاثرين  �الأمريكية،  �ملمثلة  باعت 
غر�يز  م�����ش��ل�����ش��ل  جن���م���ة  ه���ي���غ���ل، 
�ل�شهري، منزلها يف لو�س  �أناتومي 
�أجنل�س �لذي كانت عر�شته للبيع 

مبليونني و659 �ألف دوالر.
�أون����اي����ن(  )ر�د�ر  م���وق���ع  وذك������ر 
�أن ه��ي��غ��ل ع���رثت على  �الأم���ريك���ي 
عر�شته  ك��ان��ت  �ل���ذي  ملنزلها  ���ش��اٍر 
�لثاين  نوفمرب-ت�شرين  يف  للبيع 
�ألف  و659  مب��ل��ي��ون��ني   ، �مل��ا���ش��ي 
دوالر.غري �أن �لنجمة مل تعلن عن 

�لثمن �لذي تقا�شته.
 90 منذ  �شّيد  �ل��ذي  �ملنزل  وي�شم 
ن���وم، و4 حمامات،  4 غ��رف  ع��ام��اً 
�شباحة  ح���و����س  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
وي�شار �إىل �أن هيغل ��شرتت �ملنزل 
�لتي  نف�شه  �ل��ع��ام  يف   ،2007 ع��ام 
تزوجت فيه �ملو�شيقي جو�س كيلي 
و����ش��ت��ه��رت �ل��ن��ج��م��ة ب����اأدو�ره����ا يف 
�شيما يف م�شل�شل  �أف��ام كثرية، ال 
وفيلمي  �لطبي،  �أن��ات��وم��ي  غ��ر�ي��ز 
2007، و �حل��ي��اة كما  ع��ام  ح��ام��ل 

نعرفها عام 2009.

قبلة والده تت�شبب يف وفاته 
يف حادثة غريبة، لقي طفل بريطاين م�شرعه مل يتجاوز 
تناقلته  بح�شبما  و�ل��ده،  من  قبلة  �ث��ر  �ل�شهرين،  عمره 

�ملو�قع �الإخبارية �م�س �لثاثاء.
بفريو�س  �أ�شيب  �لطفل  �إن  �مل�شريني  بو�بة  وقال موقع 
�أبيه، حيث  تقرحات �لربد �لذي �نتقل له عرب قبلة من 
بقى �لطفل 6 �أ�شابيع حتت �ملر�قبة و�الأجهزة يف م�شت�شفى 
ب�شبب عدم  �ملتحدة، لكنه تويف  باململكة  مدينة ليفربول 
�لذي  �لب�شيط  �لهرب�س  لفريو�س  �لرقيق  ج�شمه  حتمل 

�نتقل �إليه عرب قبلة و�لده �مل�شاب باأعر��س �لربد.

تنجو من حتت عجالت �شاحنة 
�أظهر �شريط فيديو مت تد�وله موؤخر�ً، �مر�أة هندية تقود 
�لهندية ويظهر  نارية �شغرية، يف مدينة ناغبور  در�جة 
�ل�شريط حلظة �نزالق در�جة �ملر�أة �لتي ترتدي �ل�شاري 

�لهندي، لتجد نف�شها حتت عجات �شاحنة �شخمة.
وتبقى �ملفارقة �أن �ل�شاحنة ظلت تدفع �ملر�أة حتى كادت 
باأعجوبة  جن��ت  �أن��ه��ا  �إال  عجاتها،  رح��م��ة  حت��ت  ت�شبح 

و�أفلتت من بر�ثن �ملوت.
ن�شرت  �ل��ت��ي  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �الن��دب��ن��دت  �شحيفة  ول��ف��ت��ت 
�لفيديو، �إىل �أن �ملر�أة �أفلتت بطريقة مذهلة، يف حني كان 
�أثر  ورغ��م  �مل��ر�أة  لكن  �شرعته،  يزيد من  �ل�شاحنة  �شائق 
�ل�شدمة مل تهد�أ ومل ت�شتكن بعد جناتها، بل �أ�شرت على 

ماحقة �ل�شاحنة �لتي كادت تده�شها وتخطف روحها.
له  ُكتب  �ملاأثور: من  بالقول  ليذكر  �ل�شريط  وياأتي هذ� 

�لعمر ال تقتله �شدة .

قتل والدته وت�شور مع راأ�شها 
ت�����ش��ب��ب��ت ���ش��ور ن�����ش��رت��ه��ا ���ش��ح��ي��ف��ة ن��ي��وي��ورك ب��و���ش��ت يف 
ب��ث �ل��ف��زع ب��ني ���ش��ك��ان ح��ي ب��رون��ك�����س مب��دي��ن��ة نيويورك 
�رتكبها مر�هق  �ل�شور تعود جلرمية  �الأمريكية، وكانت 
�أب��ن��اء �حل��ي �الأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، حيث ق��ام بقتل �أمه  م��ن 
وتقطيع جثتها �إىل �أ�شاء مت توزيعها يف مناطق متفرقة 
يف  �ل�شحيفة  ن�شرتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ور  وك�شفت  �حل���ي.  يف 
�رتكبها  �لتي  �م�س عن فظاعة �جلرمية  �ل�شادر  عددها 
تانيا بريد )45  �أمه  با�شيد ماكاين )23 عاماً( بحق 
عاماً(، وكان م�شرب �ل�شور قد ذكر باأن �ل�شور مت �أخذها 

من ذ�كرة هاتف �ملجرم بعد �لقب�س عليه.
وتظهر �ل�شور، �لتي قال عنها م�شربها باأنها حرمته من 
�أم��ام مر�آة  �أمه  بر�أ�س  �أي��ام، ماكاين مم�شكاً  �لنوم لعدة 
��شتخدمه  �آيل  �نتهى من قطعه مبن�شار  �أن  بعد  �حلمام 
�أكيا�س  د�خ��ل  وتوزيعها  �جلثة  �أط���ر�ف  تقطيع  يف  �أي�شاً 

با�شتيكية مت ح�شوها د�خل حقائب �شفر كبرية.
وح�شب �جلزيرة �أوناين �لتي نقلت �خلرب �أكد حمامي 
نف�شي  ��شطر�ب  يعاين من  موكله  ب��اأن  ملاكاين  �لدفاع 
�أدويته قبل فرتة من  تناول  وك��ان قد توقف عن  �شديد 
�رت��ك��اب��ه �جل��رمي��ة ومت ع��ر���ش��ه ع��ل��ى ع���دد م��ن �خلرب�ء 

�لنف�شيني لتقييمه نف�شياً.

�شيارة ذكية تقراأ الطرق
�نتجت �شركة رولز روي�س �لربيطانية �ملعروفة، �شيارة ذكية قادرة على قر�ءة �لطرق �شتعر�شها للبيع ب�شعر 225 
�ألف جنيه ��شرتليني، �أي ما يعادل نحو 340 �ألف دوالر. وقالت �شحيفة ديلي ميل �م�س، �إن �ل�شركة و�شفت �ل�شيارة 
باأنها �أقوى �شيارة تنتجتها حتى �الآن من �ملاركة �لفاخرة و�أكرثها فخامة، وقادرة على قر�ءة �لطرق �لتي ال ميكن 
�أن ير�ها �ل�شائقون با�شتخد�م نظام حتديد �ملوقع �لعاملي جي بي �إ�س لر�شم خر�ئط �لطرق. و��شافت �أن �شيارة رولز 
روي�س �لذكية، قادرة �أي�شاً على حتديد �ل�شرعة �ل�شحيحة ب�شكل م�شبق على �لطرقات وحتى حني تو�جه حاالت 
�أن علبة �ل�شرعة يف �شيارة رولز روي�س  معقدة مثل �ل�شاحات وتقاطعات �لطرق �ل�شريعة. و��شارت �ل�شحيفة �إىل 
�جلديدة حتتوي على 8 �شرعات �أتوماتيكية جتعل �شرعة �ل�شيارة ت�شل �إىل نحو 96 كيلومرت�ً يف �ل�شاعة خال 4.4 
ثو�ين من ت�شغيلها. ون�شبت �إىل متحدث با�شم �ل�شركة قوله �إن �لبث �لف�شائي �مل�شاعد يف �ل�شيارة ي�شتخدم بيانات 
نظام جي بي �إ�س لروؤية ما ال ي�شتطيع �شائقها م�شاهدته على �لطرق وحتدد خطوته �لتالية باالإ�شتناد �إىل �ملكان 
و�أ�شلوب �لقيادة، من ثم تختار �ل�شرعة �الأكرث مائمة لطبيعة �لطرق . و��شاف �ملتحدث �أن �ل�شيارة �لذكية �شيتم 
طرحها للبيع يف �الأ�شو�ق يف غ�شون �لفرتة �لقريبة �ملقبلة وكانت �شركة رولز روي�س تاأ�ش�شت على يد �شائق �شيار�ت 
�ل�شباق، ت�شارلز �شتيو�رت رولز، و�ملهند�س �مليكانيكي هرني روي�س، بعد �للقاء �لذي جمعهما مبدينة مان�ش�شرت عام 

1904 بهدف �نتاج �أف�شل �شيارة يف �لعامل.
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�شقط من الطابق الـ 8 هربًا من زوجته
�لثامن  �ل��دور  �شقوطه من  بعد  �لنجاة  متكن رجل رو�شي من 
�ل��ه��رب م��ن �شقته ع��ن طريق ربطه رد�ء�ت  ي��ح��اول  ك��ان  ح��ني 
�لنوم مباء�ت �ل�شرير �شانعا منها حبا �إىل �الأ�شفل . �لرجل 
�لذي مل يذكر ��شمه ح�شبما ذكرت �شحيفة ذ� �شن �لربيطانية 
، كان يحاول �لهرب بعد �أن حب�شته زوجته د�خل غرفة نومها 
يف �لدور �لثامن الإحدى �لبنايات عن طريق �لنزول من حبل 
�نه  �إال   ، �الأ���ش��ف��ل  ي��ه��وي �ىل  �أن  ق��ب��ل   ، �ل���ذي �شنعه  �مل����اء�ت 
وحل�شن �حلظ مل يتاأذ كثري�ً، و��شتطاع �ل�شري على قدميه بعد 

ذلك وقبل �أن ت�شل �شيارتي �ل�شرطة �الإ�شعاف ملوقع �حلادث.

اعتقل لو�شعه �شكينًا على رقبته
و�الأرب��ع��ني من  �لثانية  رج��ًا يف  �لربيطانية  �ل�شرطة  �عتقلت 
�أمام مكتب رئا�شة  �لعمر، كان يحمل �شكيناً و�شعه على رقبته 
�شحيفة  وقالت  �شرتيت(.  د�وننغ   10( �لربيطانية  �حلكومة 
رئي�س  م��ق��ر  بحماية  �ملكلفة  �ل�����ش��رط��ة  �إن  �م�����س   ، ���ش��ت��ار  دي��ل��ي 
�لذي  �لرجل،  ديفيد كامريون طلبت من  �لربيطاين  �ل��وزر�ء 
كان ي�شرخ �أي�شاً ب�شوت عال، ت�شليم �ل�شكني لكنه مل ي�شتجب. 
م�شد�س  ال�شتخد�م  ��شطر  �ل�شرطة  رج��ال  �أح��د  �أن  و��شافت 
على  �شقوطه  �إىل  �أدى  م��ا  �ل��رج��ل،  ���ش��د  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي  �ل�شعق 
�ل�شحيفة  و��شارت  �لر�أ�س  و��شابته بجروح طفيفة يف  �الأر���س 
�شده  ووج��ه��ت  �ل��رج��ل  �عتقلت  �لربيطانية  �ل�شرطة  �أن  �إىل 
تهمة حيازة �شكني و�الإخال بالنظام �لعام وهي حتتجزه �الآن 

بانتظار تقدميه �إىل �ملحكمة.

 ف�شل تلميذ لت�شكيله م�شد�شًا باملعجنات
ف�شل طفل �أمريكي يف �ل�شابعة من �لعمر من �ملدر�شة موقتاً، 
م�شد�س.  �شكل  على  يتناولها  ك��ان  معجنات  م��ن  جعل  �أن  بعد 
ونقلت قناة دبليو بي �إف �إف ، �الأمريكية، عن جو�س ويل�س، وهو 
�شبي يف �ل�شف �لثاين مبدر�شة، بارك، �الإبتد�ئية يف بالتيمور 
مبريياند، قوله �إنه كان يحاول �أن يتناول ق�شماً من �ملعجنات 
�أن  و�أ���ش��اف  جبل.  �شكل  على  منها  �ملتبقي  �جل��زء  م��ن  ليجعل 
�ملعجنات كانت على �شكل م�شتطيل، و�شرعت �أتناول جزء�ً منها، 
�أن ذلك مل  �شكل م�شد�س، غري  �أنها على  حتى بدت لاآخرين 
�أح��اول فعله هو جعلها على  �أن ما كنت  يكن ق�شدي . و�أو�شح 
 . نوعاً  كامل�شد�س  تبدو  وجعلتها  ف�شلت،  �أنني  غري  جبل،  �شكل 
�أح��د �ملعلمني  �أن��ه يف ورط��ة عندما ر�أى  �أن��ه علم  و�أّك���د �ل�شبي 
و�ل��د جو�س، بي جي ويل�س، عن  �أع��رب  ما �شنعه وم��ن جهته، 

�شدمته لف�شل �بنه ملدة يومني ب�شبب هذه �حلادثة.
قيا�شاً  �أن �الإلتفات ملا فعله جو�س يعترب جنوناً  �أعتقد  و�أ�شاف 
على كافة �مل�شكات �لتي ميكن مو�جهتها يف �ملدر�شة، و�الأخطار 
وقد   . معجنات  جم��رد  �أنها  �إىل  م�شري�ً   ، و�لتنمر  �حلقيقية، 
�أر�شلت �ملدر�شة باغاً �إىل منازل �لتاميذ، جاء فيه �أن تلميذ�ً 
��شتخدم طعامه ليقوم بحركة غري مائمة . ي�شار �إىل �أن هذه 
�حلادثة لي�شت �الأوىل من نوعها، فقد مت ف�شل طفلة �أمريكية 
يف �خل��ام�����ش��ة م��ن �ل��ع��م��ر م��ن �مل��در���ش��ة م��وؤق��ت��اً، ب��ع��د �أن هددت 
�أن  علماً  لعبة،  م�شد�س  من  عليهم  �لنار  �إط��اق  ب�  �أ�شدقاءها 
عمليات �لف�شل بد�أت تتكرر بعيد حادثة �إطاق نار يف مدر�شة 

�إبتد�ئية ببلدة نيوتن يف كونيتيكت ذهب �شحيتها 20 طفًا.
�لنجم �لكندي جا�شن بيرب يغني ويرق�س على �مل�شرح �أمام معجبيه يف ميد�ن )�أو 2( بلندن. )يو بي �آي(

نعومي كامبل تبحث
 عن عار�شات اأزياء 

�الأزي��اء �لربيطانية  ت�شري عار�شة 
�لنجم  خطى  على  كامبل  نعومي 
�شاميون كاول �لذي �أبدع يف بر�مج 
ت�شتعد  �لتلفزيونية، وهي  �ملو�هب 
الإطاق برنامج خا�س بها ت�شارك 
�أزي�����اء ي��ت��م �ختيار  ف��ي��ه ع��ار���ش��ات 
�شحيفة  و�أف��ادت  بينهن.  �الأف�شل 
تعمل  كامبل  �ن  �لربيطانية  �شن 
 The ��شم  الإطاق برنامج يحمل 
على  ي��رتك��ز  بريطانيا،  يف   Face
�لبحث عن جنمات يف عامل عر�س 
�لربنامج  �ن  و�أو���ش��ح��ت  �الأزي������اء 
ي��ع��ر���س يف �أم���ريك���ا وت�����ش��ارك فيه 
ك���ام���ب���ل م����ع ع���ار����ش���ت���ي �الأزي��������اء 
وكارولينا  رو�شا  روكو  �ل�شهريتني 
يربم  �التفاق  يكاد  فيما  كوركوفا، 
ليتم عر�س �لربنامج يف بريطانيا 

يف وقت الحق من هذه �ل�شنة.
ك��ل حلقة من  �ن���ه يف  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�ل��ربن��ام��ج ���ش��ي��ت��م �إق�����ش��اء و�ح���دة 
�أن يتم  �إىل  من �لفتيات �مل�شاركات 

�لتو�شل �إىل �لفائزة.

وفاة �شافاري 
عن 70 عامًا 

�لفرن�شي،  و�مل��م��ث��ل  �مل�����ش��رح��ي  �مل���خ���رج  ت���ويف 
جريوم �شافاري، عن 70 عاماً نتيجة �إ�شابته 
فرن�شية،  �إع��ام  و�شائل  وذك��رت  بال�شرطان. 
�لكبري  �ل�شحر  ���ش��ريك  موؤ�ش�س  ���ش��اف��اري  �أن 
و�ل��ذي �أح��دث �نقاباً يف �الأوب��ر� �مللهاة تويف 
يف م�شت�شفى باري�شي بعد تف�شي �ل�شرطان يف 
ومطبوعة  غنية  فنية  م�شرية  تاركاً  ج�شده، 
من  و���ش��اف��اري  �ل�شعبي.  �مل�شرح  ع��ن  بدفاعه 
�ل�شعبي و�نطاقاً  �مل�شرح  �ملد�فعني عن  �أبرز 
م���ن ذل���ك ح����ّول �الأوب������ر� �مل��ل��ه��اة �ل��ت��ي كانت 
ت�شّلمه  بعد  �لنخبوية،  ب��االأع��م��ال  حم�شورة 
لاأعمال  م�����ش��اح��ة  �إىل   1998 ع���ام  �إد�رت���ه���ا 
�شافاري  �أق��و�ل  �أبرز  �ل�شعبية ومن  �مل�شرحية 
ما  ج��ل  �جلمهور  الإم��ت��اع  حبه  تخت�شر  �لتي 
�أحب هو �شحك �مل�شاهدين يف �لقاعة.. ال هّم 
عندي �إن كنت �ملخرج �أو مطلق �شخ�س �آخر، 

متتعني جد� فرحة �جلمهور .

ك�شر برج بريتي�س تيليكوم �ملوجود يف �لعا�شمة 
�مل�شجل  �ل��ق��ي��ا���ش��ي  �ل���رق���م  ل��ن��دن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
عندما   ،360 مبعدل  بانور�مية  �شورة  الأ�شخم 
فائقة  للندن  جديدة  �شورة  قمته  من  �لتقطت 
�ل����دق����ة، ي���ق���رتب ق��ي��ا���ش��ه��ا م���ن م�����ش��اح��ة ق�شر 

باكنغهام، مما يجعلها �الأكرب يف �لعامل.
و�ل��ت��ق��ط��ت �ل�����ش��ورة م��ن ق��م��ة �ل���ربج �ل���ذي يعد 
 189 يبلغ  ب��ارت��ف��اع  لندن  يف  بناية  �أع��ل��ى  عا�شر 
تظهر  �إذ  بالتفا�شيل  ج��د�  غنية  وك��ان��ت  م���رت�، 
لدرجة  بالغة،  بدقة  زو�ياها  بكافة  �ملدينة  فيها 
�لفوتوغر�فية  بالدقة  �ل�����ش��ورة  طبعت  �إذ�  �أن��ه 
�لعادية ف�شيكون طولها 98 وعر�شها 24 مرت�، 

�أي ما يعادل تقريبا م�شاحة ق�شر باكنغهام.
وميكن  غيغاباك�شل،   320 �ل�����ش��ورة  دق��ة  وتبلغ 
�أو  ي�����ش��ار� والأع��ل��ى  �أو  ب��ال�����ش��ورة ميينا  �ل��ت��ح��رك 
الأ���ش��ف��ل، و�ل��ت��ق��ري��ب ع��ل��ى �مل���ك���ان �مل���رغ���وب، مع 
فيها  وتظهر  و��شحة،  تفا�شيل  على  �حل�شول 
���ش��اع��ة بغ  م��ث��ل  ب��دق��ة،  �ل�شياحية  ل��ن��دن  م��ع��امل 

ب��ن، وعجلة ع��ني ل��ن��دن، و�ل��ع��دي��د م��ن �الأماكن 
�الأخرى. وبد�أ �لتقاط �ل�شورة بعد نهاية �أوملبياد 
متخ�ش�شة  ���ش��رك��ة  ط���ري���ق  ع���ن   2012 ل���ن���دن 
يف �ل��ت�����ش��وي��ر �ل���رق���م���ي، ح��ي��ث مت �ل��ت��ق��اط 48 
�ل�شورة  لتكوين  �أ���ش��ه��ر،  م��دى  على  �إط���ار  �أل���ف 
�لبانور�مية تلك با�شتخد�م حا�شوب فائق �الأد�ء، 
�لعا�شمة  �شور  اللتقاط  �مل�شورون  نا�شل  وق��د 
خ����ال �الأم����ط����ار و�ل����ري����اح ودرج�������ات �حل�����ر�رة 
�أ�شهر  ث��اث��ة  �الأم���ر  و����ش��ت��غ��رق منهم  �مل��ت��دن��ي��ة، 

لدمج �الإطار�ت و�إنتاج �ل�شورة �لنهائية.
وتعد هذه �ل�شورة �لبانور�مية �جلزء �الأخري من 
�حتفاالت لندن 2012، خا�شة �أن �لربيطانيني 
�ألعاب  �أول  �ملا�شي  �لعام  لندن  �أوملبياد  يعتربون 
 360 �ل�شورة جزء من م�شروع  �أن  ، كما  رقمية 
�شيتيز )360Cities( �لذي �نطلق عام 2007، 
وي�شعى جلمع �أ�شخم �ل�شور �لبانور�مية للعديد 
من مناطق �لعامل �جلميلة، عرب �شبكة من �آالف 

�مل�شورين �ملحرتفني حول �لعامل.

�شورة بانورامية للندن بدقة 320 غيغابك�شل 

ليند�شاي ترف�ش عر�ش ت�شاريل 
رف�شت �لنجمة �الأمريكية ليند�شاي لوهان عر�س �ملمثل �الأمريكي ت�شاريل �شني مل�شاعدتها على 
�خلروج من �لو�شع �ل�شيء �لذي تعي�شه. ونقل موقع تي �أم زد �الأمريكي عن م�شادر مقربة من 
لوهان قولها �ن �لنجمة �الأمريكية ممتنة ل�شني على كل ما فعله من �أجلها، وهي تقدر قيامه 
ويقود خطاها.  وين�شحها  ير�شدها  �شخ�س  الأي  �أب��د�ً  بحاجة  لي�شت  لكنها  مل�شاعدتها،  بالكثري 

و�أ�شافت �مل�شادر �ن لوهان تعي �ن حياتها خرجت عن �ل�شيطرة، لكنها ال تعتقد �ن طريقها 
للخروج من هذه �حلالة تتطلب �شخ�شا مر بهذه �لتجربة . وعربت لوهان عن �شكرها 
فيلم  �إىل م�شاعدتها يف  باالإ�شافة  �إياها،  �لتي منحها  دوالر  �ألف  �ل�100  ل�شني على 
�أم��ام و�شائل  �أن يتحدث عنها  له  �نه ال يحق  ، لكن �شددت على   Scary Movie 5

باأنه ي�شاعدها. وكان  �إىل معالج وهي ت�شعر  �مل�شادر �ن لوهان جلاأت  و�أك��دت  �الإع��ام 
�أنا �أهتم الأمر �شخ�س )ليند�شاي( ومن �لو��شح �نها حتتاج ملن  �أم زد  �شني قال ملوقع تي 

ين�شحها �شو�ء �أر�دت ذلك �أو ال، وميكنها �أن مت�شي مع كل �أ�شدقائها يف �لنو�دي �أو �أن 
تلجاأ �إيل لتح�شل على بع�س �لن�شائح من رجل مر يف هذ� �لطريق �أي�شا . و�أ�شاف �إذ� 

��شتمعت �إيل �شتفوز �أما �إذ� مل تفعل ذلك فهي من تتحمل �لنتائج  .


