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كوزمني : اأبواب فريق العني مفتوحة 
اأمام العبي املراحل ال�سنية 

عربي ودويل

�رشطة اأبوظبي حتذر عمالء 
البنوك من ال�رشقات املباغتة

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

مكاتب للمعار�سة ال�سورية 
يف نيويورك ووا�سنطن

   

»الفجـر« تنفرد بن�شره 
تقييـــم املت�ســـوق ال�ســري للمناطــق 

التعليمية والوزارة وحت�سن وا�سح عما قبل
•• دبي – حم�شن را�شد 

جنحت تعليمية دبي يف حتقيق اأعلى معدل، وفق تقييم املت�سوق ال�سري 
حيث ح�سلت على %95، فيما جاء معدل تعليمية ال�سارقة اأقل معدل 
 ،  89% على  الفجرية  تعليمية  �سعودا  تليها   ،%  84 على  وح�سلت 
 92% بعدما ح�سلت على  الثاين  باملركز  القيوين  اأم  تعليمية  وج��اءت 
، تليها تعليميتا راأ�س اخليمة وعجمان وت�ساويهما يف املعدل ، وح�سلت 
التقييم  ن��ت��اج م��ا ر���س��دت��ه درا���س��ة  ذل��ك  ك��ان    ،  91% ك��ل منهما على 
 ، منها  ن�سخة  على  )الفجر(  ح�سلت  والتي  ال�سري  للمت�سوق  الأخ��رية 
وجاءت املعدلت ب�سورة مر�سية ، مبا فيها اأقل املناطق التعليمية معدل 
، ول  املا�سية غري مر�سية  بال�سنوات  املعدلت  كانت  اإذ   ، ال�سارقة  وهي 
تتنا�سب مع طموحات القيادة وامليدان الرتبوي وكافة عنا�سر املنظومة 

التعليمية.
اعتمدت درا�سة املت�سوق ال�سري على قنوات ثالث وهي - تقييم الهاتف، 
مواقع تقدمي اخلدمة ، تقييم الربيد واملوقع اللكرتوين ، وتعد تلك 
القنوات معايري متغرية ، ويقوم بها جمموعة من املت�سوقني ال�سريني 

من جن�سيات خمتلفة .                                       )التفا�سيل �س3(

عبدالعزيز النعيمي �سفريا لالأر�ض  ون�سر ال�سالم 
•• عجمان ـ حممد بدير 

اأ�سبح �سمو ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن را�سد النعيمي، الأمني 
البيئي حلكومة  وامل�س�سار  الح�سان اخلريية يف عجمان  العام جلمعية 
عجمان يف جمال الربامج وال�سرتتيجيات البئيية والذي يعرف عاملياً 
مبادرات  من  قدمه  وم��ا  بالبيئة  اهتمامه  عن  كناية  الأخ�سر  بال�سيخ 
ال�ستدامة والتوعية البئية ر�سميا ثاين �سفري عربي للمنظمة العاملية 

تون�سيون يحت�سدون حول جثمان �سكري بلعيد خالل نقله اىل �سيارة ال�سعاف من اأمام منزله )رويرتز( مظاهرة حا�سدة اأمام مقر وزارة الداخلية و�سط تون�س  )رويرتز(

م�شريات احتجاجية يف كامل البالد ودعوات لإ�شراب عام والغنو�شي يحذر من حمام دم 

اغتيال زعيم �سيا�سي بارز يفتح جحيم الفتنة يف تون�ض..!

الفجر........    05:36            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   06:12  
الع�صاء......   07:42

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

العنف  ودخ���ول  املحظور  ارت��ك��اب  باإمكانية  توحي  كانت  ع��دي��دة  م��وؤ���س��رات 
ال�سيا�سي منعرجا خطريا يف تون�س.

وامل����ادي على  اللفظي  الع��ت��داء  الأخ����رية مظاهر  الآون����ة  ت��ع��ددت يف  فقد 
الأحزاب  م��ق��ّرات  وح��رق  بالقتل  بع�سها  وتهديد  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

وتعطيل اأن�سطتها واإلغاء اجتماعاتها با�ستعمال القوة.
وحتى لغة احلوار بني الفرقاء ال�سيا�سيني ات�سمت بدرجة من العنف وعلّو 
الّنربة حّد ال�سباب والتجريح على �سا�سات التلفزة ما كان يب�ّسر بان عنف 
اللغة �سيجد ترجمته يف الواقع و�سيتحول اإىل عنف مادي لن يعرف مداه.

و�سباح اأم�س كان التون�سيون على موعد مع حدث �سيكون له ما بعده حدث 
اإ�سقاط نظام الرئي�س زين العابدين بن  اأول اغتيال �سيا�سي منذ  ت�سجيل 

علي. 
ومن املفارقات املرة اأو لعله من مكر التاريخ اأّن اآخر ن�ساط للراحل ع�سية 
وت�سدرت  العنف  ملقاومة  الوطنية  حزبه  مبادرة  اإط��الق  يف  متثل  اغتياله 
اأ�سبح فيه �ساحبها جّثة هامدة  الذي  الوقت  التون�سية يف  ال�سحف  اأم�س 

يف م�سّحة.
وقد اعترب رئي�س احلكومة املوؤقت حمادي اجلبايل اأن قتل ال�سيا�سي �سكري 
بلعيد اغتيال �سيا�سي و عمل جبان الهدف منه تون�س الثورة و القيم التي 
قامت من اجلها. وقال يف ت�سريحات اإذاعية اإن هدف املجرمني و�سع تون�س 

يف م�سار خطري من العنف وردود الأفعال.

من جهته اأكد القيادي يف حركة نداء تون�س لزهر العكرمي على اأن هناك 
قائمة لالغتيالت والت�سفيات اجل�سدية ل�ستكمال النتقال الدميقراطي 

املزعوم واأ�ساف �سكري كان على راأ�س القائمة.
وقالت وزارة الداخلية التون�سية ان الرجل الذي قتل بلعيد فر على دراجة 
ال��وزارة دون  نارية يقودها �سريك له.  وقال خالد طرو�س املتحدث با�سم 
اخلو�س يف تفا�سيل ان رجال اأطلق النار على �سكري بلعيد ولذ بالفرار مع 

�سخ�س اخر كان ينتظره على دراجة نارية.
يعار�سون  م��ن  �سيحارب  ان��ه  امل��رزوق��ي  املن�سف  التون�سي  الرئي�س  وق���ال 
النتقال ال�سيا�سي يف تون�س بعد مقتل معار�س بارز رميا بالر�سا�س اأمام 

منزله يف العا�سمة يوم الربعاء 6 فرباير.
وقطع املرزوقي زيارة اىل فرن�سا يوم الربعاء بعد مقتل املعار�س ال�سيا�سي 

العلماين �سكري بلعيد.
احلاكمة  ال�سالمية  النه�سة  حركة  رئي�س  الغنو�سي  را�سد  ح��ذر  حني  يف 
دم  حمام  نحو  تون�س  ج��ر  ي��ري��دون  بلعيد  املعار�س  قتلة  ان  م��ن  تون�س  يف 
نافيا اتهامات ب�سلوع حزبه يف اغيال بلعيد الذي ي�سفه مراقبون باأ�سر�س 
من  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  الغنو�سي  وق��ال  تون�س.  يف  للحركة  معار�س 
اينما  النه�سة  )ات��ب��اع(  اقتلوا  يقولون  بلعيد  باغتيال  النه�سة  يتهمون 
دعا  ان��ه  م�سيفا  �سيف�سلون  ولكن  دم  حمام  يريدون  ه��وؤلء  وجدمتوههم، 

ابناء النه�سة اىل األ يردوا الفعل.
ونبه اىل ان مغتايل بلعيد يريدون �سرب ال�ستقرار يف تون�س داعيا القوى 
عدم  يف  بالبالد  ال��زج  يريد  من  �سد  واح��دا  �سفا  تكون  ان  اىل  ال�سيا�سية 

ال�ستقرار.
وقد عا�ست اأم�س كامل حمافظات تون�س حالة من الحتقان نتيجة 
اغ��ت��ي��ال ���س��ك��ري ب��ل��ع��ي��د.  و���س��ه��دت ال��ع��دي��د م��ن حم��اف��ظ��ات اجلنوب 
التون�سي اإىل جانب املحافظات ال�ساحلية وتون�س العا�سمة م�سريات 
احتجاجية تنديدا بالغتيال.  و�سهد �سارع الزعيم احلبيب بورقيبة 
ان���دلع م��واج��ه��ات وا���س��ت��خ��دام الأمن  الغليان و�سلت ح��ّد  ح��ال��ة م��ن 
اأمام وزارة  للغاز امل�سيل للدموع. وقد جتّمع الآلف من املتظاهرين 
والغنو�سي  ال�سعارات منها )خبز وماء  العديد من  رافعني  الداخلية 

ل( ومطالبني باإ�سقاط احلكومة ورحيل حركة النه�سة .
ويف تطور جديد مت التفاق ام�س خالل الجتماع الذي ُعقد مبقر 
اجلمهوري  واحل���زب  ال�سعبّية  اجلبهة  م��ك��ون��ات  ب��ني  ال��ع��م��ال  ح��زب 
يوم  اليوم اخلمي�س  ان يكون  تون�س اىل  ون��داء  الدميقراطي  وامل�سار 

ا�سراب وطني.
وقد انتهى الجتماع  باإعالن النقاط التالية:
-تنظيم جنازة وطنّية لل�سهيد �سكري بلعيد.

-الدعوة لإ�سراب عام وطني.
الوطني  باملجل�س  الدميقراطّية  املعار�سة  ن���واب  ع�سوّية  تعليق   -

التاأ�سي�سي.
-املطالبة با�ستقالة احلكومة التي انتهت �سرعّيتها.

ومّت الّتفاق على بعث تن�سيقّية لتفعيل هذه املقرتحات. 
)تفا�سيل اخرى �س13(

الق�سف يدمر احياء كاملة يف مدينة داريا بريف دم�سق )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

قال نا�سطون اإن الطريان ال�سوري 
اأط��راف دم�سق، حيث  ق�سف ام�س 
دام  يوم  بعد  ال�ستباكات  توا�سلت 
ج���دي���د ق��ت��ل ف��ي��ه م���ا ل ي��ق��ل عن 
من  اأك���ر  بينهم  �سخ�سا،   113
بريف  م��ي��دان��ي��ا  اأع���دم���وا  ع�سرين 
حلب. يف حني قال م�سدر �سوري، 
ب�سيارتني  ��ني  ان��ت��ح��اريَّ اإن  اأم�������س 
مفّخختني فّجرا نف�سيهما يف فرع 
الأم����ن ال��ع�����س��ك��ري مب��دي��ن��ة تدمر 
اأّدى اىل  البالد، ما  الأثرية و�سط 
�سقوط 20 قتياًل بني الع�سكريني 

واملدنيني.
وقال ع�سو املكتب الإعالمي يف حي 
القوات  اإن  ال�سامي  ب��راء  القابون 
دم�سق  اأح���ي���اء  ق�سفت  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
ال��ع�����س��ايل والقدم  اجل��ن��وب��ي��ة م��ث��ل 
وا�ستباكات  ق�����س��ف��ا  ت�����س��ه��د  ال���ت���ي 
�سبكة  اأ������س�����ارت  ح����ني  يف  ي���وم���ي���ة، 
نار  واإط�����الق  ت��ف��ج��ريات  اإىل  ���س��ام 
مبخيم  ال�سرطة  ق�سم  حميط  يف 

ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  منذ  يحا�سرهما 
الثاين املا�سي. 

امل�سري  الرئي�س  دعا  القاهرة  ويف 
حممد مر�سي ام�س النظام احلاكم 
يف �سوريا اىل قراءة التاريخ والتعلم 
املعار�سة  م��ط��ال��ب��ا  درو�����س����ه  م����ن 
ل���روؤي���ة  ال��ت��و���س��ل  ال�������س���وري���ة اىل 

موحدة لنهاء اأزمة البالد.
وقال مر�سي يف افتتاح قمة منظمة 
التعاون ال�سالمي يف القاهرة على 
يقراأ  اأن  �سوريا  يف  احلاكم  النظام 
ال��ت��اري��خ وي��ع��ي در����س���ه اخل���ال���د... 
ال�سعوب هي الباقية وان من يعلون 
م�ساحلهم ال�سخ�سية فوق م�سالح 

�سعوبهم ذاهبون ل حمالة.
ت��ق��دم كل  ان م�سر  م��ر���س��ي  وق���ال 
الوطني  لالئتالف  ال��الزم  الدعم 
مبهامه  ليقوم  امل��ع��ار���س  ال�����س��وري 
ع���ل���ى ال����وج����ه الك����م����ل. ك���م���ا دعا 
اأطياف املعار�سة ال�سورية التي مل 
تن�سم لالئتالف الوطني ال�سوري 
جهوده  وم�������وؤازرة  م��ع��ه  للتن�سيق 

لطرح روؤية موحدة و�ساملة.

مر�شي يدعو الأ�شد لقراءة التاريخ واملعار�شة للتوحد

ق�سف دم�سق وريفها وانفجار مفخختني بالأمن املركزي يف تدمر

الفل�سطينيني  الريموك لالجئني 
الذي يقع اأي�سا جنوبي دم�سق.

واأ�سار ال�سامي اإىل اإر�سال تعزيزات 
القوات  حت�����اول  ال���ت���ي  داري������ا  اإىل 
النظامية منذ ما يزيد على ثالثة 
اجلي�س  م���ن  ا���س��ت��ع��ادت��ه��ا  اأ����س���ه���ر 

ال�سوري احلر. 
اإن  ال���ت���ن�������س���ي���ق  جل��������ان  وق������ال������ت 

اأر�س اأر�س �سقطا على  �ساروخني 
اإنه  داريا التي يقول اجلي�س احلر 
الأك��رب منها.  الق�سم  ي�سيطر على 
ال�ساروخني  �سقوط  اأن  واأ���س��اف��ت 
باملدفعية  تزامن مع ق�سف عنيف 
اأي�سا �سباح  التي ق�سفت  الثقيلة، 
اأم�س مع�سمية ال�سام وفقا للجان 

التن�سيق و�سبكة �سام.

ويف تدمر بريف حم�س، ا�ستهدف 
مقاتلون �سباح ام�س مباين لالأمن 
الع�سكري واأمن الدولة مما ت�سبب 
عدد  ومقتل  منها  اأج���زاء  تهدم  يف 
التي  النظامية  القوات  اأف��ردا  من 
اأدى  ما  وه��و  املدينة،  بق�سف  ردت 
الأ�سخا�س  م��ن  ع���دد  اإ���س��اب��ة  اإىل 

بح�سب نا�سطني.
ي�سار اإىل  اأن اجلي�س احلر �سيطر 
درعا  ح��اج��ز يف  ع��ل��ى  الأول  اأم�����س 
البلد، يف حني ت�ستمر ال�ستباكات 
املحافظة.  م��ن  اأخ����رى  اأن���ح���اء  يف 
حيي  يف  ا�ستباكات  حلب  و�سهدت 
م�ساكن ال�سبيل وجمعية الزهراء، 
اإدلب عملية  بينما بداأت كتائب يف 
معمل  ع��ل��ى  لل�سيطرة  م�����س��رتك��ة 
ت���ق�������س���ف منه  ال�������ذي  ال���ق���رم���ي���د 
القوات النظامية بلدات مثل معرة 

النعمان.
اجلي�س  اإن  ����س���ام  ���س��ب��ك��ة  وق���ال���ت 
مبدافع  ام�س  �سباح  ق�سف  احل��ر 
مع�سكري  وال�����ه�����اون  ال����دب����اب����ات 
اللذين  واحلامدية  ال�سيف  وادي 
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املفو�سية العراقية تتحدث عن خماطر تهدد النتخابات 
•• بغداد-ا.ف.ب:

اكدت املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات العراقية ام�س خطورة توا�سل 
التظاهرات والعت�سامات يف حمافظات النبار ونينوى و�سالح الدين على 
ني�سان  من  الع�سرين  يف  املقررة  املحافظات  هذه  جمال�س  انتخابات  اج��راء 
يف  النتخابية  ال��دائ��رة  رئي�س  ال�سريفي  ح�سن  مقداد  وق��ال  املقبل.  ابريل 
يف  م�ساكل  لدينا  املفو�سية  مقر  يف  عقد  �سحايف  موؤمتر  خ��الل  املفو�سية 
بع�س املحافظات التي حتدث فيها ازمة �سيا�سية الن. وا�ساف ان املفو�سية 
قلقة من ا�ستمرار الو�سع على ما عليه لنه �سيوؤدي اىل حدوث م�ساكل يف 
)�سري( النتخابات. ويوا�سل مئات الف من ابناء حمافظات نينوى و�سالح 

الدين، و النبار  تظاهرات واعت�سامات �سد حكومة املالكي.

جرافات الحتالل تهدم 
مبنى تاريخيًا يف �ساحة الرباق

•• عوا�شم-وام:

وا�سلت جرافات الحتالل لليوم الثاين على التواايل هدم واجهات وقناطر 
من  ام��ت��ار  بعد  على  ال���رباق  �ساحة  م��ن  ال�سمالية  اجلهة  يف  تاريخي  ملبنى 
القد�س  يف  وال���رتاث  للوقف  الق�سى  موؤ�س�سة  واأف����ادت  الق�����س��ى.  امل�سجد 
النتهاء  على  واأو�سكت  كبري  ب�سكل  الهدم  توا�سل  كبرية  جرافة  ان  املحتلة 
يخطط  الحتالل  ان  ام�س  �سدر  لها  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وقالت  الهدم.   من 
لبناء جممع تهويدي متعدد ال�ستعمالت.  وكان ال�سيخ كمال خطيب نائب 
رئي�س احلركة ال�سالمية يف الداخل الفل�سطيني قد ك�سف موؤخرا عن جولة 
املنطقة  يف  يهودي  كني�س  لبناء  عطاء  ط��رح  �سبقها  ومتعهدين  للمقاولني 

املذكورة اعاله بتكلفة 20 مليون دولر.
من جهة اخرى يزور اأوباما خالل �سهر مار�س الأرا�سي الفل�سطينية واإ�سرائيل 

والأردن لبحث عودة املفاو�سات بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.

بحث ن�سر قوات دولية يف مايل ل�سنوات  
•• نيويورك-ا.ف.ب:

تعكف المم املتحدة على درا�سة ت�سكيل قوة حفظ �سالم يف مايل لن تن�سر 
من  ا�سهرا  تطلب  ان��ه��ا  كما  الفرن�سي  الع�سكري  الهجوم  انتهاء  بعد  ال 

املفاو�سات وال�ستعدادات.
القوة  لبقاء هذه  نف�سها  تعد  ان  املتحدة  ان على المم  دبلوما�سي  واعترب 
ل�سنوات عدة موؤكدا ان التفوي�س الول �سيكون ل� 12 �سهرا لكن من املوؤكد 

ان امل�ساكل ال�سيا�سية بني باماكو والطوارق لن حتل يف مهلة كهذه.
ويتعلق المر بو�سع كل او جزء من القوة الفريقية لدعم مايل )مي�سما( 
املا�سي،  2085 يف دي�سمرب  القرار  ال��دويل يف  التي اقرها جمل�س الم��ن 
والتي ينتظر ان يبلغ قوامها �سعة الف رجل، حتت راية المم املتحدة. لكن 
ذلك يقت�سي قرارا جديدا من جمل�س المن وموافقة الطراف الفريقية 
يف  معتمد  دبلوما�سي  واو�سح  اللوج�ستية.  ال�ستعدادات  من  ا�سابيع  وعدة 
المم املتحدة ان ن�سر قوات دولية ياأخذ على القل اربعة اىل خم�سة ا�سابيع 

وطاملا تدور معارك �سديدة ل ميكن البدء يف مثل هذه العمليات.

مــار�ــض   18 ــدد  ــح ي الــيــمــن 
ــوار الــوطــنــي ــح ــل مـــوعـــدًا ل

•• �شنعاء-ا.ف.ب:

ح����دد ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي ع��ب��د ربه 
من�سور هادي الربعاء الثامن ع�سر 
النطالق  موعدا  مار�س  اآذار  من 
اتفاق  ال��وط��ن��ي مب��وج��ب  احل�����وار 
افادت  بح�سبما  ال�سلطة،  ان��ت��ق��ال 

وكالة النباء اليمنية الر�سمية.
ودعا الرئي�س واللجنة التح�سريية 
للحوار جميع الحزاب اىل تقدمي 
قوائم ممثليها، على ان يقوم احلوار 
املنتظر بو�سع د�ستور جديد للبالد 
وال�سعي حلل الق�ساياالكربى مثل 

ق�سية اجلنوب.

 



اأخبـار الإمـارات

02

اخلميس -    7   فبراير    2013 م    -    العـدد   10710
Thursday   7   February    2013  -  Issue No   10710

وزارة الداخلية توؤكد �شبط 1000 خمالف خالل يومني وجاري بحقهم الإجراءات القانونية 

61826 �سخ�سًا ا�ستفادوا من مهلة املخالفني وح�سلوا على ت�ساريح املغادرة

اختتام فعاليات التمرين الع�سكري امل�سرتك حافة الريادة 2013 بنجاح

حمدان بن زايد ي�سهد توقيع �سحة واأدنوك اتفاقية تعاون لتبادل اخلربات الطبية

من  ال��دول��ة  م�ستوى  على  املنت�سرة 
بالإ�سافة  الفجرية  وحتى  ابوظبي 
اإىل املنطقة الغربية و مدينة العني 
ب���ذل اي ج��ه��د لق�ساء  ون��ع��م��ل ع��ل��ى 

على هذه املخالفني.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�سحفي 
الإدارة  مقر  يف  بالأم�س  عقد  ال��ذي 
واملنافذ  والإق��ام��ة  للجن�سية  العامة 

يف وزارة الداخلية باأبوظبي.
واأ�ساد اللواء نا�سر العو�سي املنهايل 
و�سائل  بذلته  ال��ذي  الكبري  ب��ال��دور 
ومتابعة  ن�سر  من  بالدولة  الإع��الم 
اإن  امل���خ���ال���ف���ني  م��ه��ل��ة  وت��غ��ط��ي��ة يف 
بالتوعية  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  ك��ان��ت 
املهلة  ان���ط���الق  وع���ن���د  الإع���الم���ي���ة 
من   2 يف  وان���ت���ه���ت  دي�����س��م��رب   4 يف 
ف��رباي��ر وا ج��ه��د ج��ب��ار ال���ذي بذله 
العاملني يف قطاع اجلن�سية  الأخ��وة 

والإقامة واملنافذ .
جميع  ا�سكر  اأن  ليفوتني  واأ���س��اف 
ه��ذه احلملة من قبل  �ساهم يف  من 
واجلمعيات  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

•• ابوظبي - فوؤاد علي

العو�سي  نا�سر  اللواء  �سعادة  ك�سف 
ل�سووؤن  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  امل��ن��ه��ايل 
من  اأن  امل��ن��اف��ذ  والإق���ام���ة  اجلن�سية 
ا�ستفاد هذه املهلة التي كانت مدتها 
�سهرين و 61826 �سخ�ساً ح�سلوا 
على ت�ساريح املغادرة والذين غادروا 
نطمح  وك���ن���ا  اأ���س��خ��ا���س   38505
اأك��رب من ذلك  الرقم  ه��ذا  يكون  اأن 
الإثنني  ي��وم  ب��داأت  املالحقة  وخطة 
كان  املا�سي  الأح���د  ي��وم  لأن  املا�سي 
الإج���راءات  اج��ل متابعة جميع  م��ن 
املخالفني  م��ت��اب��ع��ة  اأق�����س��ام  ك��اف��ة  يف 
للفئة  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  ح����م����الت  ع�����رب 
احلمالت  ه��ذه  خ��الل  ومت  املخالفة 
خمالف   1000 �سبط  التفتي�سية 
وجاري  والثالثاء  الإثنني  يومي  يف 
القانونية  الإج�������������راءات  ب��ح��ق��ه��م 
بعد  لهم  امل��غ��ادرة  ت�ساريح  لإ���س��دار 
املرتتبة  امل��ال��ي��ة  ال��غ��رام��ات  حت�سيل 
بالأق�سام  م�ستمر  وال��ع��م��ل  عليهم 

•• املنطقة الغربية-وام:

�سهد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ام�������س  ال��غ��رب��ي��ة 
�سركة  ب����ني  امل�������س���رتك  ل���ل���ت���ع���اون 
اأبوظبي للخدمات ال�سحية �سحة 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  و�سركة 
اأدن��وك وذلك يف ق�سر مزيرعة يف 
ومبوجب  الغربية.  باملنطقة  ليوا 
���س��ح��ة ممثلة  ت���ق���وم  الت���ف���اق���ي���ة 
مب�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��غ��رب��ي��ة واأدن�����وك 
مم���ث���ل���ة مب�����س��ت�����س��ف��ى ال����روي���������س 
ل��رف��ع كفاءة  امل���ت���ب���ادل  ب��ال��ت��ع��اون 
اخلدمات الطبية املقدمة ملنت�سبي 
الغربية.  امل���ن���ط���ق���ة  يف  اأدن����������وك 
التفاقية  ت��وق��ي��ع  م��را���س��م  ح�سر 
ال�سويدي  نا�سر  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة 
و�سعادة حممد  اأدن���وك  ع��ام  مدير 
ح��م��د ب���ن ع����زان امل����زروع����ي وكيل 
املنطقة  دي����وان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
ال��غ��رب��ي��ة ب��الن��اب��ة و���س��ع��ادة �سيف 
اإدارة  القبي�سي رئي�س جمل�س  بدر 
�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
خلفان  بن  �سلطان  و�سعادة  �سحة 
الرميثي مدير مكتب �سمو ممثل 
احلاكم يف املنطقة الغربية . واأكد 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
ال�����س��ح��ي يف  ال���ق���ط���اع  اأن  ن��ه��ي��ان 
اأبوظبي يحظى بدعم من �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  واهتمام 

وم�ست�سفى  دمل��ا  وم�ست�سفى  امل��رف��اأ 
ومركز  ال�سلع  وم�ست�سفى  غياثي 
اأب����و الأب��ي�����س وم���رك���ز ���س��ري بني 
يا�س ومركز بدع املطاوعة ومركز 
تن�س  كما  الأ���س��رة.  الظفرة لطب 
التفاقية على التعاون بني �سحة 
واأدنوك يف جمال اختيار وتوظيف 
ال����ك����ادر ال��ط��ب��ي يف ح���ال���ة اإج�����راء 
م��ق��اب��الت م���ع م��ت��خ�����س�����س��ني من 
خ��ارج دول��ة الإم���ارات كلما تطلب 
التفاقية  وت���دع���و  ذل�����ك.  الأم�����ر 
التعاون امل�سرتك بني الكوادر  اإىل 
والأطقم الطبية التابعة للطرفني 
يف جمال تنظيم وح�سور الندوات 
التدريبية  وال��ربام��ج  وامل��وؤمت��رات 
تنظيمها  ي���ت���م  ال���ت���ي  ال���داخ���ل���ي���ة 
مهارات  وت��ط��وي��ر  حت�سني  ب��ه��دف 
اأن  ال���������س����ري����ري ع���ل���ى  ال���ف���ح�������س 
التدريب  تكلفة  يتحمل كل طرف 
�سركة  تتيح  ك��م��ا  لطاقمه  امل��ق��دم 
اأدنوك  يف  املخت�س  للطاقم  �سحة 
التح�سري  خ���ط���ة  يف  امل�������س���ارك���ة 
وتتيح  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة.  ل����ل����ك����وارث 
التفاقية ملن�ساآت الرعاية ال�سحية 
ال��ت��اب��ع��ة لأدن����وك ا���س��ت��خ��دام نظام 
الإلكرتونية  الطبية  ال�����س��ج��الت 
املن�ساآت  بجميع  امل�ستخدم  ملفي 
والتعاون  ل�سحة  التابعة  الطبية 
تعد  اأخ�����رى  اأي جم����الت  م��ع��ا يف 
التفاقية.  ه��ذه  لتنفيذ  �سرورية 
التعاون  الإت��ف��اق��ي��ة  ب��ن��ود  و�سملت 
يف العديد من املجالت ذات ال�سلة 
وتراخي�س  العلمية  ب��ال�����س��ه��ادات 

املن�ساآت البرتولية التابعة ل�سركة 
اأدن�����وك يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة كما 
للكادر  وامل�����س��ان��دة  ال��دع��م  �سيوفر 
م�ست�سفى  يف  ال���ع���ام���ل  ال���ط���ب���ي 
ال���روي�������س ال���ت���اب���ع لأدن��������وك عند 
احل���اج���ة مم���ا ي���وف���ر ال��ك��ث��ري من 
اجلهد والوقت على املر�سى وعلى 
ال��ع��ام��ل��ني يف امل���ج���ال ال�����س��ح��ي يف 
ال�سويدي بخدمات  واأ�ساد  اأدنوك. 
تقدمها  ال��ت��ي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
ل�سحة  ال��ت��اب��ع��ة  الطبية  امل��ن�����س��اآت 
اأدن��وك على تقدمي  موؤكدا حر�س 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  اأف�سل 
ملنت�سبي اأدنوك العاملني يف املنطقة 
الغربية من اإمارة اأبوظبي. وتلتزم 
�سركة �سحة باحلفاظ على دورها 
ال���ري���ادي ب��ث��ب��ات م��ن اأج���ل توفري 
عالية  ���س��ح��ي��ة  رع����اي����ة  خ����دم����ات 

اجلودة ومبعايري عاملية.
���س��رك��ة �سحة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�سلع  م�ست�سفى  اإن�����س��اء  ب�����س��دد 
اجلديدين  غ��ي��اث��ي  وم�����س��ت�����س��ف��ى 
حمل  لتحل  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  يف 
و�سيحتوي  احلالية.  امل�ست�سفيات 
م�ست�سفى غياثي اجلديد على 50 
�سريرا ويعد م�ست�سفى عاما يقدم 
تخ�س�سات  يف  ���س��ح��ي��ة  خ���دم���ات 
الن�ساء  خدمات  و�سيقدم  خمتلفة 
والولدة كما �سي�سمل على العناية 
و�سيتم  ال���ولدة.  حلديثي  امل��رك��زة 
اجلديد  ال�سلع  م�ست�سفى  اإجن���از 
ك��م�����س��ت�����س��ف��ى ع����ام ل��ي��خ��دم اأه����ايل 
م��ن��ط��ق��ة ال�����س��ل��ع و���س��ي��ح��ل حمل 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  عهد 
�سموه  اأك��د  كما  امل�سلحة.  للقوات 
ح���ر����س ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة على 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر 
املعايري  اأع��ل��ى  ملواكبة  اأبوظبي  يف 
وتقدمي  ع��امل��ي��ا  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ت���ع���ارف 
ال�سحية  العناية  خ��دم��ات  اأف�سل 
توفري  خ�������الل  م�����ن  ل���ل���م���ج���ت���م���ع 
وجتهيز  م��الئ��م��ة  ���س��ح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
التقنيات  ب���اأح���دث  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
والنظم ملواكبة التطور والتقدم يف 
اخلدمات ال�سحية . وقع التفاقية 
من جانب اأدنوك ال�سيد �سعيد بن 
دائرة  مدير  القمزي  بطي  �سيف 
ال�����س��وؤون الإداري������ة ب���اأدن���وك ومن 
جانب �سركة �سحة ال�سيد حممد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ه��ام��ل��ي  ح��م��د 
لبنود  ووفقا  امل�ساندة.  للخدمات 
���س��رك��ة �سحة  ت���ق���دم  الت���ف���اق���ي���ة 
يف  ال�سحية  من�ساآتها  خ��الل  م��ن 
مل�ست�سفى  الدعم  الغربية  املنطقة 
ال��روي�����س ال��ت��اب��ع ل�����س��رك��ة اأدن����وك 
اأخ�سائيني  اأط��ب��اء  بتوفري  وذل��ك 
وتاأمني العالج الطبي عند الطلب 
الت�سخي�س  ي��ت�����س��م��ن  وال��������ذي 
اأي  اأو  اجلراحات  واإدارة  والتقييم 
من اأنواع العناية الطبية الأخرى. 
�سركة  اأن  اإىل  الإ������س�����ارة  جت�����در 
���س��ح��ة ت��دي��ر وت�����س��رف ع��ل��ى عدد 
املنطقة  يف  ال�سحية  املن�ساآت  م��ن 
مدينة  م�ست�سفى  ت�سمل  الغربية 
وم�ست�سفى  ليوا  وم�ست�سفى  زاي��د 

ووثائق  ال��ط��ب��ي��ة  امل���ه���ن  م����زاول����ة 
التاأمني.

ون�����������س�����ت الت������ف������اق������ي������ة ك����ذل����ك 
م�سرتكة  جل���ن���ة  ت�����س��ك��ي��ل  ع���ل���ى 
مبراقبة  ت����ق����وم  اجل���ان���ب���ني  م����ن 
بقواعد  الل��ت��زام  والإ���س��راف على 
ال�سلوك اخلا�سة بالعمل يف املجال 

ال�سحي.
القبي�سي  ب��در  �سيف  �سعادة  واأك���د 
ل�سركة  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي 
�سحة حر�س �سركة �سحة بجميع 
على  الطبية  وطواقمها  من�ساآتها 
املوؤ�س�سات  ج��م��ي��ع  م���ع  ال���ت���ع���اون 
وال���ه���ي���ئ���ات ال���ع���ام���ل���ة يف ال���دول���ة 
ل��ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة ذات 
يحتاجونها  التي  العاملي  امل�ستوى 
وت���������س����خ����ري خ���������ربات وم������ه������ارات 
املجتمع.  خلدمة  لديها  العاملني 
�سحة  ����س���رك���ة  ل������دى  اإن  وق�������ال 
م��ن�����س��اآت ط��ب��ي��ة م��ت��ط��ورة جمهزة 
الطبية  واملعدات  الأجهزة  باأحدث 
ويعمل فيها خمت�سون يف خمتلف 
�سيقدمون  الطبية  الخت�سا�سات 
خال�سة جتاربهم خلدمة املر�سى 
م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف ���س��رك��ة اأدن����وك 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن اإم�����ارة 
�سعادة  اأك���د  جانبه  م��ن  اأب��وظ��ب��ي. 
املدير  ال�سويدي  نا�سر  اهلل  عبد 
العام ل�سركة اأدنوك اأن توقيع هذه 
التفاقية مع �سركة �سحة �سي�سهم 
يف تقدمي خدمات الرعاية الطبية 
عالية اجلودة جلميع العاملني يف 

���س��اع��دت��ن��ا وكذلك  ال���ت���ي  اخل���ريي���ة 
ال�سفارات الدول الأ�سيوية وا�سكرهم 
اللفتة  على  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب��اإ���س��م 
ال���ذي���ن ك���ان���وا ي���ق���وم���وا ب��ه��ا بع�س 
ال�سفراء متواجدين يف بع�س املراكز 
حل���ث م��واط��ن��ي��ه��م ل��الإ���س��ت��ف��ادة من 

املهلة املمنوحة .
واأكد اللواء نا�سر العو�سي اأن العمل 
جاري على قدم و�ساق ولن نوؤول اي 
جهد للق�ساء على هذه الظاهرة ويف 
جميع  ا�ستنفدنا  الداخلية  ال���وزارة 

الفر�س املتاحة يف اأننا اطلقنا املهلة 
الإعالمية  احل��م��ل��ة  ك��ان��ت  وق��ب��ل��ه��ا 
واليوم كان العمل اجلاد من الإخوة 
املخافني  متابعة  باأق�سام  العاملني 
ومتابعتهم  خم���ال���ف  ك����ل  ب���ر����س���د 
باأماكن  تفتي�سية  بحمالت  والقيام 
ال���ع���م���ل ال����ذي����ن ي��ع��م��ل��وا ب���ه���ا وهم 
و�سوؤون  الإق��ام��ة  لقانون  خمالفني 
و�سائل  م���واف���اة  و���س��ي��ت��م  الأج����ان����ب 
احلمالت  ه����ذه  ب��ن��ت��ي��ج��ة  الأع�������الم 

ا�سبوعياً .

2007 مت  م��ه��ل��ة  ب��ع��د  اأن  واأو����س���ح 
الإيجابيات  ور�سد  القوانني  تعديل 
الثغرات  ك��ل  وم��ع��اجل��ة  وال�سلبيات 
الإقامة  ق��ان��ون  ي�سملها  كانت  التي 
ال����ف����رتة حتى  ت���ل���ك  والأج�����ان�����ب يف 
بقطاع  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت�����س��اع��دن��ا 
للق�ساء  واملنافذ  والإقامة  اجلن�سية 
على هذه الظواهر والإف��رازات التي 
ي�سببها املخالفني بجهلهم للقوانني 

والأنظمة.
واأ����س���اف خ���الل ف���رتة امل��ه��ل��ة قامت 
امل��خ��ال��ف��ني بر�سد  م��ت��اب��ع��ة  اأق�������س���ام 
ع��رب الإح�����س��ائ��ي��ات امل��ت��وف��رة لديهم 
باملخالفني وتواجدهم واملخالف هو 
�سخ�س  ل��دى  يعمل  ال��ذي  ال�سخ�س 
وال�سخ�س  كفالته  على  ولي�س  اآخ��ر 
الذي قام بالهروب من كفيله ولديه 
تعاميم ه��روب ه��وؤلء هم املخالفني 
كفيله  م����ع  م����وج����ود  ���س��خ�����س  اأم������ا 
ول�سبب ما مل يبادر لتجديد الإقامة 
لي�س  املالية  املخالفة  عليه  وترتبت 

مبخالف.

و�ستبلغ  احل��ايل  ال�سلع  م�ست�سفى 
مل�ست�سفى  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
�سريرا..   40 اجل����دي����د  ال�����س��ل��ع 
الف   21 م�����س��اح��ة  ع���ل���ى  ومي���ت���د 
م���رت م��رب��ع وال��ت�����س��م��ي��م اجلديد 
املنطقة.  احلياة يف  اأ�سلوب  يواكب 
اجلديد  امل�����س��ت�����س��ف��ى  و���س��ي�����س��م��ل 
خ���دم���ات ال��ن�����س��اء وال��������ولدة كما 
حلديثي  املركزة  العناية  �سي�سمل 

الولدة.
وتلتزم اأدنوك عرب اإدارة اخلدمات 
الرعاية  خدمات  بتقدمي  الطبية 
ال�سحية للم�ستفيدين من اأدنوك 
وجم��م��وع��ة ���س��رك��ات��ه��ا م��ن خالل 
العيادات املنت�سرة يف عدة مواقع يف 
اخلدمات  ق�سم  وع��ي��ادات  اأبوظبي 
ال���ط���ب���ي���ة ل��ل��م��ن��اط��ق ال���ن���ائ���ي���ة يف 
للم�ستفيدين  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
واملقاولني  اأدن�����وك  م��وظ��ف��ي  م���ن 

وم���ق���اويل ال��ب��اط��ن ال��ع��ام��ل��ني مع 
اأدنوك واأفراد املجتمعات التي تقع 
�سمن نطاق اخت�سا�سها. وي�سمل 
اخلدمات  اإدارة  واج���ب���ات  ن��ط��اق 
رعاية  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  ال��ط��ب��ي��ة 
طب  ذل���ك  يف  مب��ا  �ساملة  �سحية 
الأ�سنان وبرامج التثقيف ال�سحي 
واإدارة العيادات الطبية املتخ�س�سة 
الفحو�س  خ�����دم�����ات  وت�����ق�����دمي 
وخدمات  والإ�سعاعية  املختربية 
عمليات  وت��ن�����س��ي��ق  ال�����س��ي��دل��ي��ات 
ت���ق���دمي ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة من 
مزودي خدمات الرعاية ال�سحية 
الآخ�������ري�������ن وج����م����ي����ع اخل����دم����ات 
ال���ت���ي تكمل  الأخ��������رى  الإداري����������ة 
وتدعم برنامج الرعاية ال�سحية. 
ومن منطلق حر�سها على تطوير 
خدماتها ال�سحية وتقدمي اأف�سل 
للمنتفعني  ال��ع��الج��ي��ة  اخل��دم��ات 

وذلك متا�سيا مع التطور امل�سهود 
جتهيز  مت  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
لأدنوك  التابع  الروي�س  م�ست�سفى 
الطبية  والأجهزة  املعدات  باأحدث 
امل�ست�سفى  ي��وؤم��ن  ح��ي��ث  والأث�����اث 
اإ�سافة اإىل عيادات املناطق النائية 
ال���ت���ي ت���خ���دم ����س���رك���ات ال���ب���رتول 
املرتامية  ال��ب��رتول��ي��ة  امل���واق���ع  يف 
عيادة  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي  الأط��������راف 
حب�سان وعيادة جبل الظنة وعيادة 
ع�����س��ب وع����ي����ادة ����س���اح���ل وع���ي���ادة 
وعيادة  بوح�سا  وعيادة  ال�سبعية 
التابعة  املتنقلة  وال��ع��ي��ادات  ���س��اه 
وعددها  الوطنية  احلفر  ل�سركة 
عيادات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ع���ي���ادة   18
مدار�س غلينلنغ باملنطقة الغربية 
و3 عيادات تقدمي خدمات الرعاية 
ال�سحية للم�ستفيدين من اأدنوك 

وجمموعة �سركاتها.

�سيف بن زايد يلتقي وزير خارجية فرن�سا ال�سابق 

�سلطان بن طحنون يفتتح الدورة اخلام�سة من مهرجان فنون الطهي- اأبوظبي

اللجنة التنفيذية تعتمد تنفيذ م�سروع العنونة ولوحات الإر�ساد املكاين والأ�سماء اجلغرافية يف اإمارة اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

التقى الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف مكتبه موؤخرا 
فيليب دو�ست بالزي وزير اخلارجية الفرن�سي ال�سابق 
الن  �سعادة  بح�سور  اخلريية  يونايتد  منظمة  ورئي�س 

ازواو �سفري اجلمهورية الفرن�سية.

ال��راأي حول عدد من الق�سايا  ومت خالل اللقاء تبادل 
التي تهم البلدين ال�سديقني.

النعيمي  ن��ا���س��ر خل��ري��ب��اين  ال���ل���واء   .. ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب  العام  الأم��ني 
مدير  الظاهري  خلفان  علي  والعميد  الداخلية  وزي��ر 
�سعود  والعقيد  ابوظبي  �سرطة  يف  القيادة  ���س��وؤون  ع��ام 

ال�ساعدي مدير اإدارة �سكرتارية مكتب �سمو الوزير.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سلطان  ال�سيخ  معايل  افتتح 
هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة م�ساء ام�س الول فعاليات 
الدورة اخلام�سة من مهرجان فنون الطهي اأبوظبي . ح�سر 
اأب��وظ��ب��ي غراند  ك��ارل��ت��ون  الريتز  ف��ن��دق  حفل الف��ت��ت��اح يف 
كانال املقرر افتتاحه قريبا اكر من 500 �سيف. وان�سم 
�سبع دول  11 طاهيا عامليا من  اإىل  ال�سيخ �سلطان  معايل 
بينهم ال�سيف الإماراتية خلود عتيق على املن�سة الرئي�سية 
فرباير   20 حتى  ي�ستمر  ال��ذي  املهرجان  بانطالق  اإيذانا 
احلايل.. وقام معاليه بجولة حول 20 طاولة حملت اأ�سهى 

نورة  وق��ال��ت  احل���دث.  وم�ست�سيفو  رع��اة  قدمها  الأط��ب��اق 
الظاهري مديرة تطوير املنتج ال�سياحي الرتفيهي يف هيئة 
اأن  للمهرجان  املنظمة  اجلهة  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 
هذا احلفل �سكل انطالقة مثالية لأ�سبوعني من كرنفالت 
من   56 مب�ساركة  �سنويا  اأبوظبي  حتت�سنها  التي  الطهي 
برنامج حافل من  �سيتاألقون يف  الذين  القطاع  جنوم هذا 
تعليم  وور���س  اخلا�سة  والعرو�س  والغداء  الع�ساء  حفالت 
وقالت  امل��ط��اع��م.  اأف��خ��م  م��ن   20 على  ي��زي��د  فيما  الطهي 
نتعهد ل�سيوفنا بتجربة ا�ستثنائية تاأخذهم اإىل اأرقى فنون 
الطهي من خمتلف اأنحاء العامل والتي تتكامل مع تقاليد 

ال�سيافة الإماراتية العريقة . 

•• اأبوظبي-وام: 

التنفيذية  ال���ل���ج���ن���ة  اع����ت����م����دت 
التابعة للمجل�س التنفيذي لإمارة 
العنونة  م�����س��روع  تنفيذ  اأب��وظ��ب��ي 
والأ�سماء  املكاين  الإر�ساد  ولوحات 
اأن  اجل��غ��راف��ي��ة يف الإم�������ارة ع��ل��ى 
البلدية  ال�������س���وؤون  دائ������رة  ت���ت���وىل 
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة 
يف  جت��ري��ب��ي  م�����س��روع  تنفيذ  اإدارة 
. جاء ذلك خالل  اأبوظبي  مدينة 
اللجنة  ع��ق��دت��ه  ال����ذي  الإج���ت���م���اع 
ام�س برئا�سة معايل ال�سيخ �سلطان 
اآل نهيان رئي�س هيئة  بن طحنون 
ع�سو  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 
اأهمية  ت��اأت��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي.  املجل�س 
اجلهات  �سي�ساعد  ك��ون��ه  امل�����س��روع 
والأف��راد على  ومقدمي اخلدمات 
وت�سهيل  وجهاتهم  اإىل  ال��و���س��ول 
ع���م���ل���ي���ات اخل������دم������ات الأم����ن����ي����ة 
وال���ط���وارئ والن���ق���اذ ع����الوة على 
اجلهات  م���ب���اين  م���واق���ع  حت���دي���د 
اأدق  ب�سكل  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وم���وح���د. وك��ل��ف��ت ال��ل��ج��ن��ة دائ����رة 
ال�������س���وؤون ال��ب��ل��دي��ة ب��ال��ت��ع��اق��د مع 

امل�������س���روع  لإدارة  ال�����س����ت���������س����اري 
وتطبيق  تطوير  على  والإ����س���راف 
ال���ن���ظ���ام امل����الح����ي والإل�����ك�����رتوين 
ومت  اجلغرافية.  البيانات  وقاعدة 
ال��ع��ن��ون��ة اجلديد  ن��ظ��ام  ت�����س��م��ي��م 
العاملية  امل��م��ار���س��ات  وف��ق��ا لأف�����س��ل 
ذات  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  بالتن�سيق 
العالقه وبالتوافق التام مع الأدلة 
واملعايري التي مت اإعدادها بالتن�سيق 
مع دائرة ال�سوؤون البلديه. وي�سمل 
لوحات  وت�سنيع  ت�سميم  امل�سروع 
العنونة  تتوافق مع نظام  اإر�سادية 
الرمز  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  اجل���دي���د 

الرمز  م����ع  امل����ت����واف����ق  ال�����ربي�����دي 
امل���ق���رتح م���ن م��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات 
ل���ل���ربي���د ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة 
اإدارة  اإح���ت���ي���اج���ات  ي��ل��ب��ي  وال������ذي 
�سهل و�سريع  ب�سكل  الربيد  توزيع 
اأماكن تو�سيلها على م�ستوى  اإىل 
ال��دول��ة. ويف م��و���س��وع اآخ���ر كلفت 
اأبوظبي  �سركة  التنفيذية  اللجنة 
للخدمات العامة م�ساندة برت�سية 
م�سروع نادي العني لل�سيدات على 
ويت�سمن  بالتنفيذ  للبدء  املقاول 
منطقة  يف  ال������واق������ع  امل�����������س�����روع 
جمموعة  ال����ع����ني  يف  امل���رخ���ان���ي���ة 

ال�ستخدامات  ذات  امل���راف���ق  م���ن 
متعددة  ق���اع���ات  م��ن��ه��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الريا�سية  الن�ساطات  للممار�سة 
وقاعة  وم�����س��رح  ومكتبة  املختلفة 
وم�سبح  داخ���ل���ي���ة  اأط����ف����ال  األ����ع����اب 
التي  املرافق  ومطعم وغريها من 
تقدم خدماتها لل�سيدات يف العني. 
وح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���س��الم��ة امل�����س��اة من 
اأثناء  اأبوظبي  اإم���ارة  وزوار  �سكان 
اللجنة  ك��ل��ف��ت  ل��ل��ط��رق  ع��ب��وره��م 
دائ��������رة ال���ن���ق���ل ب���رت����س���ي���ة اع���م���ال 
ج�سور   7 وب��ن��اء  ت�سميم  م�����س��روع 
م�����س��اة يف اأب��وظ��ب��ي ت��ت��وزع ع��ل��ى 4 

و3  اأبوظبي  مدينة  داخ��ل  ج�سور 
ع���ل���ى ال����ط����رق اخل���ارج���ي���ة وذل����ك 
بهدف توفري ممرات اآمنة للم�ساة 
يحقق اإن�سابية حركة املرور ويحد 
من خطر حوادث الده�س. كما مت 
خالل الجتماع ا�ستعرا�س العديد 
املرفوعة  وامل��ذك��رات  املوا�سيع  من 
م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
بتنفيذ  واملرتبطة  اأبوظبي  اإم���ارة 
وتطوير  وامل�������س���اري���ع  امل��خ��ط��ط��ات 
اخل����دم����ات امل����درج����ة ع��ل��ى ج���دول 
اتخذت  وال����ت����ي  ال��ل��ج��ن��ة  اأع����م����ال 

ب�ساأنها القرارات املنا�سبة.

•• ابوظبي-وام:

حافة  امل�سرتك  الع�سكري  التمرين  فعاليات  اأبوظبي  يف  ام�س  اختتمت 
الدولة  اأرا���س��ي  اأق��ي��م على  وال���ذي  ل��ه م�سبقا  املخطط   2013 ال��ري��ادة 
املركزية  ال��ق��ي��ادة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني 
وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  ق��وات  من  دول��ة   28 ومب�ساركة  الأمريكية 
�سعادة  بح�سور  الدولة  يف  الحتادية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  اإىل  بالإ�سافة 
بالقيادة  العمليات  هيئة  رئي�س  امل�سافري  م�سبح  �سيف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 
العامة للقوات امل�سلحة و كن هاندل مان الوكيل امل�ساعد الرئي�سي لوزير 
الدفاع لل�سوؤون الإ�سرتاتيجية الدولية الأمريكي وعدد من كبار �سباط 
القوات امل�سلحة ووزارة الداخلية وممثلي الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات 
امل�ساركة بالتمرين. وعرب مدير مترين حافة الريادة 2013 يف كلمته 

التي األقاها يف ختام فعاليات التمرين عن عظيم تقديره لكافة العنا�سر 
كل  وحققت  جناحه  اإىل  اأدت  عالية  بكفاءة  التمرين  يف  اإ�سرتكت  التي 
التقنيات  حيث  من  العملياتية  بالكفاءة  اإرتقاء  من  اإليه  يهدف  كان  ما 
الكيميائية  امل��واد  وتخزين  وت���داول  تهريب  منع  يف  املتبعة  والإج����راءات 
الأمنية  امل��ب��ادرة  وتفعيل  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  ت�سنيع  يف  ال��داخ��ل��ة 
ال�ساملة. وقال ل �سك اأن هذا التمرين قد اأ�سهم يف املزيد من التطوير 
بني  امل�سرتك  العمل  وتعزيز  امل�ساركة  القوات  بني  والإن�سجام  والتفاهم 
دولة الإمارات العربية املتحدة والدول ال�سقيقة وال�سديقة.. كما �ساهم 
يف تاأمني املزيد من التن�سيق فيما بني هذه القوات ا�ستيعابا للم�ستجدات 
مبا يوؤكد اأننا جميعا وعلى الدوام نواكب تكنولوجيا الع�سر يف مواجهة 
الإعداد  اإن  الريادة  واأ�ساف مدير مترين حافة   . واملتغريات  التحديات 
والقوات  امل�سلحة  قواتنا  بني  املتكامل  والتن�سيق  التدريب  ملهام  اجليد 

اإيجابي  م��ردود  عن  اأ�سفر  قد  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  امل�ساركة 
اأن  ول�سك  منه..  املن�سودة  الأغ��را���س  وحقق  الأداء  ح�سن  على  اإنعك�س 
التن�سيق اجليد بني اجلميع يعترب اأحد اأ�سرار جناح مثل هذه التمارين 
. واكد مدير مترين حافة الريادة 2013 اأن التمرين قد حقق بكفاءة 
ال����دول ال�سقيقة  ال���ق���درات م��ع  ال��ت��ي متثلت يف ت��ط��وي��ر  اأه���داف���ه  ع��ال��ي��ة 
ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة  امل����واد  ت��ه��ري��ب  واإع���رتا����س  لك�سف  وال�����س��دي��ق��ة 
بطريقة  املعلومات  تبادل  التدريب  حقق  كما  ال�سامل..  الدمار  اأ�سلحة 
فعالة بني الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية وال�ستفادة من خربات الدول 
حول  القانون  تطبيق  يف  الفعالة  ال�سراكة  وبناء  وال�سديقة  ال�سقيقة 
الواردات وال�سادرات وتفعيل املبادرة الأمنية. وجاء مترين حافة الريادة 
2013 الذي تخللته عدة فعاليات بحرية وجوية وبرية بهدف حت�سني 
وتداول  انت�سار  ملنع  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  الوطنية  وال��ق��درات  الإج����راءات 

املزدوج ولتبادل اخلربات  ال�سامل واملواد ذات ال�ستخدام  اأ�سلحة الدمار 
ذات العالقة مبكافحة انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل. لقد حقق مترين 
اإقليمية  اأح���داث  من  املنطقة  ت�سهده  مبا  املرتبط  وغ��ري  ال��ري��ادة  حافة 
ودولية نقلة نوعية يف تعزيز جمال التعاون والتن�سيق الع�سكري امل�سرتك 
رفع  يف  التطلعات  ترجمة  يف  م�ساهما  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدولة  مع 
م�ستوى اجلاهزية القتالية والإدارية للقوات امل�سلحة وا�ستعدادها الدائم 
واملتوا�سل من اأجل تنفيذ وتطبيق كافة املهام والواجبات املطلوبة منها. 
اجلدير بالذكر اأن �سل�سلة متارين حافة الريادة تعترب من التمارين التي 
تنفذ بال�سرتاك مع القيادة املركزية المريكية حيث ت�سهم ب�سكل كبري 
يف زيادة قدرات الدول ال�سديقة والتن�سيق فيما بينها لك�سف واعرتا�س 
واملواد  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  تهريب  م��ن  للحد  بها  امل�ستبه  ال�سفن 

الداخلة يف ت�سنيعها. 
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خليفة لالأعمال الن�سانية ت�سارك يف املوؤمتر التن�سيقي لتحديد هوية �سحايا الكوارث
وم�ساريعها  ب��اإجن��ازات��ه��ا  وال��ت��ع��ري��ف  ال��ك��ب��ري  الإن�����س��اين 
التوا�سل  ب��ج��ان��ب  ال���دول���ة  وخ�����ارج  داخ�����ل  الإن�����س��ان��ي��ة 
و�سناع  الإن�����س��اين  امل��ج��ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م��ع  والتن�سيق 
واملنظمات  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ن  الرئي�سيني  ال��ق��رار 
غري  والهيئات  املتحدة  الأمم  ووك���الت  احلكومية  غري 
احلكومية لإدارة الكوارث والأزمات للم�ساهمة يف تبادل 
الأفكار واخلربات التي تعزز التعاون الإن�ساين مبفهومه 
الإن�سانية  لالأعمال  خليفة  موؤ�س�سة  واأك���دت   . ال�سامل 
اأن ا�ست�سافة الدولة للموؤمتر التن�سيقي لتحديد هوية 
امل�سرق للدولة  �سحايا الكوارث يعك�س الوجه الإن�ساين 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بقيادة �ساحب 

•• اأبوظبي-وام:

لالأعمال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  ���س��ارك��ت 
هوية  لتحديد  التن�سيقي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف  الإن�سانية 
الذي  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  لل�سرق  الكوارث  �سحايا 
اآل  اأقيم حتت رعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف فندق 
اأبوظبي اإنرتكونتيننتال يومي الأحد والأثنني املا�سيني 
الذي  املوؤمتر  املوؤ�س�سة من خالل م�ساركتها يف  . تهدف 
الدولية  املنظمة  م��ع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  نظمته 
املحفل  تعزيز ح�سورها يف هذا  لل�سرطة اجلنائية..اإىل 

اأ���س��ح��اب ال�سمو  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل واإخ���وان���ه  رئ��ي�����س 
اأع�����س��اء املجل�س الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم�����ارات وال��ف��ري��ق اأول 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
�سموهم  واهتمام  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
امل��وؤمت��ر معر�س  واأق��ي��م على هام�س  الإن�����س��اين.  باملجال 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  ���س��ارك��ت  م�ساحب 
لوحات  ت�سمن  فيه  خا�س  بجناح  الإن�سانية  لالأعمال 
املوؤ�س�سة  التي تنفذها  تعرب عن برامج الدعم الإن�ساين 
داخل الدولة وللمت�سررين من الكوارث يف خمتلف دول 
خريية  وموؤ�س�سات  هيئات  املعر�س  يف  و�ساركت  ال��ع��امل 

وجمتمعية يف الدولة.
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تقييم املت�سوق ال�سري للمناطق التعليمية والوزارة وحت�سن وا�سح عما قبل
% % تليها اأم القيوين 92  تعليمية دبي حتقق اأعلى معدل 95 

•• دبي – حم�شن را�شد 

دب����ي يف حتقيق  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  جن��ح��ت 
املت�سوق  تقييم  وف��ق  م��ع��دل،  اأع��ل��ى 
 ،95% على  ح�سلت  حيث  ال�سري 
ال�سارقة  تعليمية  معدل  ج��اء  فيما 
 ،%  84 على  اأق��ل معدل وح�سلت 
الفجرية  تعليمية  ���س��ع��ودا  ت��ل��ي��ه��ا 
اأم  تعليمية  وج���اءت   ،  89% على 
بعدما  ال���ث���اين  ب���امل���رك���ز  ال��ق��ي��وي��ن 
تليها   ،  92% ع����ل����ى  ح�������س���ل���ت 
وعجمان  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  تعليميتا 
وت�ساويهما يف املعدل ، وح�سلت كل 
منهما على %91 ، كان ذلك نتاج 
التقييم الأخرية  ما ر�سدته درا�سة 
ح�سلت  وال��ت��ي  ال�����س��ري  للمت�سوق 
وجاءت   ، منها  ن�سخة  على  الفجر 
امل����ع����دلت ب�������س���ورة م��ر���س��ي��ة ، مبا 
معدل  التعليمية  املناطق  اأقل  فيها 
املعدلت  ك��ان��ت  اإذ   ، ال�����س��ارق��ة  وه��ي 
 ، مر�سية  غ��ري  املا�سية  بال�سنوات 
القيادة  طموحات  مع  تتنا�سب  ول 
ال��رتب��وي وك��اف��ة عنا�سر  وامل���ي���دان 

املنظومة التعليمية .
ال�سري  امل��ت�����س��وق  درا����س���ة  اع��ت��م��دت 
ع��ل��ى ق���ن���وات ث���الث وه���ي - تقييم 
 ، م��واق��ع تقدمي اخل��دم��ة   ، الهاتف 
تقييم الربيد واملوقع اللكرتوين ، 
وتعد تلك القنوات معايري متغرية 
، ويقوم بها جمموعة من املت�سوقني 
 ، خمتلفة  جن�سيات  م��ن  ال�سريني 
وتعرف باملتغرية لأنه من املمكن اأن 
زيارة  توقيت  بتغري  تقييمها  يتغري 
املت�سوق ، وعليه فيتم احت�ساب نتائج 
ت��ق��ي��ي��م امل��ع��اي��ري امل��ت��غ��رية ف��ق��ط يف 
نتائج  فيما   ، ال�سري  املت�سوق  نتائج 
يتم  الثابتة  املعايري  وف��ق  التقييم 
تناولها فقط يف �سورة مالحظات .

املناطق والوزارة حتت املنظار 
لتطوير الأداء

التقييم  حم������اور  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
الهاتف  فتقييم   ، الثالث  للقنوات 
الت�سال  م��رك��ز  خ����الل  م���ن  ي���اأت���ي 

تقييم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال���ب���دال���ة، 
امل��وظ��ف الأول  اأول م��وظ��ف خ��دم��ة 
ال���ذي ت�سلم امل��ك��امل��ة امل��ح��ول��ة اإل��ي��ه ، 
اخلدمة  تقدمي  م��واق��ع  تقييم  اأم��ا 
ف��ت��اأت��ي م���ن خ����الل حم�����اور ثالثة 
ت���ق���ي���ي���م م���ك���ت���ب ال����س���ت���ع���الم���ات ، 
اأول موظف خدمة موظف  وتقييم 
اإىل متفرقات  بالإ�سافة   ، الكاونرت 
عن املبنى ، فيما ياأتي تقييم الربيد 
الل�����ك�����رتوين وف�����ق حم�����ور واح����د 
اخلا�س  اللكرتوين  الربيد  تقييم 

بخدمة العمالء .
ور������س�����د امل���ت�������س���وق ال���������س����ري ع���دة 
املناطق  م���ن  ع����دد  يف  م���الح���ظ���ات 
املعايري  يخ�س  فيما   ، التعليمية 
املتغرية والثابتة ، وتنوعت واختلفت 
ف��ي��م��ا مت ر�سده  امل��ن��اط��ق  وات��ف��ق��ت 
م����ن م���الح���ظ���ات ، ف�������زادت امل���اأخ���ذ 
وتقل�ست   ، اأم����ور  يف  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
املاأخذ  ، وت��ك��ررت  اأخ��رى  يف مناطق 
امل���ك���ررة مبناطق  ال�����س��ع��ف  ون��ق��اط 
الدورة  قبل يف  م��ن  ر���س��ده  فما مت 
حتر�س  ومل   ، للمت�سوق  ال�سابقة 
فتم   ، معاجلته  على  امل��ن��اط��ق  تلك 
التقرير  ال��ث��ان��ي��ة يف  ل��ل��م��رة  ر���س��ده 

احلايل .
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ت��ل��ك امل���الح���ظ���ات ، 
اأو  واح��دة  ملحوظة  يف  فانح�سرت 
جاءت  فيما   ، تقييمات  يف  اث��ن��ت��ني 
يف تقييمات اأخرى بال� كب�سة ، ففي 
والبدالة  الت�����س��ال  م��رك��ز  ت��ق��ي��ي��م 
ر�سدت ملحوظة واحدة ، حيث جاء 
ب�سرعة  الهاتف  على  الإج��اب��ة  ع��دم 
%40من  3 رن��ات على الأك���ر يف 
مرات الت�سال، اأما يف تقييم مكتب 
ال�ستعالمات فر�سدت ملحوظتني 
ال�ستقبال  موظف  يكن  مل  حيث   ،
لدى  التي  امل�ساكل  ح��ل  على  ق���ادرا 
تقييم  م�����ن   23% يف  ال���ع���م���ي���ل 
ال�سارقة  موقع  يف  خا�سة  املت�سوق 
 ،  - التعليمي  ال�����س��ارق��ة  م��ك��ت��ب   –
ال�ستقبال  موظف  يكن  مل  كذلك 
ال��ت��وا���س��ل م��ع العميل  ق����ادرا ع��ل��ى 
%24من  باللغة التي تكلم بها يف 

تعليمية  يف  وخا�سة  املت�سوق  تقييم 
عجمان .

خدمة  م��وظ��ف  اأول  ت��ق��ي��ي��م  وج����اء 
، ل��ري���س��د امل��ت�����س��وق م��ل��ح��وظ��ت��ني ، 
وه���ي ع���دم ���س��رح م��وظ��ف الكاونرت 
يف  للعميل  ال��ن��م��وذج  تعبئة  لكيفية 
املت�سوق وخا�سة  %25 من تقييم 
يف تعليمية راأ�س اخليمة ، بالإ�سافة 
الكاونرت  م��وظ��ف  اإن���ه���اء  ع���دم  اإىل 
تقدمي اخلدمة بالطريقة املتعارف 
املت�سوق  %28من تقييم  عليها يف 

ال�سارقة  مكتب  يف  خا�سة  املت�سوق 
التعليمي ، بالإ�سافة اإىل عدم وجود 
على  لالإ�سراف  موجود  ما  �سخ�س 
تقييم  %61من  يف  ال��دور  تنظيم 
اأي�����س��ا خ��ا���س��ة يف مكتب  امل��ت�����س��وق 
يكن  مل  اأن��ه  اإىل  اإ�سافة   ، ال�سارقة 
متوفر اأقالم للكتابة يف %43من 
امل��ت�����س��وق واأي�����س��ا خ��ا���س��ة يف  تقييم 
مكتب ال�سارقة التعليمي ، فيما كانت 
بدورات  خا�سة  الأخ���رية  امللحوظة 
املياه ، والتي مل تكن جمهزة ب�سكل 

واأي�سا يف راأ�س اخليمة .
اأم����ا ن��ت��ائ��ج ت��ق��ي��ي��م م���واق���ع تقدمي 
املبنى  ع���ن  وم��ت��ف��رق��ات  اخل����دم����ة، 
ملحوظات،  خم�س  املت�سوق  فر�سد 
م���ط���ب���وع���ة من  ن�������س���خ  ي���ت���وف���ر  مل 
الطلبات والنماذج يف املوقع للعميل 
وجه  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ي��ي��م  %57من  يف 
مل  كذلك   ، عجمان  يف  اخل�سو�س 
متوفرة  واملن�سورات  الكتيبات  تكن 
اإل��ي��ه من  ال��و���س��ول  يف م��ك��ان �سهل 
تقييم  من   42% يف  املتعامل  قبل 

ك��ايف خ��الل زي��ارة املت�سوق وكانت ب� 
املت�سوق وخا�سة  %28 من تقييم 
يف م��ك��ت��ب ال�����س��ارق��ة وال�����ذي حظي 
  . امل��ل��ح��وظ��ات  م��ن  الأ����س���د  بن�سيب 
الربيد  تقييم  نتائج  يخ�س  وفيما 
املت�سوق  يح�سل  مل  الل���ك���رتوين، 
ال�سري على املعلومات املطلوبة عرب 
ال��ربي��د الل��ك��رتوين م��ن اأول مرة، 
يف املرات التي قامت وزارة الرتبية 
الربيد  ر�سائل  بالرد على  والتعليم 
اأخ������ذ على  ك���ذل���ك   ، الل�����ك�����رتوين 
نقاط  من  والتعليم  الرتبية  وزارة 
ال�سابقة  ال���دورة  من  مكررة  �سعف 
املقدمة  املعلومات  اأن   ، تعالج  ومل 
بع�س  تغطي  اللكرتوين  املوقع  يف 
 ، ال�����وزارة ول��ي�����س جميعها  خ��دم��ات 
املوقع الل��ك��رتوين ل يوفر  اأن  كما 
املقدمة  اخل���دم���ات  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات 
يف كل فرع من اأف��رع وزارة الرتبية 

والتعليم .

عدم توفر باملناطق مكررة   6
من التقرير الدوري ال�شابق 

ومل تعالج !
فر�سد  ال���ث���اب���ت���ة  امل���ع���اي���ري  وح������ول 
امل��ت�����س��وق م��الح��ظ��ات��ه ، مم��ث��ل��ة يف 
اإي��اه��ا نقاط  ت��وف��ر معتربا  6 ع��دم 
ال���دورة  م��ن  م��ك��ررة  لكونها  �سعف 
ال�سابقة ، ومل حتر�س منطقة على 
وجود  ع��دم  يف  ومتثلت   ، معاجلتها 
تعليمية  يف  ا����س���ت���ع���الم���ات  م��ك��ت��ب 
املتفرقات  م���ن  ك��ذل��ك   ، ال�����س��ارق��ة 
املناطق  على  اأخ��ذت  التي  واملتكررة 
ت��وف��ر مل ت�سلم  6 ع��دم  ال���  ، �سمن 
منهم منطقة عن اأخرى ، فر�سدت 
يف م��ك��ت��ب ال�������س���ارق���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ، 
وتعليمية ال�سارقة ، وكذلك مناطق 
الفجرية ، وعجمان ، متمثلة يف عدم 
املتعاملني  ا�ستقبال  �ساعات  عر�س 
ب�سورة ميكنهم روؤيتها ، عدم توفر 
خيارات دفع خمتلفة نقدا اأو بطاقة 
حتديد  ع����دم   ، ���س��ي��ك  اأو  ائ���ت���م���ان 
باملعامالت  اخلا�سة  الر�سوم  املكتب 
ب�سكل علني ، عدم توفري ت�سهيالت 

، عدم  امل�����س��ت��ع��ج��ل��ني  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
اخلدمات  لو�سف  برو�سورات  توفر 
امل��ق��دم��ة واآل���ي���ة الإج�������راءات ، عدم 
ا�ستخدام التقنية ك� اأجهزة كمبيوتر 
، �سا�سات مل�س ل�ستخدام املتعاملني ، 

ر�سائل ن�سية عند اجناز املعاملة .
كما ت�ساوت معهم تعليمية الفجرية 
وج��ود مل�سقات  ع��دم  وزاد عليهم   ،
تعرب  كتيبات  اأو  اإعالنية  لوحات  اأو 
�سكاوى  ل��ت��ل��ق��ي  ن���ظ���ام  وج�����ود  ع���ن 
املتعاملني، اأما تعليمية راأ�س اخليمة 
فكانت اأ�سعد حظا ، اإذ انخف�ست ال� 
 ، 5 عدم توفر  6 عدم توفر وباتت 
ويف تعليمية دبي تقل�ست و�سارت 4 

عدم توفر فقط .

....و4 مل تكن هناك 
التي  امل���ل���ح���وظ���ات  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
اأخ������������ذت ع����ل����ى م�����ب�����اين امل����ن����اط����ق 
 4 يف  منح�سرة  فجاءت  التعليمية، 
مل تكن هناك ، وحظيت بهم مناطق 
ال��ف��ج��رية ، ع��ج��م��ان ، ال�����س��ارق��ة ، 
وممثلة يف 1- مل تكن هناك لوحات 
�سيارات  م��وق��ف  ت��و���س��ح  اإر����س���ادي���ة 
ومل   -2  ، للجهة  التابع  املتعاملني 
تكن هناك خدمات طباعة متوفرة 
اأو  كانت جمانية  �سواء  لال�ستخدام 
هناك  ت��ك��ن  ،3- مل  غ���ري جم��ان��ي��ة 
�سواء  لال�ستخدام  متوفرة  هواتف 
جمانية  غ����ري  اأو  جم���ان���ي���ة  ك���ان���ت 
،4- مل تكن هناك لوحات اإر�سادية 
ال�سوارع  يف  امل���واق���ع  م��ك��ان  ت��و���س��ح 
اإىل  امل��وؤدي��ة  وال��ط��رق��ات  الرئي�سية 

املبنى .
ال�سارقة  مب��ك��ت��ب  ت��ق��ل�����س��ت  ف��ي��م��ا 
1- مل تكن  التعليمي لأثنني فقط 
ه��ن��اك ل���وح���ات اإر����س���ادي���ة، 2- ومل 
ت��ك��ن ه��ن��اك خ���دم���ات ط��ب��اع��ة، ويف 
تعليمية راأ�س اخليمة لواحدة فقط 
1- ومل تكن هناك خدمات طباعة 
، وكذلك تعليمية دبي واحدة فقط 
متوفرة  هواتف  هناك  تكن  مل   -1
اأو  كانت جمانية  �سواء  لال�ستخدام 

غري جمانية .

قمة اأبوظبي العاملية للهوية تبداأ الثنني املقبل بدعم من املفو�سية الأوروبية
•• اأبوظبي-وام:

للهوية  الإم���������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
ع���ن ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا ف��ع��ال��ي��ات قمة 
ال��ع��امل��ي��ة لأن��ظ��م��ة الهوية  اأب��وظ��ب��ي 
املتقدمة 2013 يف مركز الإمارات 
للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية 
يف اأبوظبي يومي 11-12 فرباير 
اجلاري وذلك بدعم من مفو�سية 
وت�ستعر�س  الأوروب���������ي.  الحت������اد 
القمة يف دورتها ال�ساد�سة هذا العام 
اأكر من 50 ورقة عمل متخ�س�سة 
حملية وعاملية مب�ساركة نخبة من 
العامل  م�ستوى  على  القرار  �سناع 
امل��ج��الت املرتبطة  ال��ع��دي��د م��ن  يف 
باأنظمة الهوية املتقدمة اإىل جانب 
مم��ث��ل��ي ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة وخ����رباء 
وعاملني يف �سناعة بطاقات الهوية 
الذكية واأنظمة التعريف بالهويات 
الذي  ي�سهد احلدث  كما  الرقمية. 
يتوقع اأن ي�ستقطب اأكر من 400 
متخ�س�س من خمتلف دول العامل 
م�ساركة اأكر من 20 �سركة عاملية 
العاملة يف هذا  ال�سركات  اأب��رز  من 
القطاع يف املعر�س امل�ساحب للقمة 
منتديات  ث��الث��ة  القمة  وتت�سمن 
الهوية  م���ن���ت���دى  ه�����ي  رئ���ي�������س���ي���ة 
املوا�سالت  اأمن  ومنتدى  الوطنية 
وم��ن��ت��دى ت��ع��ق��ب الأ�����س����ول. وقال 
�سعادة الدكتور املهند�س علي حممد 
الإمارات  هيئة  عام  مدير  اخل��وري 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  ق��م��ة  اإن  للهوية 

والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
القمة  وت�سهد  ال�سناعة.  ه��ذه  يف 
الدولية  امل���������س����ارك����ات  م����ن  ع�������ددا 
اأبرزها ورقة عمل يقدمها م�ساعد 
العلوم  لإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
والتكنولوجيا يف وكالة التحقيقات 
الأمريكية  اي  ب��ي  اإف  الفيدرالية 
ال�سيد �ستيفني مارتينيز كمتحدث 
رئي�سي يف اجلل�سة الأوىل اإىل جانب 
ال�����س��رب��ي فينجا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
لل�سوؤون  ال���ع���ام  وامل����دي����ر  ف��وك��ي��ك 
الأوروبية  املفو�سية  يف  الداخلية 
�ستيفانو  ال�سيد  الأوروب���ي  الحت��اد 
فعاليات  وت���رك���ز  م��ان�����س��ريف��ي�����س��ي. 
احلدث على مناق�سة ق�سايا متعددة 
احلديثة  الب����ت����ك����ارات  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال  يف 
باخلدمات  اخل��ا���س��ة  والت�����س��الت 
التي يكون املواطن حمور تركيزها 

لأنظمة الهوية املتقدمة هي حدث 
الإمارات  هيئة  �سعي  �سمن  يندرج 
التعرف  ملوا�سلة  ال����دوؤوب  للهوية 
العاملية  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
الذكية  ال��ه��وي��ة  باأنظمة  املرتبطة 
ي�سمن  مب��ا  املتقدمة  وتطبيقاتها 
املنظومات  ت��ط��وي��ر  ا����س���ت���م���راري���ة 
والآمنة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
لإث��ب��ات وت��اأك��ي��د ال��ه��وي��ات يف دولة 
الإمارات وخا�سة يف ظل التحديات 
التي تواجه دول العامل على �سعيد 
توفري منظومة متكاملة من الأمن 
ومواطنيها.  ملجتمعاتها  والأم����ان 
اأن قمة  اخل��وري  الدكتور  واأ���س��اف 
على  اأثبت  للهوية  العاملية  اأبوظبي 
اأهميتها  ال�����س��اب��ق��ة  دورات���ه���ا  م���دى 
بتحديد  امل�������س���اه���م���ة  يف  ال���ب���ال���غ���ة 
م�����الم�����ح الجت��������اه��������ات ال���ع���امل���ي���ة 
وتاأثري  الهوية  ب�سناعة  املرتبطة 

وحت����ل����ي����ل الجت�������اه�������ات ال���ع���امل���ي���ة 
احلديثة يف جمال مراقبة احلدود 
والهجرة الدولية وتدابري مكافحة 
اأبوظبي  ق��م��ة  وت��ن��اق�����س  ال��ت��زي��ي��ف. 
التي  ال���ه���وي���ة  لأن���ظ���م���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
العاملية  ميديا  وايز  �سركة  تنظمها 
عددا من الق�سايا التقنية احلديثة 
م��ث��ل ال��ب��ط��اق��ات ال��ذك��ي��ة واآل���ي���ات 
جمع البيانات والتحديات املحيطة 
لقطاع  احل��دي��ث��ة  التحتية  بالبني 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واأثرها  الهوية  حت��دي��د  وت��ط��ورات 
على املجتمعات ل�سيما فيما يتعلق 
والتتبع  والأم���ن  التنقل  مب��ج��الت 
العديد  م��ن��اق�����س��ة  ع����ن  ..ف�������س���ال 
مب�ستقبل  املتعلقة  امل��وا���س��ي��ع  م��ن 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ب����ط����اق����ات ال���ه���وي���ة 
الراديو  ت����رددات  وتقنية  الرقمية 
دعم  وي��اأت��ي  احل��ي��وي��ة.  والقيا�سات 
هيئة الإم��ارات للهوية لهذه القمة 
اإىل  ال���ه���ادف���ة  اإط�������ار ج���ه���وده���ا  يف 
املعرفة  جمتمع  دع��م  يف  امل�ساهمة 
ث��ق��اف��ة الهوية  ال��دول��ة وت��ع��زي��ز  يف 
مب�ساريع  وال���ت���ع���ري���ف  ال���رق���م���ي���ة 
ومبادرات الهيئة ودورها امل�ستقبلي 
الإلكرتونية  احل���ك���وم���ة  دع�����م  يف 
تبادل  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  ج���ان���ب  اإىل 
اأف�سل  ع��ل��ى  والط������الع  اخل�����ربات 
اأنظمة  العاملية يف جمال  املمار�سات 
الهوية املتقدمة ومبا يخدم اخلطة 
-2013 للهيئة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

.2010

معدلت تقييم املت�شوق ال�شري للمناطق التعليمية

الفجر تنفرد بن�شره

مل توجه لها نقاط �سعف اأو ملحوظات
اأم  تعليمية  لإدارة  اأي ملحوظات  اأو  ال�سعف  نقاط  اأي من  توجيه  ، من  ال�سري متاما  املت�سوق  تقرير  خال 
القيوين ، اإ�سافة اإىل ح�سول اإدارة املنطقة على معدل %92 ، بعد تعليمية دبي والتي ح�سلت على 95% 
، واأو�سحت م�سادر م�سوؤولة بوزارة الرتبية والتعليم اأن اإدارة املنطقة مل يطلب منها تقدمي خطط عالجية 
تتلق  التي مل  الوحيدة  ، وذلك لأنها  ال�سري  املت�سوق  التي مت ح�سرها ور�سدها من قبل   ، ال�سعف  لنقاط 
ملحوظة واحدة ، اأو وجه اإليها اأي نقاط �سعف ، مما يوؤكد قيام كافة العاملني باملنطقة مبهامهم ، موؤكدا 
على اأن الهيئة التدري�سية اأي�سا تقوم مبهامها على اأكمل وجه ، لفتا اإىل اأن اخللل الوحيد يكمن يف وجود 
بع�س اإدارات املدار�س بامليدان الرتبوي ، يف حاجة اإىل عالج واإعادة تاأهيل ، لنتهاجها منهجا غري تربوي ، 
واإ�سرارها على ت�سخري معلميهم ومعلماتهن يف القيام مبهام من �سميم عمل الإدارات املدر�سية ، بالإ�سافة 
اإىل اأنهن داأبن على نقل ر�سائل غري �سادقة ، من قبل اإدارة املنطقة التعليمية اأو التوجيه اأو اأولياء الأمور 

للمعلمني حتمل �سكاوى وعدم ر�سائهم عن اأدائهم . 

تدعو دائرة ال�شوؤون البلدية - بلدية مدينة العني ال�شركات املتخ�ش�شة يف جمال النظافة لتقدمي عرو�شهم:

وذلك وفقا لل�سروط التالية:
1- مراجعة اإدارة املناق�سات والعقود بالطابق الأول املكتب رقم 135 مببنى البلدية الرئي�سي للح�سول على 

وثائق التاأهيل مقابل دفع مبلغ غري قابل للرد وقدره )100( درهما )فقط مائة درهما ل غري(.
2- تقدم العطاءات يف مكتب رقم )135( يف الطابق الأول مببنى البلدية بالعني تت�سمن كافة امل�ستندات 

املطلوبة واملعتمدة للتاأهيل داخل مظاريف مغلقة وخمتومة.
3- ي�سرتط على املتقدمني بالعطاءات والغري م�سجلني اللتزام بالت�سجيل يف �سجل بلدية مدينة العني.

4- يرجى اإح�سار �سورة عن الرخ�سة التجارية �سارية املفعول و�سهادة ع�سوية.
5- يعترب هذا الإعالن جزًء مكماًل مل�ستندات املناق�سة.

6- لال�ستف�سار يرجى الت�سال على الرقم 7127200-03 وملعرفة املزيد عن املناق�سات/املزايدات اجلديدة 
http://am.abudhabi.ae : يرجى التكرم بزيارة املوقع اللكرتوين للدائرة

مدير عام بلدية مدينة العني 

دعــــــوة
 تاأهيل �شركات

مل�شروع تنظيف مبنى بلدية مدينة العني واملباين التابعة لها
اأخر موعد لت�شليم الوثائق

يف متام ال�شاعة الثالثة ظهرا من يوم الأحد املوافق 2013/2/17
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اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الروؤية الثالثية للتجارة 

  CN 1054393:ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة جمعة حممد عبيد اخلمريي )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد �سعيد عبد اهلل الزعابي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الع�سفور للمواد الغذائية  

رخ�سة رقم:CN 1041535   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة هند بخيت طماطم املنهايل )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد �سعيد حميد بني خيار اخلياري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 

غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
لت�سليح  ح�سني  ال�س�����ادة/جاويد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1072006:كهرباء ومكيفات ال�سيارات  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة �سعيد عتيق مبارك خمي�س الرميثي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جاويد ح�سني خري علي

تعديل وكيل اخلدمات/حذف �سعيد عيظة الربيكي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
انرتنا�سيونال  ا�س  ال�س�����ادة/دي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1158259:للت�ساميم الداخلية ذ.م.م   رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/ابراهيم حممد جا�سم ال�سكر من 25% اىل %46
تعديل ن�سب ال�سركاء/جان نويل - ماك�سويل من 5% اىل %15

تعديل ن�سب ال�سركاء/عو�س املكاوي من 30% اىل %34
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سيخ احمد بن �سلطان القا�سمي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
ال�س�����ادة/دقيقة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحدة للمقاولت العامة 
رخ�سة رقم:CN 1187008 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فندنا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1007079:لالقم�سة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سبينوزا 

لالنتاج والفعاليات ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 1097748 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املعمورة 

لقم�سة ال�ستائر والتنجيد 
رخ�سة رقم:CN 1062309 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ماوننت جيت خلدمات التنظيف ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1176204 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن حممود احلو�سني)%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اي�سر خالد ح�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن حممود احمد احلو�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبد الهادي �سالح
تعديل لوحة اعالن اجمايل من م�ساحة 005*0015 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري: من/ماوننت جيت خلدمات التنظيف ذ.م.م

MOUNTAIN GATE FOR CLEANING SERVICES LLC 

اىل/ماوننت جيت خلدمات التنظيف 
MOUNTAIN GATE FOR CLEANING SERVICES

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سامل �سعيد الكعبي

رخ�سة رقم:CN 1144368 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد منري حممد لطيف)%100(

تعديل وكيل اخلدمات/ا�سافة مانع �سامل علي املحرمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل �سعيد بطي الكعبي

تعديل لوحة اعالن اجمايل من م�ساحة 5*1.2 اىل 1.00*5.00
تعديل ا�سم جتاري: من/مطعم �سامل �سعيد الكعبي

SALIM SAEED ALKHABI RESTAURANT 

اىل/مطعم حممد منري - فرع 4 
MOHAMMED MUNIR RESTAURANT - BRANCH 4

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التاألق لتجارة العدد احلديدية 

رخ�سة رقم:CN 1080941 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة اعالن اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 4*1

تعديل ا�سم جتاري: من/التاألق لتجارة العدد احلديدية
AL TAALLUQ HARDWARE TRADING 

اىل/درمي فالكون للقرطا�سية 
DREAM FALCON STATIONARY

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الدوات القرطا�سية - بالتجزئة)4761003(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد)4610008(

تعديل ن�ساط/حذف بيع العدد املعدنية وادوات الور�س - بالتجزئة)4752019(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ف�ساء اخلليج للمقاولت العامة 

وهدم املباين رخ�سة رقم:CN 1147281 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة اعالن اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري: من/ف�ساء اخلليج للمقاولت العامة وهدم املباين
GULF SPACE GEN. CONTRACTING & BUILDING DEMOLITION 

اىل/ف�ساء اخلليج لهدم املباين 
GULF SPACE BUILDING DEMOLITION

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت �سرف مياه المطار )4290909(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�سادية خالل 
م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الك�سخة للقرطا�سية والهدايا

رخ�سة رقم:CN 1024664  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمال احمد �سامل علي العويني الكعبي )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة في�سل ميال كاندي بوثالث)%49(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمال احمد �سامل علي العويني الكعبي

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري: من/الك�سخة للقرطا�سية والهدايا

AL KASHKA STATIONERY & GIFTS
اىل/مطعم جي راي�س ذ.م.م

GHEE RICE RESTAURANT LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

تعديل ن�ساط/حذف بيع ادوات القرطا�سية - بالتجزئة)4761003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا  - بالتجزئة)4773402(

القت�سادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الهام مومند لل�سيانة العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1154547  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد احمد �سامل خما�سن من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خالد احمد �سامل خما�سن من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف منتخب احلق عبد الكرمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الهام احلق منتخب احلق

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من  �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري: من/الهام مومند لل�سيانة العامة ذ.م.م
ALHAM MOMAND GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/خالد احمد �سامل للنقليات العامة
KHALID AHMED SALEM GENERAL TRANSPORT

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �سارع ليوا اىل ابوظبي م�سفح م 17 - ق 109 - امليزان 
مكتب رقم 5 املالك:حمد متعب حممد العامري

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقليات عامة )4923011(
تعديل ن�ساط/حذف ال�سيانة العامة للمباين)4329901(

القت�سادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نيلي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1149714:لالزياء ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
خان  جميل  ال�س�����ادة/حمالت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لاللكرتونيات  رخ�سة رقم:CN 1132745  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*2

تعديل ا�سم جتاري: من/حمالت جميل خان لاللكرتونيات
اىل/بيوتي روز للعطور

BEAUTY ROSE PERFUMES

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع العطور - بالتجزئة)4772007(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة الجهزة اللكرتونية الدقيقة - باجلملة)4652003(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كول  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1123402:فون رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فاينل تات�س لعمال الديكور ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1121775 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة اعالن اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري: من/فاينل تات�س لعمال الديكور ذ.م.م
FINAL TOUCH DECOR WORKS LLC 

اىل/فاينل تات�س لتجارة ال�سباغ ذ.م.م 
FINAL TAUCH PAINTS TRADING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الطالء والدهانات - بالتجزئة)4752035(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - الديكور)4330015(

تعديل ن�ساط/حذف ق�س وتف�سيل ال�ستائر)9524002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
اجلب�س   لعمال  ال�س�����ادة/انفنتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1120676  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري: من/انفنتي لعمال اجلب�س
INFINITY GYPSUM WORKS

اىل/موؤ�س�سة فاينل تات�س لعمال اجلب�س
FINAL TAUCH GYPSM WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي)الديكور()4330015(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10710 بتاريخ 2013/2/7   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة توب �سيتي لعمال 
الملنيوم والزجاج  رخ�سة رقم:CN 1173566  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مانع م�سبح حممد را�سد املنعي)%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد احلميد علي ح�سن جاكري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من العني العني - �سناعية هيلي - بناية:علي را�سد النعيمي اىل 
العني �سناعية هيلي �سناعية هيلي بناية:عبد اهلل �سامل حممد الظاهري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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را�سد النعيمي يوؤكد اأن ج�سر ال�سيخ خليفة بعجمان من اأهم املنجزات بالإمارة يف هذا العام
•• عجمان ـ الفجر 

بن حميد  را�سد  ال�سيخ  �سمو  وجه 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وعرفان  �سكر  كلمة  والتخطيط 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وام��ت��ن��ان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأول  وللفريق  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����س��ي��خ حم��م��د  �سمو 
نائب  ظ��ب��ي،  اأب���و  عهد  ويل  نهيان 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
تنفيذ  ع���ل���ى  امل�������س���رف���ة  ول���ل���ج���ن���ة 
ال�����س��م��و رئي�س  م���ب���ادرات ���س��اح��ب 
الدولة ملا حتقق من اإجناز تنموي 
اإم���ارة  امل��ن��اط��ق مب��ا فيها  يف ك��اف��ة 
باأن الإم��ارات باتت  عجمان منوهاً 
فيها من  يتوفر  عامليا مبا  تناف�س 
املتقدمة  ال���دول  ت�ساهي  خ��دم��ات 

ح�ساريا على م�ستوى العامل. 
امل�سروع  اأن تنفيذ هذا  اإىل  م�سرياً 
اآخرين يف  �سيتبعه تنفيذ ج�سرين 
تقاطع  وع��ن��د  ال�سناعية  املنطقة 
نفقة  على  م�سريف  �سنرت  �سيتي 
التوقعات  م���ع  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة 
نهاية  قبل  م�سريف  ج�سر  باإجناز 
ي�سهم  ،مب��ا   2013 احل��ايل  العام 
يف ان�سيابية احلركة املرورية فيها 
ل��ت�����س��م��ل ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ب���الإم���ارة 
ي���اأت���ي بف�سل  ه����ذا  ب�����اأن  م��ن��وه��اً   ،

ع��ن غريها من  وخ��دم��ات متيزها 
امل���ن���اط���ق يف ال����دول����ة م���ن���وه���اً ب���اأن 
مبادرات رئي�س الدولة ومتابعاتها 
التحتية  البني  تعزيز  يف  �ساهمت 
لتنفيذ  ح���اف���زا  واأن����ه����ا  ب�����الإم�����ارة 

امل�ساريع فيها.
����س���ع���ادة يحيى  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
اب��راه��ي��م اح��م��د م��دي��ر ع���ام دائرة 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب����اأن اجناز 
الذي  ال�سيخ خليفة  م�سروع ج�سر 
نفذته وزارة الإ�سغال بتكلفة 223 
مليون درهم بتوجيهات من القيادة 
���س��م��ن مكرمات  ب��ال��دول��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
 ، املناطق  كافة  على  وحر�سه  اهلل 
تنجز  تنموية  جن��اح  ق�سة  يعترب 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  بف�سل  الإم����ارة 
التنمية  لتحقيق  ال��دائ��م  و�سعيها 
املناطق م�سرياً  كافة  امل�ستدامة يف 
البنية  م�ساريع  اأه���م  م��ن  اأن���ه  اإىل 
الإم����ارة،  يف  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  التحتية 
ب���ان ف��ري��ق ع��م��ل مهني من  لف��ت��اً 
بالطرق  امل��خ��ت�����س��ني  امل��ه��ن��د���س��ني 
القيادة  م���ع  بالتن�سيق  ي��ق��وم��ون 
اجل  من  عجمان  ل�سرطة  العامة 
منت�سف  ل��ه  التجريبي  الف��ت��ت��اح 
لت�سائل  وذل�����ك  امل��ا���س��ي��ة  ال��ل��ي��ل��ة 
منذ  باأنه  منوهاً  املرورية  احلركة 

مفتوحا  اجل�سر  ك��ان  اليوم  �سباح 
اأمام حركة املرور ب�سكل ان�سيابي.

واأع�����رب ���س��ع��ادة م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
اأمله  ع���ن  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
باأخذ  ال��ك��رمي  ي��ق��وم اجل��م��ه��ور  اأن 
احليطة واحلذر عند العبور عليه 
الإر�سادية  ب��ال��ل��وح��ات  والل���ت���زام 
اخلا�سة  امل����روري����ة  وال�����س��واخ�����س 
باجل�سر اجلديد واملوؤدي للمناطق 
وخارجها  الإم���ارة  داخ��ل  املختلفة 
والنتباه لوجود نفق رئي�سي لربط 
حركة املرور بني �سارع ال�سيخ زايد 
و�����س����ارع الحت������اد ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
�سطحي  نفق  م��ن  اإن�����س��اءه  يتم  م��ا 
ل��ل��رب��ط ب���ني ����س���ارع ال�����س��ي��خ زاي���د 

وجود  م��ع  خليفة  ال�����س��ي��خ  و����س���ارع 
اإن��ف��اق م�����س��اه حل��رك��ة �سري  خم�س 
ام��ن��ه.  وب���ني ���س��ع��ادة امل��دي��ر العام 
م�سروع  تنفيذ  يف  ب���داأ  العمل  ب��ان 
ج�سر م�سريف اجلديد و مت عمل 
التحويالت الالزمة لذلك م�سريا 
اإىل اأن تكلفة اجل�سر اجلديد تبلغ 
55 مليون درهم وي�ستغرق العمل 
اأ�سهر وهو �سمن   10 فيه ح��وايل 

م�ساريع العام اجلديد.
البلدية  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  وق����ال 
اأنه تنفيذا لتوجيهات  والتخطيط 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
مبتابعة  و  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى 

بن  عمار  ال�سيخ  العهد  ويل  �سمو 
حميد النعيمي ومبا�سرة من رئي�س 
ال����دائ����رة ���س��م��و ال�����س��ي��خ را����س���د بن 
ال��دائ��رة كل  اأول��ت  النعيمي  حميد 
التحتية  البنية  بتطوير  الهتمام 
تنفيذ  يف  وا���س��ت��م��رت  الإم�������ارة  يف 
التحتية  والبنية  الطرق  م�ساريع 
تلبية لحتياجات ال�سكان بعجمان 
مبا  امل�ستقبلية  تطلعاتهم  ،وف���ق 
يف  وي�سهم  ال��رف��اه��ي��ة  له�م  يحقق 
تن�سيط واإنعا�س احلركة ال�سياحية 
الإم�������ارة من  و والق��ت�����س��ادي��ة يف 
م���داخ���ل و خمارج  ت���اأم���ني  خ����الل 
الإم������ارات  اإىل  م��ت��ط��ورة  ج���دي���دة 

ال�سمالية عرب اإمارة عجمان.

ل�سموه  الدائمة  واملتابعة  الرعاية 
وحلر�سه املتوا�سل على املواطنني 
،وتكرمه  ال����دول����ة  يف  وامل��ق��ي��م��ني 
لتنفيذ  ال���دائ���م  ال���دع���م  ب��ت��ق��دمي 
املختلفة  التحتية  البنية  م�ساريع 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����س��ه��م  ال��ت��ي 
الدولة  مناطق  كافة  امل�ستدامة يف 

على حد �سواء
�سحفي  ت�سريح  يف  ���س��م��وه  وق���ال 
وزارة  اف���ت���ت���اح  مب��ن��ا���س��ب��ة  خ���ا����س 
ال�سيخ  جل�����س��ر  ال��ع��ام��ة  الأ����س���غ���ال 

خليفة و�سط اإمارة عجمان لي�سهم 
يف ت�سهيل حركة املرور فيها ويكون 
الدائمة  جناحها  لق�س�س  داع��م��ا 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  وف��ق 

بالإمارة.
واأكد �سموه بان افتتاح ج�سر ال�سيخ 
املنجزات  اأه���م  م��ن  يعترب  خليفة 
التي حتققها الإمارة يف هذا العام 
املناطق  اأك��ر  م��ن  وال���ذي يجعلها 
بني  وال���س��ت��ث��م��ار  لل�سياحة  ج��ذب��ا 

حر�س  لفتا  ال�سمالية  الإم����ارات 
دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط على 
من  اجل�سر  اح��ت��ي��اج��ات  ا�ستكمال 
واللوحات  امل���روري���ة  ال�����س��واخ�����س 
الإر�سادية التي ت�سهم يف ان�سيابية 
وت�ساعد  ع��ل��ي��ه  امل���روري���ة  احل��رك��ة 
ا�ستخدامه  على  الطريق  ع��اب��ري 
اأهدافها  ل��الإم��ارة  يحقق  ما  بي�سر 
الإ�سرتاتيجية وتطلعاتها يف جذب 
من  متلكه  مبا  اإليها  ال�ستثمارات 
م��ق��وم��ات وع��وام��ل ج���ذب �سياحي 

امل�سادات احليوية وا�ستخداماتها واآثارها على 
الأطفال يف ندوة ملراكز الأمرية هيا

•• دبي-وام:

نظمت اإدارة مراكز الأمرية هيا بنت احل�سني الثقافية الإ�سالمية التابعة لدائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي 
بالتعاون مع مركز املزهر ال�سحي حما�سرة توعوية بعنوان امل�سادات احليوية والأطفال األقتها اأخ�سائية طب العائلة الدكتورة 
اإلهام النعيمي. وقالت حمدة املهريي مديرة اإدارة مراكز الأمرية هيا الثقافية الإ�سالمية اإن املحا�سرة التي نظمها واأ�سرف 
عليها فرع املزهر وح�سرها  55  �سيدة تاأتي �سمن �سل�سلة حما�سرات توعوية ودينية وثقافية تقام يف املراكز �سمن برناجمها 
الديني والثقايف للعام اجلاري 2013 والتي تهدف اإىل تعميم وتداول املعلومات ذات العالقة ب�سحة وتوعية كل اأفراد املجتمع. 
اأن املحا�سرة عرفت بامل�ساد احليوي واأنواعه وا�ستخدامات كل نوع وتطرقت اإىل الآثار الإيجابية للم�ساد  واأ�سافت املهريي 
وال�سلبية اإ�سافة اإىل التعريف بكيفية التعامل مع الآثار اجلانبية للم�سادات احليوية على الأطفال .. موؤكدة �سرورة اللتزام 

باأوقات تناول امل�سادات ومقدار اجلرعات ح�سب الو�سفة الطبية واتباع تعليمات الأطباء بدقة متناهية. 

الداخلية تبحث خطة �سندوق الفرج للعام اجلاري
املجل�س  ..و���س��ادق  ال�سندوق  اأه���داف  ون�سر  ال��ت��ربع��ات 
عمل  تطوير  تخدم  التي  التو�سيات  من  جمموعة  على 
العميد  الج��ت��م��اع  اأه���داف���ه. ح�سر  ال�����س��ن��دوق وحت��ق��ق 
جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سام�سي  ك�سيم  بن  را�سد  حممد 
العام  الأم���ني  ال�����س��وي��دي  عبداحلكيم  والعقيد  الإدارة 
ال�سندوق  ع��ام  مدير  البادي  اأحمد  والعقيد  لل�سندوق 
والعقيد علي الزيودي اأمني ال�سر واأع�ساء جمل�س الإدارة 
�سامل  الدكتور  والعقيد  الزعابي  �سيف  حممد  ..العقيد 
اليماحي والرائد في�سل ال�سحي والرائد اأحمد بوهارون 
اأول  وامل�ساعد  خ��وري  ح�سني  حممد  وال��رائ��د  ال�سام�سي 

عبداهلل املن�سوري.

املا�سي  العام  يف  ال�سندوق  نظمها  التي  احلمالت  ب�ساأن 
النزيل  اأ�سبوع  يف  رئي�س  ك�سريك  ال�سندوق  وم�ساركة 
 .2012 دي�سمرب  �سهر  ال��ذي نظم يف  املوحد  اخلليجي 
ال�سندوق  ���س��دد   2012 ل��ع��ام  امل����ايل  ال��ت��ق��ري��ر  ووف����ق 
تذكرة   1047 واأ�سدر  نزيال   143 ل�  مالية  التزامات 
�سفر للنزلء املبعدين كما قدم م�ساعدات ل� 128 اأ�سرة 
2013 على ج��ذب املتربعني  ن��زي��ل. وت��رك��ز خطة ع��ام 
املوؤ�س�سات  مع  والتوا�سل  ال��زي��ارات  خ��الل  من  وال��رع��اة 
الأع��م��ال وتوقيع  وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ورج���ال  احلكومية 
ات��ف��اق��ات ت��ع��اون م��ع ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني تخدم 
جلمع  احلمالت  وتكثيف  املختلفة  ال�سندوق  ن�ساطات 

•• اأبوظبي -وام:

ل�����وزارة  ال���ت���اب���ع  ال���ف���رج  ����س���ن���دوق  اإدارة  ب��ح��ث جم��ل�����س 
الداخلية خطة عمل ال�سندوق لعام 2013 م�ستعر�سا 
2012 وذلك  لعام  املايل  والتقرير  ال�سندوق  اإجن��ازات 
خلريباين  نا�سر  ال��ل��واء  برئا�سة  اخلام�س  اجتماعه  يف 
جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي 
والذي  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 
عقد يف قاعة الجتماعات يف مقر القيادة العامة ل�سرطة 
امل�ساعدات  ح��ول  تقريرا  املجل�س  وا�ستعر�س  اأب��وظ��ب��ي. 
التي قدمها ال�سندوق للفئات امل�ستحقة ال�سداد وتقريرا 

اأكد اأن دور املراأة العربية يف احلفاظ على البيئة اأ�شا�شي ومهم

عبدالعزيز النعيمي �سفريا لالأر�ض ون�سر ال�سالم على م�ستوى العامل
•• عجمان ـ حممد بدير 

الدكتور  ال�������س���ي���خ  ���س��م��و  اأ����س���ب���ح 
ب���ن را�سد  ع��ل��ي  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ن��ع��ي��م��ي، الأم����ني ال��ع��ام جلمعية 
عجمان  يف  اخل����ريي����ة  الح�������س���ان 
عجمان  حلكومة  البيئي  وامل�س�سار 
يف جمال الربامج وال�سرتتيجيات 
البئيية والذي يعرف عاملياً بال�سيخ 
اهتمامه  ع����ن  ك���ن���اي���ة  الأخ�������س���ر 
مبادرات  م��ن  ق��دم��ه  وم���ا  بالبيئة 
البئية  وال���ت���وع���ي���ة  ال����س���ت���دام���ة 
ر�سميا ثاين �سفري عربي للمنظمة 
ون�سر  الأر�������س  ال��ع��امل��ي��ة حل��م��اي��ة 
ال�سالم بني ال�سعوب، وقبل حوايل 
اأوراق  ال�سيخ  �سمو  ت�سلم  ا���س��ب��وع 
لي�سبح  للمنظمة  ك�سفري  اعتماده 
لهذه   16 رق����م  ال�����س��ف��ري  ب���ذل���ك 
املنظمة يف العامل و ذلك من قبل 
رئي�س املنظمة الذي قلده �سخ�سياً 
ل�سفراء  ك���و����س���ام  امل��ن��ظ��م��ة  ���س��ع��ار 
امل���ن���ظ���م���ة وب���ح�������س���ور مم���ث���ل عن 
ووفد  الربتغال  جمهورية  رئي�س 
من �سفارة دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة يف الربتغال وممثلني عن 

اأكد ال�سيخ على اأن امل�سرية يجب اأن 
ل تتوقف عند هذه النقطة واإمنا 
�سبيل  يف  خ��ط��وة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

التميز والإبداع امل�ستمر.
املوؤمتر  خ����الل  ال�����س��ي��خ  اأك�����د  ك��م��ا 
حتديات  هناك  اأن  على  ال�سحفي 
امل�سرية  اأم������ام  ع��ائ��ق��ا  ت��ق��ف  ج��م��ة 
العربي  عاملنا  البيئية يف  التنموية 
بحيث يجب على اجلميع التكاتف 
اإيجاد  ل��ه��ا و  ال��ت�����س��دي  اأج����ل  م��ن 
الغر�س  ل���ذل���ك  م��ن��ا���س��ب��ة  ح���ل���ول 
كافة  يف  ال�سباب  ت�سجيع  اأن  وب��ني 
احلفاظ  على  الدرا�سة  م�ستويات 
تنمية  يف  امل�ساهمة  و  البيئة  على 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة م�����س��األ��ة يف غاية  امل�����وارد 
الهمية و ل ينبغي جتاهلها فبها 
من  متحدا  م�ساملا  جمتمعا  نكون 

اأجل بيئة �سليمة.
ك���م���ا ت���ع���ر����س ال�������س���ي���خ ال���دك���ت���ور 
النعيمي  ع���ل���ي  ب����ن  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
الر�سالة  يف  ال����رتب����وي  ل��ل��ج��ان��ب 
البيئية التي على اجلميع التكاتف 
ال�سغار  اأج��ل زرعها يف نفو�س  من 
عوامل  ه��ن��اك  اأن  ب��ني  و  وال��ك��ب��ار 
جناح  يف  ب���ارزا  دورا  تلعب  م��وؤث��رة 

و  ���س��رار  ول  ���س��رر  ل  و�سلم  عليه 
ا�سطفاها  التي  املميزات  من  هذه 
اهلل لأمتنا وقد لقت �سدى وا�سعا 
بني اأع�ساء املنظمة العاملية حينما 
حتدث ال�سيخ عبدالعزيز النعيمي 
حولها يف اإطار املوروث الإ�سالمي 

الأ�سيل.
واأكد على اأن هناك مغالطات حول 
دور املراأة يف العامل العربي يجب ان 
نتفطن لها و نحاول التغلب عليها 
ح�سول  متنى  كما  املثلى  بالطرق 
امراأة عربية اأو اإماراتية على لقب 
ليكون  م�����س��ت��ق��ب��ال  ال��ب��ي��ئ��ة  ���س��ف��ري 
التغيري على اأف�سل الطرق متاحا، 
امل��راة يف  دور  اأن  للجميع  وليت�سح 
من  مهم.  و  اأ�سا�سي  العربي  عاملنا 
جانبه بني الفنان م�سطفى العمار 
اأن املنظمة تهدف اىل احلفاظ على 
تقليل  على  وتعمل  �ساحلة  بيئة 
الكربون  اأوك�����س��ي��د  ث���اين  ان��ب��ع��اث 
على  والرتكيز  البيئية  والتوعية 
القت�ساد الأخ�سر وحفظ ال�سالم 
وعمل  �سالح  جليل  ال��وع��ي  ون�سر 
تطوير  و  و حت�����س��ني  ع��م��ل  ور�����س 
التوعية  الب��داع��ي��ة يف  الأ���س��ال��ي��ب 

�سفارات عربية واأجنبية.
واأكد ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن 
علي النعيمي احلديث بتعبريه عن 
�سفري  اأول  بكونه  البالغة  �سعادته 
وثاين  العاملية  املنظمة  يف  خليجي 
اأن هذا الإجن��از هو  عربي معتربا 
اإجناز لالإمارات العربية خ�سو�سا 
اأهدى  و  عموما  العربي  وللعامل 
القيادة احلكيمة  اإىل  هذا الإجن��از 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل واإخوانه حكام الإمارات 

و�سيوخها واأهلها.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي 
بق�سر الرميلة بعجمان ، بح�سور 
اأول  ال���ع���م���ار،  ال���ف���ن���ان م�����س��ط��ف��ى 
منظمة  يف  امل������اين  ع���رب���ي  ���س��ف��ري 
ح��م��اي��ة الأر��������س واحل����ف����اظ على 
من  كبري  ع��دد  وح�سور   ، ال�سالم 
مبجال  وامل��ه��ت��م��ني  الإع���الم���ي���ني 

البيئة.
ال�سيخ  ت��ع��ر���س  امل���وؤمت���ر  وخ�����الل 
عبد العزيز مل�سريته البيئية والتي 
23 عاما لي�سل  م��دى  متتد على 
املميز كما  اإىل ه��ذا الإجن��از  اليوم 

املبادئ  زرع  و  ال��رتب��وي��ة  العملية 
وتغري  ال�سباب  عقول  يف  ال�سامية 
امل�سوؤولية  ���س��ل��وك  اإىل  ال�����س��ل��وك 
والرت�سد  ب��ال��ت��وف��ري  واله���ت���م���ام 
وال�سغط  ال�ستهالك  ك��رة  ب��دل 
، ومن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��������وارد  ع���ل���ى 
و  الر�سالة  اإي�سال  طريقة  اأهمها 
م���دى ت��اأث��ري ال�����س��وت و ال��ن��ربة و 
بالإ�سافة  امل��خ��اط��ب  يف  الأ���س��ل��وب 
اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي  ل��غ��ة احل�����وار  اإىل 
ت��ت��م��ي��ز ب��ال��ف�����س��اح��ة و ال����رزان����ة و 
الكلمة احل�سنة و الأ�سلوب الراقي 
ال�سيد  ب��اأ���س��ل��وب زم��ي��ل��ه  ا���س��ت��دل  و 
ال�������ذي طاملا  ال���ع���م���ار  م�����س��ط��ف��ى 
الفني  املجال  يف  اإبداعاته  ا�ستثمر 
ح�سارية  ر�سالة  تقدمي  اأج��ل  م��ن 
للعامل و هناك الكثري من الأغاين 
الهادفة املوؤكدة لذلك والتي لقت 

�سدى وا�سعا يف اأنحاء العامل.
مو�سوع  ال�����س��ي��خ  ا���س��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
البيئة يف الإ�سالم واكد ان التعاليم 
 1434 م���ن���ذ  حت���ث���ن���ا  ال���دي���ن���ي���ة 
ع��ام��ا ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى البيئة 
احل�سنة  بالطريقة  ا�ستغاللها  و 
اهلل  ���س��ل��ى  اهلل  ر���س��ول  علمنا  ك��م��ا 

احلكومات  م��ع  ب��الت��ف��اق  البيئية 
والدول و منظمات املجتمع املدين، 
العمال  اأه��م  ان  قائال  اأو�سح  كما 
ب��ه��ا ك�سفراء  ن��ق��وم  ان  ي��ج��ب  ل��ت��ي 
للبيئة يف العامل هي ال�ستمرار يف 
ن�سر ر�سالة القيم الأ�سيلة حلماية 
الأر�س واإف�ساء ال�سالم بني �سعوب 
باأن  العامل  �سباب  وت�سجيع  العامل 
ال��ت��غ��ي��ري لعامل  ���س��ف��راء  ي��ك��ون��ون 
اأف�سل من خ��الل الإع��الم و كافة 

الو�سائل املتاحة .
حماية  منظمة  منظمة  اأن  ي��ذك��ر 
الأر�س ون�سر ال�سالم بني ال�سعوب 

بورتوا- جمهورية  مقرها يف غايا 
ال��ربت��غ��ال و ه���ي م��ن��ظ��م��ة حتظى 
ب����ال����دع����م م����ن ال���ي���ون�������س���ك���و وه���ي 
 Quercus ج��ام��ع��ة  م�������س���روع 
البيئة  على  للحفاظ  الربتغاليه 
ون�سر ال�سالم لعامل اف�سل وار�س 
خ�سراء وبيئة نقية، وعدد �سفراء 
ع�سر  �ستة  اليوم هم  لهذا  املنظمة 
وعلماء  فنانني  منهم  عاملي  �سفري 
 ، ال��ب��ي��ئ��ة  يف  وزراء  و  وب���اح���ث���ني 
العاملي  الم��ري��ك��ي  املمثل  اب��رزه��م 
�سفري  اأ���س��غ��ر  و   Ed Asner
م�سطفى  اأمل��اين  عربي  �سفر  واأول 

ب��الإ���س��اف��ة غ��ل��ى �سفري   ، ال��ع��م��ار 
الثاين  وال��ع��رب��ي  الأول  اخلليجي 
�سمو ال�سيخ د.عبدالعزيز بن علي 

بن را�سد النعيمي .
الحتاد  و���س��م��ن  املنظمة  وت�سعى 
الربتغال  يف  واليون�سكو  الأورب����ي 
الأر�س  تعترب  قوانني  ت�سريع  اإىل 
والعي�س عليها هو حق اأ�سا�سي لكل 
اإن�سان يعي�س عليها، ولها م�ساريع 
خمتلفة معتمدة حول العامل ، هذا 
اأهم املنظمات  املنظمة من  وتعترب 
وحماية  الأر���س  عمارة  العاملية يف 

البيئة.

مالية عجمان ترقي عددا من موظفيها وتكرم عامليها �سمن مبادرة �سكرا لكم 
•• عجمان-وام:

اأو�ساع  وتعديل  برتقية  عجمان  يف  املالية  دائ��رة  قامت 
الوظيفية  ال���درج���ات  خمتلف  م��ن  موظفيها  م��ن  ع���دد 
ل��ت��ح��ف��ي��ز امل��وظ��ف��ني وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ع��م��ل م��ن��ا���س��ب��ة لهم 
ال��دائ��رة وذلك  الوظيفي يف  ال��ك��ادر  والإرت��ق��اء مب�ستوى 
تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
الدائرة.  رئي�س  واملالية  الإداري��ة  لل�سوؤون  ممثل احلاكم 
الدائرة  ع��ام  مدير  الها�سمي  خليل  وليد  �سعادة  و�سرح 
العليا  ال��ق��ي��ادة  ت��اأت��ي م��ن منطلق ح��ر���س  ال��رتق��ي��ات  اأن 
يف  جهودهم  وتثمني  موظفيها  ت�سجيع  على  الدائرة  يف 
التميز الوظيفي لرت�سيخ ثقافة الإبداع والتميز لديهم 

وموا�سلة العطاء .. م�سريا اإىل اأن القرار �سيكون له الأثر 
الإيجابي للجميع لبذل مزيد من العطاء من اأجل رفعة 
الوطن وتقدمه. من جانب اآخر كرمت الدائرة عددا من 
موظفي اخلدمات الأ�سا�سية من منطلق تعزيز وتفعيل 
لكم  �سكرا  م��ب��ادرة  مع  وتزامنا  املجتمعية  ال�سراكة  دور 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
امل��دح��اين م��دي��ر اخلدمات  اأح��م��د  دب��ي رع���اه اهلل. ووزع 
تقديرا  املكرمني  على  رمزية  هدايا  الدائرة  يف  امل�ساندة 
املكرمون  اأع��رب  فيما   .. بالعمل  والتزامهم  لإخال�سهم 
عن �سكرهم للدائرة على هذه اللفتة الكرمية التي تعزز 

القيم الإن�سانية وتدخل البهجة وال�سرور اإىل نفو�سهم.

موا�سالت ال�سارقة تقدم 5 رعايات خالل �سهر يناير املا�سي

تنفيذ اجلانب التطبيقي لور�سة العمل الدولية با�ستخدام اأحدث اأجهزة ر�سد احليوانات والطيور الربية

•• ال�شارقة-الفجر:

مدير  اهلل  ع���ب���د  ����س���ع���ي���د  ك�������س���ف 
موا�سالت  يف  املوؤ�س�سي  الت�����س��ال 
ال�سارقة عن قيام املوؤ�س�سة بتقدمي 
�سهر  رع��اي��ات جمتمعية خ��الل   5
ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي م���ن خ���الل توفري 
وحافلتان،  اأج�����رة  م��رك��ب��ة   420
���س��م��ل��ت ح���م���الت اإع���الن���ي���ة حول 
ملرتادي  ال�ساد�سة  البيئية  التوعية 
نظمتها  ال���ت���ي  ال����ربي����ة  امل���ن���اط���ق 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
ال������ذي  ال�����������س�����ي�����ارات  وم����ت����ح����ف   ،

 ، بال�سارقة  املتاحف  اإدارة  نظمته 
الذي  ال�سارقة  اأ���س��واء  ومهرجان 
التجاري  الإمن������اء  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت��ه 
ال�سعر  وم��ه��رج��اين  ال�����س��ي��اح��ي،  و 
اللذان  ال��ع��رب��ي  وال�سعر  ال�سعبي 
والإعالم  الثقافة  دائ��رة  اأقامتهما 

يف ال�سارقة.
اأن  املوؤ�س�سي  الت�سال  مدير  واأك��د 
الرعايات  على  حت��ر���س  املوؤ�س�سة 
كبرية  اأهمية  وتوليها  املجتمعية 
املوؤ�س�سة  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حتقيقا 
باأبعاده  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ع��م��ل  جت����اه 
ال��ت��ن��م��وي��ة والإن�������س���ان���ي���ة، اإدراك�������اً 

منها  و�سعياً  اجلانب  ه��ذا  لأهمية 
التنمية  غ�����اي�����ات  حت���ق���ي���ق  ن���ح���و 
الج���ت���م���اع���ي���ة امل�������س���ت���دام���ة، من 
الرعايات  ودع����م  ت�����س��ج��ي��ع  خ���الل 
مب�ستوى  والرت����ف����اع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
القطاع،  املقدمة يف هذا  اخلدمات 
عرب التعاون مع الهيئات والأجهزة 
الوعي  ن�سر  على  للعمل  املختلفة 
التعاوين وتعزيز مفهوم امل�سوؤولية 
اأطياف  كافية  جت��اه  الجتماعية 

املجتمع.
اأن  اهلل  ع���ب���د  ����س���ع���ي���د  واأ�������س������اف 
ال�����دور امل��ج��ت��م��ع��ي ال����ذي ت��ق��وم به 

م���وا����س���الت ال�������س���ارق���ة ن���اب���ع من 
املجتمعية  ب��امل�����س��ئ��ول��ي��ة  اإمي���ان���ه���ا 
والعمل  خ��ط��ت��ه��ا،  �سمن  امل���درج���ة 
على تفعيل هذه امل�سئولية لتحقق 

ال��غ��اي��ة امل���رج���وة م��ن��ه��ا وف����ق اأطر 
ودعم  العالقات  لتوثيق  حم��دودة 
اأرجاء  عموم  على  الفعاليات  كافة 

الإمارة. 

املنا�سبة  والأجهزة  املعدات  اختيار 
والقدرة  تركيبها  واآل��ي��ة  للقيا�س 
على حتليل البيانات املتعلقة بهذا 
معلومات  اىل  و�سول  اخل�سو�س 
مفيدة ي�سهل فهمها وا�ستخدامها. 
الدولية  الور�سة  اع�ساء  واج���رى 
م���ي���دان���ي���ة جتربة  ج���ول���ة  خ�����الل 
الجهزة  ت����رددات  خاللها  تتبعوا 
التي مت تثبيتها ون�سرها م�سبقا يف 
ارج��اء املكان مما ات��اح لهم فر�سة 
تبادل اخلربات واملعارف والإطالع 
امل�ستخدمة  الأج��ه��زة  اأح���دث  على 
املجال حيث قدموا مناذج  يف هذا 

•• ال�شارقة-وام:

امل�����س��ارك��ون يف ور���س��ة العمل  ن��ف��ذ 
ال��دول��ي��ة ل�����س��ون ال��ت��ن��وع احليوي 
يف بيئات �سبه اجلزيرة العربية يف 
دورتها الرابعة ع�سرة التي نظمها 
احليوانات  واك��ث��ار  ح��م��اي��ة  م��رك��ز 
الربية العربية املهددة بالنقرا�س 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  لهيئة  ال��ت��اب��ع 
اجلانب  ال�����س��ارق��ة..  يف  الطبيعية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ل��ل��ور���س��ة م���ن خالل 
والطيور  احليوانات  وتتبع  ر�سد 
كيفية  ال��ور���س��ة  وناق�ست  ال��ربي��ة. 

ل��درا���س��ات احل��ال��ة التي ق��ام��وا بها 
تكنولوجيا  م�ستخدمني  باأنف�سهم 
اأج�����ه�����زة ال���ت���ع���ق���ب ج�����ي ب�����ي ا����س 
. وت���ع���م���ل الج�����ه�����زة م����ن خ���الل 
او  ال��ط��ي��ور  اج�����س��ام  ع��ل��ى  تثبيتها 
لتعي�س  واط���الق���ه���ا  احل���ي���وان���ات 
تقوم  حيث  الطبيعية  بيئاتها  يف 
وت�سجيل  ب��ر���س��د  الج���ه���زة  ه���ذه 
�سريها  م�سار  وتو�سيح  حركاتها 
مما ي�سهل امام الباحثني التعرف 
ال��ت��وزي��ع اجلغرايف  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
لها. وتعد املعدات امل�ستخدمة من 
اح���دث الج���ه���زة يف جم���ال �سون 

على  تعمل  والتي  احليوي  التنوع 
ر�سد حتركات احليوانات والطيور 
حمدد  ا�ستخدام  بوا�سطة  الربية 
ال�سناعية.  والق�����م�����ار  امل����واق����ع 
الج�����ه�����زة  ب���ع�������س  جت�����رب�����ة  ومت 
املناطق  ح�������رارة  درج������ة  ل��ق��ي��ا���س 
توطني  عمليات  يف  ت�ساعد  حيث 
التي  والطيور  الربية  احليوانات 
التنوع  يف  م�ستقبال  ت�ساهم  �سوف 
الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات  يف  احل��ي��وي 
للحياة  الطبيعي  ال��ت��وازن  واع���ادة 
تلك  ا�ستخدام  واأهمية  الفطرية 
لنتائج  ال���ت���و����س���ل  يف  الج�����ه�����زة 

احليوي  ال��ت��ن��وع  ادارة  يف  ت�ساهم 
وامل�ساريع البيئية. وركزت جل�سات 
الدولية  ال���ور����س���ة  خ����الل  ال��ع��م��ل 
للطيور  الق��ل��ي��م��ي  التقييم  ع��ل��ى 
القائمة  تقييم  املتكاثرة ومناق�سة 
احل���م���راء الق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ط��ي��ور يف 
بالتعاون  العربية  اجل��زي��رة  �سبه 
حلياة  ال����دول����ي����ة  امل���ن���ظ���م���ة  م�����ع 
الطيور مع الرتكيز على مناق�سة 
التقييم ال�سرتاتيجي للمحميات 
الطبيعية وذلك ا�ستكمال ملا متت 
العمل  ور�سة  جل�سات  يف  مناق�سته 

الدولية ال�سابقة. 
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العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/51  جتاري جزئي                 
اىل املدعى عليه/1- �سركة داتا �سلي�سز  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
�سركة اي باز انرتنا�سيونال )ذ.م.م( وميثلها مديرها/ روجيه �سليمان ابي نادر 
وميثله: فهد �سلطان علي لوتاه  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مببلغ وقدره )30000 درهم( والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
�س   8:30 ال�ساعة   2013/2/12 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام. 
قانونيا وعليك  او من ميثلك  لذا فانت مكلف باحل�سور   ch1A.1 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1519  احوال نف�س م�سلمني                   

اىل املدعى عليه/1- جمعان �سالح ح�سن الرويعي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / اآلء �ساكر رحيم وميثله: حميد غالم دروي�س ابراهيم قد اقام عليك 
خدمة  واجرة  ح�سانة  واثبات  لل�سرر  بالطالق  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ال�سداق  وتوفري م�سكن ح�سانة وموؤخر  واجرة خادمة  ونفقة عدة  املح�سونة 
املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  وامل�ستندات  الر�سمية  الوثائق  وت�سليم 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/12 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1C.14 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل .  
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1299  احوال نف�س م�سلمني                   

اىل املدعى عليه/1- �سعد بن ذعار بن �سعد حب�سان القحطاين   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /  قمر عدنان حممد عبدالعزيز ال�سريف وميثله: حميد 
بنفقة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابراهيم     دروي�س  غ��الم 
وامل�ساريف.     وال��ر���س��وم  م�ستندات  وت�سليم  النفقة  اوج��ه  جلميع  �سامله  اولد 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/20 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1C.13 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1048  جتاري كلي               
اىل املدعى عليه   /1- �سركة اي�سرتن تكنولوجي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة 100 للن�سر )ذ.م.م( قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
التحكيمية رقم 2009/278 مركز  الدعوى  ال�سادر يف  املحكمني  ببطالن حكم 
جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  دبي  حتكيم 
يوم الثنني املوافق 2013/2/25 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . )علما بان مت احالة 

الدعوى اىل الدائرة التجارية الكلية الثامنة لنظرها(
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/320  جتاري كلي               

اىل املدعى عليهم   /1- �سركة يورو اربيان خلدمات ال�سحن �س.ذ.م.م 2- �سهيلة 
ا�سماعيل ابراهيم 3- فيبهور جوبتا �سبود جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ عبدالكرمي ا�سماعيل ح�سام قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام ا ملدعي 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهم  للمدعي   14496 رقم  ال�سيك  برد  الرابع  عليه 
ال�ساعة  املوافق 2013/2/25  يوم الثنني  لها جل�سة  املحاماة.  وح��ددت  واتعاب 
9:30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . )علما بان مت احالة الدعوى اىل الدائرة  ال�سابعة(
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1422  جتاري كلي               

اىل املدعى عليه /1- �سركة ق�سر بيتك لتجارة الثاث املنزيل �س.ذ.م.م  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / بنك الم����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي ومي��ث��ل��ه: عبا�س 
املالكي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليهم  م�ستت فندي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2713311.26( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2012/4/23 وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2013/2/25 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/2082  جتاري كلي                   
������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة  نعلنكم  اب��ول��و للتجارة  امل��ح��ك��وم عليه  /1-   اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2012/4/30 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ليمتد  �سي  تي  ا���س  ام  ل�سالح/  اع��اله 
2.490.993دولر امريكي)مليونان واربعمائة وت�سعون الف وت�سعمائة ثالثة وت�سعون 
 %9 بواقع  عنه  والفائدة  ال�سداد  الماراتي عن  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي(  دولر 
�سنويا من تاريخ املطالبة الواقع يف 2011/12/5 وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم   1000 ومبلغ  وامل�ساريف 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
مذكرة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/557  ا�ستئناف   عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -�سيد ح�سني منتزمي �سفاري ب�سفته ال�سخ�سية 
وب�سفته �ساحب نيو ورلد انف�ستمن�س  ليمتد جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف /حممد تواناين وميثله: حممد ح�سن حممد البحر   قد 
كلي     عقاري   2010/781 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف 
بتاريخ 2012/8/9 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/14 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة  ch1B.10  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

مذكرة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1172  ا�ستئناف   جتاري

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -الدولية للتجارة الت�سويقية �س.م.�س  جمهول 
امل�ستاأنف /مارك كري�سانتا فيليب بريرا وميثله:  ان  حمل القامة مبا 
ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  املطوع   عبدالرحمن ح�سن حممد 
لها  بتاريخ 2012/10/9 وحددت  كلي  رقم 2011/383 جتاري  بالدعوى 
جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2013/2/12 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة  
ch2E.23  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/494  ا�ستئناف عقاري
موزيل  دي��ر  ف��ان  بريناردينا  جوهانا   -2 كامبني  ف��ان  -روب��ني   1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
3- او�سكار جرياردو�س فان كابن 4- جوهانا كورنيليا دبليو وفان دير موزيل ويلمي�س 
5- ريا�س �سوتريوال وطاهر �سوتريوال 6- جونيور  مورفني هيل�ستون  جمهويل حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سا�سا �سيخ وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف 
 2012/7/24 بتاريخ  كلي  عقاري   2011/637 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2013/2/14  يوم اخلمي�س  لها جل�سه  وح��ددت 
ch1B.10 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا  .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1835  جتاري كلي                

ال��ربت قومي  جمهول حمل القامة  املدعى عليه/1-  ريا�س  اىل 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  دب�����ي)ذ.م.م(    �سركة معدات   / املدعي  ان  مبا 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2013/2/4 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت 
الدعوى  املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/28 ال�ساعة 9.30 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/3052 تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �سده/1- �سركة ا�سناد للتكنولوجيا  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ عماد �سوقي حمزه حممد وميثله: علي عبداهلل ماجد 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم  ال�سام�سي  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )261036( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   )15794( مبلغ  اىل  .بال�سافة  املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/104 تنفيذ عمايل

حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات   360 ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �سعد اقبال حممد جاويد اقبال   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6616( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   )408( مبلغ  اىل  .بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/1163 تنفيذ جتاري
ان  املجموعة 32 جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �سده/1- �سركة  اىل 
طالب التنفيذ/ �سركة ايران خودرو ديزل �سركة م�ساهمة عامة  وميثله: 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  الكبان   حممود  عبداملجيد  ريا�س 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2044351( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه    . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر
                     اىل املدعي عليه/مرحبا للخدمات الفنية وتنظيف املباين- 
ب���اأن املدعيني ق��د اق��ام��و عليكم  �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم 
املحكمة لها جل�سة يوم الربعاء  اأدن��اه وح��ددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي 

املوافق 2013/2/20 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
5068/2012/13
4966/2012/13

م
1
2

ا�سم املدعي
مرحبا �سوزن حممد بديع الزمان

 �ساميم ح�سني ريا�س الدين 

مبلغ املطالبة
22700 درهم �سامل تذكرة العودة
18180 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/248 طعن مدين   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
ال�سام�سي  ماجد  عبداهلل  علي  وميثله:  ال�سبيب  احمد  را�سد  امنه  الطاعن/ 
عبدالواحد   -2 �سبيب  بن  احمد  را�سد  حممد   -1/ �سدهم  املطعون  باعالن 
احمد را�سد احمد را�سد بن �سبيب 3- �سبيب احمد را�سد احمد را�سد بن �سبيب 
ارملة  املبدور  �سعيد  فاطمة   -5 �سبيب  بن  را�سد  احمد  را�سد  احمد  خالد   -4
احمد را�سد بن �سبيب  جمهويل حمل القامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم 
وذلك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب  اع��اله  املذكورة  الطعن 

للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2950ت عمل-م ع- ت- اأظ(
�سده  املنفذ  باك�ستان   اجلن�سية:  كرمي  ف�سل  ح�سني  �سابري  التنفيذ/  طالب 
المارات     اجلن�سية:  ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية  لالأعمال  المارات  ا�سرت   :
املطلوب اعالنه:ا�سرت المارات لالأعمال اللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية: 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ  ب-  ع-  جز-م  عم   2012/2783 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ 
التنفيذ.  املوافق 2013/2/21 موعدا لنظر طلب  لنظره جل�سة يوم اخلمي�س 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2900ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ جابد عامل جامال ح�سني اجلن�سية: بنغالدي�س املنفذ �سده 
اعالنه:بني  املطلوب  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  ال�سطور  بني   :
ال�سطور للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/2058 
 2013/2/18 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  جز-م  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2904ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد رفيق العلم �سابون ليت نور الهدى دولل اجلن�سية: 
اجلن�سية:  املياه  �سبكات  ملقاولت  النابيب  تقنية   : �سده  املنفذ  بنغالدي�س  
اجلن�سية:  املياه  �سبكات  ملقاولت  النابيب  تقنية  اعالنه:  املطلوب  المارات 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ  ب-  ع-  جز-م  عم   2012/1706 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/18 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لنظره 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3355ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ امين حماد عبداملجيد ح�سان اجلن�سية: م�سر املنفذ �سده : 
رويال الوطنية للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�سية: المارات   املطلوب اعالنه: 
رويال الوطنية للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى  ال�سند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم 2012/2991 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 
2013/2/18 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
بوا�سطة وكيل  او  العمالية �سخ�سيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3348ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد زا�سم الدين �سحاب مياه اجلن�سية: بنغالدي�س املنفذ 
�سده : دارين ملقاولت ال�سيانة العامة اجلن�سية: المارات املطلوب اعالنه:  
ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العامة  ال�سيانة  ملقاولت  دارين 
رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  جز-م  عم   2012/2001
2013/2/19 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
او بوا�سطة وكيل  العمالية �سخ�سيا  الكائنة باملحكمة  التنفيذ-  الثانية بادارة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3114ت عمل-م ع- ت- اأظ(
بنغالدي�س      اجلن�سية:  الرحمن  حمفوظ  �سوهيل  حممد  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �سده : عبداهلل طار�س للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات     املطلوب 
اعالنه: عبداهلل طار�س للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى  ال�سند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم 2012/1837 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2013/2/20 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/2464  تنفيذ عمايل 

ZSH1D1- م�سل�سل عام:  1  
بالن�سر  ابوظبي- الم��ارات   عنوانه:  .ال. بيه-  ال  اىل املحكوم عليه /او�ستني �سميث- لورد 
- قد �سدر �سدك حكم يف الق�سية رقم 2011/509 ل�سالح املدعي/)كريج ايفان هوارد  - 
نيوزيالندا (   ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية +الفوائد القانونية )5%(+ قيمة 
الر�سوم  �سامل  دره��م  حت�سيله:166.467  املطلوب  املبلغ   -1 اخلدمة  نهاية  +�سهادة  التذكرة 
الق�سائية -2-ر�سم الت�سريح بالتنفيذ: -3- املجموع: 166.467 درهم �سامل الر�سوم الق�سائية 
ال�ساعة )9.00( من �سباح  املحددة يف  للجل�سة  املحكمة  ام��ام هذه  باحل�سور  فانت مكلف  لذا 
يوم  2013/2/20 لتنفيذ ما ذكر اعاله، ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�سبة. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/27 م .

القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/2456  تنفيذ عمايل 

ZT1FB1  - م�سل�سل عام:  1 
اىل املحكوم عليه /او�ستني �سميث- لورد ال .ال. بيه- ابوظبي- المارات   عنوانه: بالن�سر - قد 
�سدر �سدك حكم يف الق�سية رقم 2011/508 ل�سالح املدعي/)�شيمو بيرت وايت - بريطانيا 
(   ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�سم املحدد لذلك ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية +تذكرة �سفر+ �سهادة نهاية اخلدمة   1- املبلغ 
املطلوب حت�سيله:225.014 درهم �سامل الر�سوم الق�سائية -2-ر�سم الت�سريح بالتنفيذ: -3- 
املجموع: 225.014 درهم �سامل الر�سوم الق�سائية لذا فانت مكلف باحل�سور امام هذه املحكمة 
للجل�سة املحددة يف ال�ساعة )9.00( من �سباح يوم  2013/2/20 لتنفيذ ما ذكر اعاله، ويف حال 
بتوقيعي  املنا�سبة. �سدر  القانونية  الج��راءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/27 م .

القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   حمكمة ابوظبي البتدائية
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القافلة الوردية جتول اأرجاء راأ�ض اخليمة وتفح�ض 672 �سخ�سًا

دفاع مدين اأبوظبي ت�سيطرعلى حريق مب�ستودع خلدمات الأفراح يف امل�سفح 

•• راأ�ص اخليمة -الفجر: 

ودع���ت اإم����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة مبزيد 
فريق  وال����رتح����ي����ب  احل�����ف�����اوة  م����ن 
الفر�سان  من  الوردية  القافلة  عمل 
اإجناز مهماته  بعد  الطبي  والطاقم 
يف الإم������ارة، ح��ي��ث م��ر ال��ف��ر���س��ان يف 
خمتلف ربوع راأ�س اخليمة منطلقني 
من مقر كلية التقنية العليا باجتاه 
بذلك  ليختتموا  �سقر  م�ست�سفى 
م��ه��م��ات ال���ي���وم ال���راب���ع ع��ن��د مركز 
 26 م�سافة  قاطعني  التجاري  املنار 
التي مت  امل�سافة  اجمايل  لي�سل  كم، 
قطعها حتى الآن 125 كم خالل 4 
اإىل  اخلمي�س  القافلة  و�ستعود  اأي��ام، 
العيادة  و�ستتواجد  ال�سارقة  ام���ارة 
كما  املائية  املجاز  واجهة  يف  املتنفلة 
�ستنظم القافلة الوردية اخلمي�س يف 
واجهة املجاز املائية املارثون الوردي 

عند اخلام�سة م�ساًء مل�سافة 2 كم.
املرافقة  املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  وك��ان��ت 
مل�سرية القافلة الوردية التي اقيمت 
ومركز  �سقر  م�ست�سفى  م��ن  ك��ل  يف 
اجلزيرة احلمراء قد فح�ست 672 
الرابع لريتفع  اليوم  �سخ�ساً خالل 

الفكرة،  حيث  من  �سواء  والإقليمي، 
او التنفيذ، او الإ�ستجابة املجتمعية.

ال�سحي  را�سد  حممد  �سعادة  واألقى 
اخليمة  راأ�����س  منطقة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ال��ط��ب��ي��ة خ����الل ال���س��ت��ق��ب��ال كلمة 
ال�����س��م��و حاكم  ب�����س��اح��ب  فيها  اأ����س���اد 
ال�سيخة  ���س��م��و  وح���رم���ه  ال�����س��ارق��ة 
جواهر القا�سمي لرعايتهم ودعمهم 
واأف���راد  بالفر�سان  ورح���ب  للقافلة، 
ال���ط���اق���م ال���ط���ب���ي، و����س���ك���ره���م على 
جهودهم الكبرية والفعالة يف �سبيل 
مثمناً  ال���ث���دي،  ���س��رط��ان  م��ك��اف��ح��ة 
دورهم يف توعية املجتمع مبخاطره، 
والوقاية  ع���ن���ه،  ال��ك�����س��ف  واأه���م���ي���ة 
كافة  تكاتف  اىل �سرورة  ودع��ا  منه، 
اجلهود من موؤ�س�سات وهيئات لدعم 
اأهدافها  لتحقيق  ال��وردي��ة  القافلة 

بجعل الدولة خالية من املر�س.
يف الإطار ذاته �سكر الدكتور عبداهلل 
النعيمي مدير م�ست�سفى �سقر خالل 
الوردية،  ال��ق��اف��ل��ة  وف���د  الإ���س��ت��ق��ب��ال 
مكافحة  يف  دوره���ا  اأهمية  اىل  ونبه 
ارتفاع  ���س��وء  وت��ط��وي��ق��ه يف  امل��ر���س 
�سرطان  مب���ر����س  ال����س���اب���ة  ن�����س��ب��ة 
قائاًل:  العاملي  امل�ستوى  على  الثدي 

اجنازاً  هذا  وعدت  الوردية،  للقافلة 
القطاع  اجن���ازات  اىل  ي�ساف  لف��ت��اً 
ال�سحي يف الدولة، وبينت اأن حملة 
اجلميع  ت���دف���ع  ال����وردي����ة  ال��ق��اف��ل��ة 
اأ�سبحت  اأن  بعد  فيها  امل�ساركة  اىل 
هدفاً وطنياً يلقي م�سوؤولية تنفيذه 
يف  القاطنني  جميع  على  وحتقيقه 

الدولة من مواطنني ومقيمني.
اماراتية  ام خليفة مواطنة  واأعربت 
اخليمة  راأ����س  يف  للفح�س  متقدمة 
الكبرية  العناية  لهذه  تقديرها  عن 
التي توليها الدولة والقادة لبنائها 
املواطنني واملقيمني ب�سكل مل ي�سهد 
ل���ه م��ث��ي��ل، وا����س���ادت ب��ح�����س��ن تعامل 
الفريق الطبي مع الن�ساء، وحر�سه 
النف�سية،  احتياجاتهن  تفهم  على 
الوجهة  وت��وج��ي��ه��ه��ن  وت��ط��م��ي��ن��ه��ن، 
املر�س،  م��ع  التعامل  يف  ال�سحيحة 
ت�ساعد على  التي  الوقاية  ويف طرق 
داليا  ال������راي  وت��واف��ق��ه��ا  اج��ت��ن��اب��ه. 
ح�سني مقيمة يف الفجرية الفجرية 
يف ان القافلة الوردية اتاحت فر�سة 
ك���ب���رية ل��ل��ف��ح�����س ب���ال���و����س���ول اىل 
الدولة،  ام���ارات  داخ��ل  بعيدة  امكنة 
الإمكانات  جميع  معها  م�ست�سحبة 

ع�����دد امل���ت���ق���دم���ني ل��ل��ف��ح�����س خالل 
الأيام الأربعة اىل 2307 اأ�سخا�س، 
الن�ساء  من  املتقدمني  اع��داد  وبلغت 
يف فحو�س راأ�س اخليمة نحو 549 
ام��راأة، فيما بلغ عدد الرجال 123 
رجاًل، و�سكل مواطنو دولة الإمارات 
�سكل  ف��ي��م��ا  ا���س��خ��ا���س،   306 ن��ح��و 
املقيمون نحو 366 �سخ�ساً، وجرى 
الرابع حتويل  اليوم  خالل فحو�س 
املاموغرام،  فح�س  اىل  حالة   200
و26 حالة اأخرى اإىل فحو�س اأ�سعة 

الأمواج فوق ال�سوتية.
وث���م���ن���ت امل��ن��ط��ق��ة ال��ط��ب��ي��ة ل���راأ����س 
ال�ستقبال  ح���ف���ل  خ�����الل  اخل���ي���م���ة 
الذي اأقيم لفر�سان القافلة الوردية 
مب�ست�سفى �سقر ماتقوم به القافلة 
ل��ت��ق��دمي الدعم  م���ن ج���ه���ود لف���ت���ة 
ما  يف  وال��ط��ب��ي  ال�سحي  والتثقيف 
ي��ت��ع��ل��ق مب��ر���س ���س��رط��ان ال���ث���دي يف 
اإمارات الدولة على امتداد ال�سنوات 
الأوىل  ان��ط��الق��ت��ه��ا  م��ن��ذ  ال���ث���الث 
من  وم��اح��ق��ق��ت��ه   ،2011 ال��ع��ام  يف 
اإعجاب  حم���ط  ا���س��ب��ح��ت  اجن������ازات 
والإعالمية  ال�����س��ح��ي��ة  الأو�����س����اط 
العربي  وامل���ح���ي���ط���ني  امل���ن���ط���ق���ة  يف 

ت�ساب امراأة من بني 8 - 10 ن�سوة 
الح�ساءات  وت��ظ��ه��ر  امل���ر����س،  ب��ه��ذا 
العاملية اأن مر�س �سرطان الثدي هو 
الن�ساء  ل��دى  للوفاة  الثاين  ال�سبب 
ب�سكل  ال�سرطان  باأمرا�س  امل�سابات 
ب��ه مع  وت���زداد فر�س ال�سابة  ع��ام، 
�سفائه  ن�سب  اأن  ال  بالعمر،  التقدم 
جتعل  م��ب��ك��راً  اكت�سافه  يف  املرتفعة 
اأي�ساً،  ك���ب���رية  م��ن��ه  ال���وق���اي���ة  اأم�����ل 
هذا  يف  ال��وردي��ة  القافلة  جهود  وان 
ال�������س���دد ت�����س��ت��ح��ق الإع�����ج�����اب وهي 

تطوف خمتلف اأرجاء الإمارات .
را�سد  نهاية احلفل قام حممد   ويف 
النعيمي  عبداهلل  والدكتور  ال�سحي 
بتقدمي درع تذكاري و�سهادة تقدير 
ت�سلمهما  ال��وردي��ة  القافلة  لفر�سان 
ابو �سلطان قائد فر�سان  منه �سامح 
القافلة الوردية ومالك الإ�سطبالت 

الذهبية امل�ساركة يف القافلة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����س���ادت ه��ي��ف��اء يو�سف 
مبركز  ال�سحية  ��َف��ة  املُ��ّث��ِقّ ال��زع��اب��ي 
احل���م���راء ال�����س��ح��ي يف اإم������ارة راأ�����س 
الكبري  الإق�����ب�����ال  ب��ح��ج��م  اخل���ي���م���ة 
ال�سريري  الفح�س  اىل  للمتقدمني 
املتنقلة  ال����ع����ي����ادات  ت��ق��ي��م��ه  ال������ذي 

•• اأبوظبي-وام:

����س���ي���ط���رت ف�����رق ال�����دف�����اع امل�������دين يف 
�سب  حريق  على  ام�س  فجر  اأبوظبي 
مب�ستودع خلدمات الأفراح يف منطقة 
وكان   . اإ���س��اب��ات  وق���وع  دون  امل�سفح 
العمليات  غ��رف��ة  م���ن  ب����الغ  ورد  ق���د 
وع�سرين  واأرب���ع  ال��راب��ع��ة  ال�ساعة  يف 
دق��ي��ق��ة ف��ج��را ي��ف��ي��د ب���ان���دلع حريق 
امل�ستودعات  اأحد  يف  الدخان  وانبعاث 
مبنطقة امل�سفح وعلى الفور توجهت 
الدفاع  الدفاع املدين من مركز  فرق 

احل����ري����ق م��ن��ع��ا ل��ن�����س��وب احل����رائ����ق. 
ال��ن��ق��ي��ب عبداهلل  وم����ن ج��ان��ب��ه ذك����ر 
العمالء  التميمي رئي�س ق�سم خدمة 

العامة  الإدارة  يف  العامة  والعالقات 
احلريق  اأن  باأبوظبي  امل��دين  للدفاع 
اأتى على حمتويات امل�ستودع بالكامل.

 33 م  و   14 م  و  امل�����س��ف��ح  امل����دين يف 
زايد  بن  واإ�سناد مراكز حممد  ودع��م 
اإىل  انتقاله  دون  وحالت  والقبي�سات 
ودعا   . املجاورة  الأخ��رى  امل�ستودعات 
مدير  ال��ري��ام��ي  �سعيد  ح��م��د  امل��ق��دم 
اإدارة مراكز الدفاع املدين يف اأبوظبي 
الإطفاء  عملية  على  اأ���س��رف  وال���ذي 
اأ�سحاب امل�سانع ومالك وم�ستاأجري 
الهتمام  ����س���رورة  اإىل  امل�����س��ت��ودع��ات 
ال�سليمة  التخزين  بقواعد  واللتزام 
امل�ستودعات  نظافة  على  واملحافظة 
والتاأكد من ال�سيانة الدورية لأنظمة 

ونا�سدت  ال��غ��ر���س،  ل��ه��ذا  امل�����س��اع��دة 
الن�ساء والرجال على اغتنام فر�سة 
التقدم  القافلة، و�سرورة  فحو�سات 
ل��ل��ف��ح�����س ل����ل����وق����وف ع���ل���ى احل����ال 
القافلة  ودع���م  ج��ه��ة،  م��ن  ال�سحية 
مل�سامينها  الإ���س��ت��ج��اب��ة  خ���الل  م��ن 
على  ال�����س��وء  ت�سلط  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
افراد  ل��دى  الكبري  ال��وع��ي  م�ستوى 
اجل��م��ه��ور يف ال���دول���ة، وق���ال���ت هذه 
اأن  فيها  اأفكر  التي  الأوىل  امل��رة  هي 
مر�س  عن  للك�سف  للفح�س  اأتقدم 
ال���ث���دي، وا���س��ت��ف��دت كثرياً  ���س��رط��ان 

القافلة  قدمته  ال��ذي  التدريب  من 
الوردية للفح�س الذاتي

الوردية  القافلة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
يف ال���ي���وم ال�������س���اد����س )اخل��م��ي�����س 7 
رحالها  ال��ق��اف��ل��ة  �ستحط  ف���رباي���ر( 
امارة  ال�سارقة قادمة من  يف مدينة 
عجمان و�ستتواجد العيادات يف اأر�س 
املعار�س بعجمان )خلف كارفور( ويف 
واجهة املجاز املائية، ويوم اجلمعة يف 
بال�سارقة،  الوطني  ال�سارقة  منتزه 
القادم  فرباير(   9 )ال�سبت  يوم  ويف 
�ستحط القافلة رحالها يف امارة دبي 

)الأحد  ي��وم  حتى  دب��ي  يف  وت�ستمر 
العيادات  و�ستتواجد  ف��رياي��ر(   10
يف رواق عو�سة بنت احل�سني الثقايف 
والإجتماعي بدبي، وعيادة ال�سرطة 
القافلة يف  �ستنطلق  دب��ي، بعدها   –
مدينة العني )الثنني 11 فرباير( 
و����س���ت���ت���واج���د ال����ع����ي����ادات ه����ن����اك يف 
الطوية(،  حديقة   – العني  )بلدية 
م�سريتها  ال��وردي��ة  القافلة  وتختتم 
 12 يف العا�سمة اأبوظبي )الثالثاء 
ف���رباي���ر( و���س��ت��ت��واج��د ال���ع���ي���ادات يف 

م�ست�سفى براجيل باأبوظبي.

حاكم راأ�ض اخليمة ي�ستقبل �سفري ال�سنغال
•• راأ�ص اخليمة -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر الظيت ام�س..�سعادة بابكر باه �سفري جمهورية 
ت�سلمه مهام عمله لدى  �سموه مبنا�سبة  لل�سالم على  الذي قدم  ال�سنغال 
له  متمنيا  بال�سفري  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب  ال��دول��ة. 
بني  القائم  التعاون  وتعزيز  اجلديد  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق 
البلدين ال�سديقني يف خمتلف املجالت. من جانبه اأ�ساد ال�سفري ال�سنغايل 
خمتلف  يف  الإم����ارات  دول��ة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  احل�سارية  بالنه�سة 
ال�سمو  ال�سال م�ست�سار �ساحب  اأحمد  �سعادة �سالح  اللقاء  امليادين. ح�سر 
حاكم راأ�س اخليمة و�سعادة �سامل علي عبداهلل ال�سرهان م�ست�سار �ساحب 

ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة. 

وزارة البيئة والفاو تنظمان ور�سة عمل وطنية حول تطبيق املعايري الدولية لل�سحة النباتية 
•• دبي-وام:

تختتم وزارة البيئة واملياه بالتعاون مع منظمة الغذية والزراعة لالأمم املتحدة الفاو اليوم ور�سة العمل الوطنية 
حول تطبيق املعايري الدولية لل�سحة النباتية التي ا�ستمرت خم�سة اأيام. وا�ستهدفت الور�سة املهند�سني الزراعيني 
العاملني يف املحاجر يف خمتلف منافذ الدولة فيما يحا�سر فيها خرباء دوليون من منظمة الفاو . وتاأتي الور�سة 
يف اإطار ا�سرتاتيجية الوزارة واهدافها يف جمال رفع معدلت المن احليوي وتدريب الكوادر الب�سرية مبا يتنا�سب 
مع املتغريات يف الدولية والإقليمية يف جمال احلجر الزراعي. وت�سمنت الور�سة عدة حماور منها حمور خا�س عن 
اأهداف التفاقية الدولية لوقاية النبات واملعايري الدولية لل�سحة النباتية ودورها يف ان�سيابية ال�سلع الزراعية بني 
الدول وحركة التجارة اخلارجية يف ال�سلع الزراعية والعالقة مع القطاع اخلا�س وحمور تنظيم ال�سترياد والذي 
النباتية  يتناول حتليل خماطر الآفات يف عملية تنظيم ال�سترياد وعملية الفح�س لل�سلع كاأحد تدابري ال�سحة 

املطبقة على ال�سلع امل�ستوردة . 

اإ�سابة 3 اأ�سخا�ض يف حادث مروري على ج�سر الحتاد 

وفد الدولة يختتم م�ساركته يف اجتماع الوزراء 
امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة يف دول التعاون

مما اأدى ل�سطدامها ببع�سها البع�س ب�سورة متتالية 
وجنم عن ذلك تدهور اثنتني من ال�سيارات.

التي  امل��دين  للدفاع  التابعة  ال�سعاف  �سيارات  وقامت   
امل��ن��ا���س��ب بنقل  و���س��ل��ت اىل م��ك��ان احل�����ادث يف ال���وق���ت 
امل�سابني اىل م�ست�سفى �سقر بالتعاون مع فرق النقاذ 
بتنظيم  ال��دوري��ات  ق��ام��ت  كما  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ب�سرطة 

حركة ال�سري بتغيري م�سار ال�سيارات منعا لالزدحام.
بقواعد  الإل��ت��زام  ���س��رورة  ال���دوع على  النقيب  و���س��دد   
املرور للحفاظ على �سالمة اجلميع واللتزام  واأنظمة 
كافية  م�سافة  وت��رك  الطريق  على  املحددة  بال�سرعات 

بني املركبة والأخرى.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

اأ�سيب 3 اأ�سخا�س من جن�سيات عربية واأخرى اآ�سيوية 
اأدى  ت�سادم  حل��ادث  تعر�سهم  اإث��ر  متفاوته  باإ�سابات 
اخليمة  براأ�س  الحت��اد  ج�سر  على  مركبات   3 لتدهور 

اأم�س.
وق����ال ال��ن��ق��ي��ب حم��م��د ال����دوع رئ��ي�����س ق�����س��م الدوريات 
ب�سرطة راأ�س اخليمة بالإنابة الذي تواجد وقت احلادث 
الدوريات  فرع  ال�سلحدي مدير  امل��الزم حممد  بجانب 
القيادة  ب�سبب  ك���ان  احل����ادث  اأن  اخل��ارج��ي��ة،  ب��ال��ط��رق 
بال�سرعة الزائدة وعدم ترك م�سافة كافية بني املركبات 

من الجتماع ال� 30  للجنة التن�سيق البيئي التي ت�سم 
�سوؤون  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني  ال�����وزارات  وك���الء  ع�سويتها  يف 
البيئة يف دول املجل�س والذي عقد يومي الثالث والرابع 
من �سهر فرباير احلايل. وناق�س اأع�ساء جلنة التن�سيق 
البيئي  ال��ع��م��ل  اأول���وي���ات   30 ال����  الج��ت��م��اع  يف  البيئي 
الإقليمية  املنظمات  م��ع  ال��ت��ع��اون  واآل��ي��ات  وال��ت��ح��دي��ات 
والدولية وخمرجات موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم 
امل��ت��ح��دة الإط���اري���ة ب�����س��اأن تغري امل��ن��اخ وال��ت��ي ع��ق��دت يف 
الدوحة يف نهاية عام 2012 بجانب مناق�سة خمرجات 
موؤمتر القمة العاملي ريو 20 ومتطلباته واآليات العمل 
على امل�ستويني الإقليمي والوطني ب�ساأن اآليات التنفيذ. 
و����س���ارك وزي���ر ال��ب��ي��ئ��ة و امل��ي��اه ع��ل��ى ه��ام�����س الجتماع 
ال�ساد�س ع�سر لأ�سحاب ال�سمو و املعايل الوزراء يف حفل 
تكرمي اأف�سل الأعمال البيئية يف دول املجل�س يف دورته 

ال�سابعة.

•• دبي-وام:

�سارك وفد الدولة برئا�سة معايل الدكتور را�سد اأحمد 
بن فهد وزير البيئة واملياه يف الجتماع ال� 16 لأ�سحاب 
البيئة  ���س��وؤون  ع��ن  امل�سوؤولني  ال���وزراء  وامل��ع��ايل  ال�سمو 
الذي  العربية  اخلليج  دول  يف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل��دول 
ال�سعودية.  ج��دة  مدينة  يف  الول  اأم�س  اأعماله  اختتم 
الدكتور  �سعادة  من  كال  ع�سويته  يف  الدولة  وف��د  �سم 
ج��اب��ر اجل��اب��ري ن��ائ��ب الأم���ني ال��ع��ام يف هيئة البيئة - 
ال��وزارة امل�ساعد  اأبوظبي و�سعادة حممد الزعابي وكيل 
الدين  �سعد  الدكتور  و�سعادة  بالوكالة  البيئة  لقطاع 
النمريي م�ست�سار وزير البيئة واملياه واملهند�سة عائ�سة 
الزريهي  ويحيى  ال����وزارة  يف  م�ساعد  خبري  ال��ع��ب��دويل 
من�سق عالقات عامة يف ال��وزارة . واأقر اأ�سحاب ال�سمو 
املرفوعة  التو�سيات  الجتماع  خ��الل  ال���وزراء  واملعايل 

املخدرات الكربى الأ�شبوع القادم

جنايات راأ�ض اخليمة حتكم باملوؤبد لتاجر خمدرات عربي وال�سجن لآ�سيوية �سرقت خمدومها

بح�شور اإمام احلرم املكي 

�سجينا ي�ساركون يف جائزة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي   13

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

بدائرة  اجل��ن��اي��ات  حمكمة  ق�ست   
برئا�سة  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  حم���اك���م 
وع�سوية  رج���ب  ي��و���س��ف  امل�����س��ت�����س��ار 
ال���ق���ا����س���ي���ني ح���م���د ع���ب���د ال���ك���رمي 
امل�سدد  بال�سجن  ح��م��ي��دان  وع���ارف 
ادانته  ع��رب��ي  ع��ام��ل بحق   29 مل��دة 
املواد املخدرة  بتهمة حيازة وترويج 
ف���ى جل�ستها  امل��ح��ك��م��ة  ق�����س��ت  ك��م��ا 
اأم�������س ب��ح��ب�����س م��ت��ه��م اخ����ر عربي 

ال�����س��رط��ة ب��ع��د ك��م��ني حم��ك��م، واأكد 
املتهم اعرتافاته اأمام املحكمة .

وقعت  التي  الق�سية  تفا�سيل  ويف 
املعلومات  �سوء  ففي  املا�سي  العام 
ال�سرطة  اىل  ت�سربت  التي  امل��وؤك��دة 
متكنت  حم���ك���م���ا  ك���م���ي���ن���ا  ن�������س���ب���ت 
مب��وج��ب��ه م���ن اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س على 
ال�����س��اب ال��ع��رب��ي ال���ذي ي��دع��ى م . اأ 
اأثناء دخوله البالد عرب منفذ راأ�س 
الدارة حيث كانت بحوزته كمية من 

خمدر احل�سي�س .

لرتكابه  ���س��ن��وات   3 مل��دة  اجلن�سية 
ج���رم ه��ت��ك ال��ع��ر���س ب��ي��ن��م��ا ق�ست 
امل��ح��ك��م��ة ب��ح��ب�����س اأ���س��ي��وي��ة مل����دة 3 

�سهور لقيامها ب�سرقة مكفولها .
وبالن�سبة لق�سية الجتار باملخدرات 
للمتهم  العامة  النيابة  فقد وجهت 
احل��ي��ازة وال��رتوي��ج وت��ع��اط��ي املواد 
امل����خ����درة وخ������الل ال��ت��ح��ق��ي��ق معه 
اعرتف املتهم اأمام النيابة مبلكيته 
من  ج���رام  كيلو   30 ت��ع��ادل  لكمية 
خم����در احل�����س��ي�����س ���س��ب��ط��ت��ه��ا معه 

ال�ساب  اأن  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وك�����س��ف��ت 
امل��ت��ه��م م��دم��ن ع��ل��ى ت��ع��اط��ي امل���واد 
امل��خ��درة واأن���ه ح��اول اإدخ���ال الكمية 
اإيل داخ���ل ال��ب��الد ل��رتوي��ج��ه��ا عرب 
اأ����س���خ���ا����س مل ي���ح���دده���م وه�����و ما 
اىل  لحالته  العامة  بالنيابة  ح��دا 
ال��ق�����س��اء ب��ت��ه��م��ة ال���رتوي���ج ع���الوة 
. وخالل  وال��ت��ع��اط��ي  احل��ي��ازة  على 
املحكمة  ق�����س��ت  اأم���������س  ج��ل�����س��ت��ه��ا 
�ساب  بحق  �سنوات   3 مل��دة  بال�سجن 
ع��ر���س طفل  بانتهاك  ات��ه��م  ع��رب��ي 

مهجور،  مكان  اإيل  ا�ستدراجه  بعد 
ك��م��ا ق�����س��ت ب�����س��ج��ن اأ���س��ي��وي��ة ملدة 
ثالثة اأ�سهر بعد اأن اعرتفت ب�سرقة 

حمتويات فيال خمدومها
تعقدها  جلل�سة  املحكمة  واأرج�����ات 
ال��ن��ظ��ر يف ق�سية  ال��ق��ادم  الأ���س��ب��وع 
يوجه  ال����ت����ي  ال����ك����ربي  امل�����خ�����درات 
اجلن�سية  م��ن  ل�ساب  فيها  الت��ه��ام 
كيلو   96 وح��ي��ازة  بحلب  ال��ع��رب��ي��ة 
وذلك  احل�سي�س  خم��در  م��ن  ج���رام 

بناء علي طلب الدفاع .

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

 �سهدت جائزة راأ�س اخليمة للقران 
الكرمي يف دورتها 13 اأم�س اجراء 
املن�ساآت  ل��ن��زلء  اخلا�سة  امل�سابقة 
الإ���س��الح��ي��ة وال��ع��ق��اب��ي��ة يف راأ����س 
�سجينا من   13 اخليمة مب�ساركة 

جن�سيات واأعمار خمتلفة.
اأقيمت  ال���ت���ي  امل�����س��اب��ق��ة،  ح�����س��ر   
براأ�س  امل���رك���زي  ال��ف��ل��ي��ة  ���س��ج��ن  يف 
الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  اخل��ي��م��ة 
خ���ال���د ب����ن ع���ل���ي ال���غ���ام���دي اإم�����ام 
املكي، جانبا من فعالياتها،  احلرم 
ب��ج��ان��ب اأح���م���د ���س��ب��ي��ع��ان، الأم���ني 

للتناف�س  خ�س�ست  الأوىل  ف��ئ��ات، 
القراآن  م��ن  اأج����زاء   3 حفظ  على 
جزئني،  حلفظ  والثانية  الكرمي، 

والثالثة حلفظ جزء واحد. 
وم����ن امل���ق���رر اإع������الن ال��ن��ت��ائ��ج يف 
خا�س  حفل  وتنظيم  لح��ق،  وق��ت 
الأ�سابيع  خالل  الفائزين  لتكرمي 
الفلية  ���س��ج��ن  م��ق��ر  يف  ال���ق���ادم���ة 

املركزي براأ�س اخليمة.
م��دي��ر عام  ال�سحي،  اأح��م��د  واأ���س��اد 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��وؤ���س�����س��ة 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ك��رمي وع��ل��وم��ه، 
بال�سراكة  للجائزة،  املنظمة  العليا 
املوؤ�س�سة  جتمع  ال��ت��ي  املجتمعية، 

العام جلائزة راأ�س اخليمة للقراآن 
اللجنة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ال����ك����رمي، 
والعقيد  للجائزة،  املنظمة  العليا 
اأحمد �سامل ال�سلومي، مدير اإدارة 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة 
راأ�س  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 
اأع�ساء اللجنة  اخليمة، وعدد من 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة واأع�����س��اء جمل�س 
اإدارة  وم�����س��وؤويل  امل��وؤ���س�����س��ة،  اإدارة 
يف  والعقابية  الإ�سالحية  املن�ساآت 

�سرطة راأ�س اخليمة. 
ا�ستمرت  التي  امل�سابقة،  وا�ستملت 
ي���وم���ا واح�������دا، ع��ل��ى الخ���ت���ب���ارات 
 3 النهائية للم�ساركني، وت�سمنت 

العامة  ال���ق���ي���ادة  م����ع  واجل�����ائ�����زة 
ل�سرطة راأ�س اخليمة، و�سواها من 
�سبيل  جهات حكومية وخا�سة، يف 
وتعزيز  ال���ك���رمي،  ال���ق���راآن  خ��دم��ة 
جهود حتفيظ كتاب اهلل، �سبحانه 
وتعاىل، وتر�سيخ قيمه ال�سمحة يف 
توجيهات  وترجمة  الأجيال،  وعي 
ال���دول���ة يف ح��ق��ل حتفيظ  ق���ي���ادة 
اأن  ال�سجناء  واأكد  الكرمي.  الكتاب 
م�ساركتهم يف الدورة الثالثة ع�سرة 
للقراآن  اخليمة  راأ����س  ج��ائ��زة  م��ن 
من  ال���ن���ه���ل  اإىل  ت���ه���دف  ال����ك����رمي 
م�سيدين  تعاىل،  اهلل،  كتاب  ه��دي 
مب�����س��ت��وى ال��ت��ن��ظ��ي��م واإج���������راءات 

امل�����س��اب��ق��ة، وم��ع��رب��ني ع��ن �سكرهم 
اخليمة  راأ���س  ملوؤ�س�سة  وتقديرهم 
ال���ك���رمي وع���ل���وم���ه، التي  ل���ل���ق���راآن 
تنظم اجلائزة ال�سنوية، لهتمامها 
املن�ساآت  يف  ون����زلء  ك�سجناء  ب��ه��م 
وحر�سها  والإ�سالحية،  العقابية 
فعاليات  يف  م�������س���ارك���ت���ه���م  ع���ل���ى 
باعتبارهم  ال���ق���راآن���ي���ة  اجل����ائ����زة 
الذي  الأم����ر،  املجتمع،  م��ن  ج���زءا 
ال�سجناء  �سلوك  تقومي  اإىل  يقود 
الكرمي،  ال����ق����راآن  ه����دي  ���س��وء  يف 
وتعزيز ارتباطهم بالنور القراآين، 
بالهتمام  �سعورهم  تعزيز  بجانب 

املجتمعي بهم.

الداخلية تبحث مع نظريتها الأملانية التعاون التدريبي مبجالت الدفاع املدين
•• اأبوظبي-وام:

بحثت وزارتا الداخلية الإماراتية والأملانية �سبل تعزيز التعاون يف التدريب 
اإىل جانب عدد من  وتبادل اخل��ربات والزيارات يف جمالت الدفاع املدين 

املو�سوعات الأمنية ذات الهتمام امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني.
وزارة  وكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  اللواء  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
اأملاين  وفد  مع  ال��وزارة  مبقر  اأم�س  واخلدمات  للموارد  امل�ساعد  الداخلية 
برئا�سة هوجلر فارنونغ �سابط ارتباط املكتب الحتادي لل�سرطة اجلنائية 

الأملانية.
ال��دف��اع املدين  ال��ل��واء را���س��د ث��اين املطرو�سي ق��ائ��د ع��ام  ح�سر الج��ت��م��اع 
بوزارة  الدويل  التعاون  اإدارة  املزروعي مدير  �سعيد  اأحمد  واملقدم  بالإنابة 

الداخلية.
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العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
  اعــــــالن بالن�سر  

رقم املرجع :2013/180   
بالكاوالبيل هندية اجلن�سية  قا�سم  ال�سيدة /نابي�سو  بان  للجميع  ليكن معلوما   
دعاء  م��رك��ز  يف   )%100( البالغة  احل�س�س  ك��ام��ل   ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  ت��رغ��ب 
للطباعة مبوجب رخ�سة رقم )28251( وذلك اىل ال�سيدة/ لنقة بي بي علي عبداهلل 
،اماراتية اجلن�سية. تعديالت اخرى: تنازل مالك الرخ�سة لخر.   وعمال لن�س 
امل��ادة )16( فقره 3 من القانون الحت��ادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب 
العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    

  اعــــــالن بالن�سر  
رقم املرجع :2013/177   

الع�سكر،  ا�سماعيل  ع�سكر  حممود  /ن��وره  ال�سيدة  ب��ان   للجميع  معلوما  ليكن   
يف/  البالغة  ح�ستها  ك��ام��ل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  ت��رغ��ب  اجلن�سية  ام��ارات��ي��ة 
امل�ستقبل للخراطة الهند�سية رخ�سة رقم )611286( وذلك اىل ال�سيد/ �سادهان 
فقره  امل��ادة )16(  لن�س  بنغالدي�س اجلن�سية. وعمال  بروفالكمار-  ب��راوا  كمار 
العدل.  فقد  الكاتب  �سان  ل�سنة 1991م يف  القانون الحت��ادي رقم )22(  3 من 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الج��راء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/694  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- فاوتي�س مانولي�س اثانا�سيو  2- �سركة فايرببرو كونرتاكتنج 
ال�سريف يو�سف  ����س.ذ.م.م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي  / �سام�س حممد 
بتاريخ  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  الها�سمي 
2013/1/6 احلكم التمهيدي التايل: وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي 
امل��خ��ت�����س ���س��اح��ب ال�����دور ب���اجل���دول- وت���ك���ون م��ه��م��ت��ه الط�����الع ع��ل��ى م��ل��ف الدعوى 
املمورية  لتنفيذ  وذلك  يقدمه اخل�سوم منها.  ان  وما ع�سى  فيها  املقدمة  وامل�ستندات 
وقدرت امانة قدرها �سبعة الف درهم كلفت املدعية ايداعها خزينة املحكمة.    وحددت 
لها املحكمة جل�سة يوم الحد املوافق 2013/2/10 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة رقم   

ch1C.15
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/230  جتاري جزئي
اىل املدعى عليه 1- ال�سقار ملقاولت البناء ���س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان 
املذكورة  الدعوى  اق��ام  ����س.ذ.م.م  قد  ا�سمنتية  الغرير لالن�ساءات منتجات  املدعي  / 
احل�سابي  اخلبري  بندب   2013/1/7 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
املخت�س �ساحب الدور باجلدول ما مل يتفق الطراف على ت�سمية غريه خالل ا�سبوع 
من تاريخه وذلك لالطالع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات وما قد يقدمه 
اليه اخل�سوم منها والنتقال اىل مقر ال�سركة املدعية وال�سركة املدعى عليها لالطالع 
على الدفاتر التجارية لبيان التعامل الذي مت بينهما من عدمه، وكلفت املدعية بايداع 
مبلغ 3000 درهم خزينة املحكمة على ذمة اتعاب اخلربة.    وحددت لها املحكمة جل�سة 

ch1A.1   يوم الثنني املوافق 2013/2/25 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف القاعة رقم
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2010/322  عقاري كلي
العقاري   والتطوير  لال�ستثمار  �سكوك  �سركة   -1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ي  / راو����س���ان اورمي��ب��ي��ك��وف��ا  قد 
بتاريخ  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
اخلبري  اىل  ال��دع��وى  ب��اع��ادة  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم   2012/11/29
ال�سابق ندبه او  غريه وذلك بذات المانة وال�سالحيات الواردة باحلكم 
 2013/2/11 جل�سة  وح���ددت   2011/2/14 بجل�سة  ال�����س��ادر  التمهيدي 
ليودع اخلبري تقريره.     وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق 

ch1.A.1   2013/2/11 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة رقم
ق�سم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اعـــــــالن       

 املرجع 2012/35 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

الت�سديق  الم��ارات  وطلب  الرياي�سه اجلن�سية:  �سليمان  �سليمان عبداهلل احمد 
 ) الزهور   الت�شميم  التجاري )مل�شات  ال�سم  :ت��ن��ازل  يف  يت�سمن  على حم��رر 
 )31180( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�سة 
عبداهلل  ال�����س��ي��دة/ن��وره  اىل  بعجمان  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى  وامل�سجل 
احمد �سليمان الرياي�سه اجلن�سية: الم��ارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

 بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1438 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�ستار جيجا ا�ستابلي�سمن ليمتد جن�سيته/ اقام املدعي/ثريابار ا�سانثريان 
بو نياه كالديفي ثريابار ا�سانثريان عنوانه /دبي- بر دبي- �سارع ال�سيخ 
هاتف   313 رق��م  جناح  ب-  ال�ساحه  مكاتب  خليفة-  ب��رج  منطقة  زاي���د- 
 - عجمان  كلي(  )م��دين   2012/1438 برقم  ال��دع��وى   044477044 رق��م 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  دره��م   190000 مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
او بوا�سطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
وذلك يف ال�ساعة 11.00 املوافق يوم 3 من �سهر مار�س ل�سنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/1/31
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2011/727 )مدين كلي( 
اعالن بورود التقرير بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ 1-عبداهلل 
ب�سفته  النعيمي  را���س��د  حممد  را���س��د  ���س��امل    -2 اجل�سمي  ر���س��ا  ح�سن  حممد 
�ساحب موؤ�س�سة ا�ستديو اروجن   اقام املدعي/�سركة جاكي�س اخلليج م عنوانه: 
املطالبة  ومو�سوعها   - عجمان  كلي(  )م��دين   2011/727 برقم  الدعوى  دب��ي  
الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت  دره��م   150.760 مببلغ 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 11.00 املوافق يوم 
10 من �سهر فرباير ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/1/16
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1152  جتاري كلي                   
اىل املحكوم عليه  /1-  �سركة ماموت ملقاولت البناء ذ.م.م  جمهول حمل القامة  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/10/18 يف الدعوى 
عليها  املدعي  ب��ال��زام  ذ.م.م    فو�سروك  القرق  �سركة  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 133.040 درهم ) مائة وثالثة وثالثون الف 
واربعون درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل 
الف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  التام  ال�سداد  وحتى   2012/7/2 يف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/83  عقاري كلي                   
العامل  ب��رج  �سركة   -2 ذ.م.م  لال�ستثمار  فورت�سن   جمموعة  �سركة    -1/ عليهما     املدعي  اىل 
هولدينجز ليمتد  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي : اميد علي ا�سغر زرقي وميثله: نا�سر 
بتاريخ 2012/11/28 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  غ��امن    م��ال اهلل حممد 
املدعى  امل��ربم بني  البيع  بف�سخ عقد  زرق��ي  ا�سغر  علي  اميد  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
له مبلغ مقداره  ترد  ان  الخ��رية  ال��زام  التداعى مع  الوحدة حمل  ب�سان  الوىل  عليها  واملدعى 
درهما  وت�سعون  واثنني  و�سبعمائة  الف  واثنني  ومائة  ومليون  واح��د  دره��م(   1.102.792.91(
وواحد وت�سعون فل�سا وفائدة قانونية عنه بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سلة 
يف 2012/11/24 وحتى ال�سداد التام مبا ليتجاوز املبلغ املق�سى والر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف 
درهم مقابل املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/402  عقاري كلي                 
العامل هولدينجز ليمتد  املدعى عليهم /1-  جمموعة فورت�سن لال�ستثمار ذ.م.م 2- برج  اىل 
3- البيت الكامل للعقارات  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / ايجور موت�سالوف وميثله: 
حممد ح�سن حممد البحر   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقود الوحدات 
ارقام S1 -9 RTG - 612b S1 S3 -11 S1 -9 S3 -8 S3 -6 S3 -5 S2 -9 S2 -8 S2 -6 S2 -5 S2 -4 من 
م�سروع برج العامل والزام املدعى عليهم بالت�سامن والتكافل جمتمعني ومنفردين بان يدفعوا 
للمدعي مبلغ  31085519 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ 2009/2/27 وحتى متام ال�سداد 
والزام املدعى عليهم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
او من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا   ch1B.8 بالقاعة  ال�ساعة 11:00 �س   2013/2/10
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/691  جتاري  جزئي               

القامة  ليمتد   جمهول حمل  �سندوفال  بفاريا جلف  املدعى عليه /1-   اىل 
وميثله:  وال��ت��ج��ارة  للتكنولوجيا  املتحده  ال�سركة  موؤ�س�سة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  البحر  حممد  ح�سن  حممد 
بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )70000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة التاخريية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/2/11 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/622  عقاري كلي                  
اىل املدعى عليهما /1-  ت�ساتربوجا دا�س هميت�ساند غاندي 2-جلبا دا�س همي�ساند غاندي جمهويل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اق��ام عليك  اب��و غزالة قد  املدعي / ط��الل توفيق �سامل  ان  حمل الق��ام��ة مبا 
املطالبة بف�سخ العقدين وبالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )21054475 درهم ( 
للمدعى واملدعى عليه الثالث واحلكم بالزام املدعى عليهم بالت�سامن والتكافل ماع�سى ان حتكم به 
املحكمة املوقرة من تعوي�س عن ال�سرار املادية واملعنوية الذي حلقت باملدعى عليه الثالث واملدعى 
على   %12 بواقع  البنكية  الفوائد  ب�سداد  والتكافل  بالت�سامن  جميعها  عليهم  املدعى  بالزام  واحلكم 
مبلغ املطالبة من تاريخ التعاقد املوؤرخ يف 2008/7/9 وحتى ال�سداد التام   واحلكم بالزام املدعى عليهم 
بالت�سامن والتكافل ب�سداد الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  

 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1902  جتاري كلي                  
اىل املدعى عليهم/1-  حممد ماهر ممدوح بحري- وب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير �سركة 
داما امريت�س للتجارة العامة )ذ.م.م(2- �سخر حممود قنا- ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير 
العامة  للتجارة  اميريت�س  دام��ا  �سركة   -3 )�����س.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  امريت�س  دام��ا  �سركة 
ال�سخ�سية  ب�سفته  كه�ساي-  ام��ان  ابراهيم   / املدعي  ان  القامة مبا  )ذ.م.م(  جمهويل حمل 
وب�سفته �سريك ومدير �سركة ام اي اليان�س )�س م ح(   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام 
املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ  850.000 درهم دولر امريكي او 
او ما يعادله بدرهم  معا يعادله  بدرهم الم��ارات بال�سافة اىل مبلغ 625.000 دولر امريكي 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهم  ال�ستحقاق  تاريخ  بواقع 12% من  والفائدة  كتعوي�س  الم��ارات 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/12 ال�ساعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
املعدلة  القل.)بالالئحة  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

وبالدعوى املتقابلة(.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/160  جتاري  جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  �ساير للمقاولت- ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
���س.ذ.م.م وميثله: حممد ح�سن  اي�ست-  املدعي / �سركة مان ليفت ميدل  ان 
املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  البحر    حممد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   43119( وق���دره  عليها مببلغ 
والفائدة التاخريية التجارية  12% من تاريخ 2010/3/31 وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2013/2/10 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.19 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
      كافترييا الذوق الرفيع     / ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : كافترييا الذوق الرفيع  
ام��ارة عجمان  تا�س�ست يف  /ذ.م.م -�سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة  قد 
مبوجب قانون ال�سركات الحتادي  رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته 
مرخ�سة يف بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية حتت رقم )58527( وقد 

قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

  م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم 
به للم�سفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ 
ن�سر العالن وعلى العنوان التايل: امارة ال�سارقة هاتف: 065681715 

�س.ب:984 

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/123  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
العامة وميثلها/ حممد ح�سني مرعي-  للمقاولت  املا�سة احلمراء  مدعي/ موؤ�س�سة 
لبناين جلن�سية: المارات مدعى عليه: �سركة املا�س التجارية وميثلها/ عبدال�سالم 
حممود ال�سريف- اردين اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: ندب خبري  املطلوب 
اردين  ال�سريف-  حممود  عبدال�سالم  وميثلها/  التجارية  املا�س  �سركة  اعالنه: 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر)على نفقة املدعى( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/2/13 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة مع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/5
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/799  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: ال�سهم وال�سندات املالية    
مدعى/ مدعى عليه: جنيب �سبح عطااهلل حمزة اجلن�سية: م�سر  مو�سوع 
الدعوى: ندب خبري  املطلوب اعالنه:جنيب �سبح عطااهلل حمزة اجلن�سية: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) خربة  تقرير  بالن�سر)بايداع  عنوانه:  م�سر 
موعدا   2013/2/11 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مع�سكر اآل 
نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/1/22
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/537  مد كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/ ح�سن علي حاج عبداهلل غريب احلمادي اجلن�سية: المارات   مدعى 
مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  �سعيد  عبيد  خليفه  عليه: 
مالية 50000 درهم وت�سليح ال�سيارة او التعوي�س عن قيمتها 140000 درهم     
بالن�سر   عنوانه:  المارات    اجلن�سية:  �سعيد  عبيد  خليفه  اعالنه:   املطلوب 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/2/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
دائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/06
قلم املحكمة املدنية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/138  عم جز- م ع- ب -اأظ

ال�سيف  مدعي/ جتمل ح�سن عبداملنان اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعى عليه: 
والغمد للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  والغمد  ال�سيف  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/1/27
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3560  عم جز- م ع- ب -اأظ

عليه:  مدعى  �سريلنكا  اجلن�سية:  جاماجي  باندي  اناندا  �ساراث  مدعي/ 
عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  الب�سرة  مطعم 
حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  الب�سرة  اعالنه/مطعم  املطلوب 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/2/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/253  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ حممد �سيف ال�سالم حممد اجلن�سية: بنغالدي�س مدعى عليه: العامل 
اجلن�سية:  ال�سام�سي  ماجد  عبداهلل  ميثلها  اللكرتونية  لالجهزة  الرقمي 
اعالنه:العامل  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات 
اجلن�سية:  ال�سام�سي  ماجد  عبداهلل  ميثلها  اللكرتونية  لالجهزة  الرقمي 
المارات عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/13 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/4
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3003  عم جز- م ع- ب -اأظ

موؤ�س�سة  عليه:  بنغالدي�س مدعى  مياه اجلن�سية:  ديال  انور ح�سني  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  البالط  لعمال  النيل  مبدعو 
البالط  النيل لعمال  املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة مبدعو  م�ستحقات عمالية 
اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/2/18 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل 

2013/1/15
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/2128  تنفيذ عمايل 

م�سل�سل عام:2012/10399
اىل املحكوم عليه /موؤ�س�سة حممد يو�سف حممد لأعمال البالط- المارات   عنوانه: 
بالن�سر - قد �سدر �سدك حكم يف الق�سية رقم 2012/1127 ل�سالح املدعي/)ذي�شان 
ح�شن حممد عارف- باك�شتان (   ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
املذكور ، ودفع الر�سم املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة 
الت�سريح  املطلوب حت�سيله:6.824 درهم  -2-ر�سم  املبلغ   -1 ال�سفر   مالية +تذكرة 
املحكمة  امام هذه  لذا فانت مكلف باحل�سور  املجموع: 6.824 درهم  بالتنفيذ: -3- 
للجل�سة املحددة يف ال�ساعة )9.00( من �سباح يوم  2/20/ 2013  لتنفيذ ما ذكر اعاله، 
ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة. 

�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/20 م .
القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• ال�شارقة- وام:

ال�سمو  ���س��اح��ب  ح����رم  رع���اي���ة  حت���ت 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
ال�سيخة جواهر  �سمو  ال�سارقة  حاكم 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي  بنت حممد 
بال�سارقة  الأ����س���رة  ل�����س��وؤون  الأع���ل���ى 
قافلة  ف���ع���ال���ي���ات  ام���������س  ان���ط���ل���ق���ت 
ال���س��ت�����س��ارات الأ���س��ري��ة وه���ي اإحدى 
املبادرات اجلديدة �سمن ا�سرتاتيجية 
اإدارة مراكز التنمية الأ�سرية التابعة 
بهدف   2015-2013 للمجل�س 
تطوير الإ�ست�سارات والإر�ساد الأ�سري 
امل�ستمر . جاء ذلك خالل احلفل الذي 
على  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  الإدارة  نظمته 

م�سرح املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة 
بال�سارقة بح�سور خولة املال مديرة 
الأ����س���ري وموظفات  الإر����س���اد  م��رك��ز 
املجل�س الأعلى واملر�سدين الأ�سريني 
ال�سويدي  ابت�سام  والقت  املخت�سني. 
الأ�سرية  ال���س��ت�����س��ارات  �سعبة  رئي�س 
مبركز الإر���س��اد الأ���س��ري كلمة ركزت 
الإر�ساد  مب��رك��ز  التعريف  على  فيها 
الأ�����س����ري واأه�����داف�����ه ال���ت���ي ت��ك��م��ن يف 
النف�سي  التوافق  حتقيق  على  العمل 
الأ�سري  التاآلف  ون�سر  والجتماعي 
واحل���د م��ن ح���الت ال��ط��الق لتجنب 
امل�ساكل الناجمة عن التفكك الأ�سري 
وتوجيههم  والأمهات  الآباء  وتب�سري 
لالأبناء  الأ���س��ا���س��ي��ة  احل���اج���ات  اإىل 
بهدف اإيجاد جو اأ�سري ي�سوده الأمن 

الإيجابية  القيم  وتعزيز  والطمئنان 
الزواج  متطلبات  توفري  يف  والإ�سهام 
الناجح وذلك من خالل اق�سام املركز 
الرعاية الجتماعية  املمثلة يف �سعبة 
و����س���ع���ب���ة ال����س���ت�������س���ارات الأ�����س����ري����ة. 
واأو����س���ح���ت ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ع��م��ل يف 
وطبيعة  الأ�����س����ري  الإر������س�����اد  م���رك���ز 
اأه���م الربامج  ال��ع��م��ل ف��ي��ه وع��ر���س��ت 
والفعاليات التي نفذها مركز الإر�ساد 
املا�سية  ال�سنوات  م��دار  على  الأ�سري 
�سمولية  اأكر  لت�سبح  تطويرها  ومت 
للمتزوجني  األ���ف���ة  ب���رام���ج  وت�����س��م��ل 
اأطلق  امل��در���س��ي و  اجل���دد و الإر����س���اد 
روحك بالقراآن . وقالت ال�سويدي ان 
ت��زاي��دا يف ن�سبة  الإر���س��اد �سهد  مركز 
 66 ن�سبة  واأن  ل��ه  ال�����واردة  احل����الت 

يف املائة من احل��الت من فئة الإناث 
بينما تبني اأن اأغلب امل�سكالت الواردة 
اأو�سحت  حيث  زوج��ي��ة  نوعها  ت��ك��ون 
متثل  اأن��ه��ا  والإح�سائيات  ال��درا���س��ات 
39 يف املائة وتليها امل�ساكل القانونية 
23 يف املائة  التي ح�سلت على ن�سبة 
يف   22 بن�سبة  القت�سادية  ث��م  وم��ن 
بن�سبة  ال��رتب��وي��ة  وامل�����س��ك��الت  امل��ائ��ة 
املائة  يف   4 والنف�سية  امل��ائ��ة  يف   12
ق�سم  م��ن  جمعة  مكية  د.  وق��دم��ت   .
والعلوم  الآداب  بكلية  الجتماع  علم 
بجامعة  والإن�����س��ان��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
حقائق  على  يحتوي  عر�سا  ال�سارقة 
الأ�سري  الإر���س��اد  اأه��م��ي��ة  ع��ن  علمية 
يف احل�����ف�����اظ ع���ل���ى ك����ي����ان الأ������س�����رة 
احلوار  لدعم  امل�ساورة  اأهمية  وبينت 

للحياة  ان  اىل  وا���س��ارت   . والتنا�سح 
التي  واأ�ساليبها  جتلياتها  املعا�سرة 
تتوافق مع معطياتها يف ظل التطور 
واملناهج  وال��ع��ل��م  ل��ل��م��ع��رف��ة  ال��ه��ائ��ل 
م�سكالتها  م���ع���اجل���ة  يف  امل����ع����ت����ربة 
لتداعيات  ونتيجة  انه  وقالت  املعقدة 
اللجوء  اإىل  ول���دت احل��اج��ة  ال��ك��ث��رية 
الكفاءة  ل��دي��ه��م  اخ��ت�����س��ا���س��ي��ني  اإىل 
الكم  مل���واج���ه���ة  ال��ع��ال��ي��ة واخل�������ربات 
وللح�سول  ال�ست�سارات  م��ن  الهائل 
اأبعاد  اأف�����س��ل ال��ن��ت��ائ��ج . وب��ي��ن��ت  ع��ل��ى 
وجم������الت الإر������س�����اد الأ�����س����ري التي 
والزواجي  القبلي  الإر�ساد  تتنوع بني 
الأبناء  �سلوك  با�سطرابات  ومايتعلق 
وبالق�سايا القانونية والدعم النف�سي 
ال��ط��الق وال��ت��ع��ام��ل م��ع �سغوط  بعد 

الأم����وم����ة  ب����ني  الأدوار  ازدواج�����ي�����ة 
العديد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��وظ��ي��ف��ة 
العقروبي  حمدة  وقالت  الأدوار.  من 
الأ�سري  الإر�����س����اد  م����ب����ادرات  رئ��ي�����س 
الجتماعية  الرعاية  �سعبة  ورئي�سة 
القافلة  اأن  الأ���س��ري  الإر���س��اد  مبركز 

الإر�سادية هي عبارة عن مركز متنقل 
لالإر�ساد الأ�سري وفكرة املبادرة تهدف 
اإىل التعريف مبركز الإر�ساد الأ�سري 
التابع لإدارة مراكز التنمية الأ�سرية 
اأن اجلديد  وخدماته وجمالته غري 
ف��ي��ه��ا اأن���ه���ا ت�����س��ع��ى ل��ت��ق��دمي اخلدمة 

املو�سوعات  ج��م��ي��ع  يف  الإر�����س����ادي����ة 
والرتبوية  وال����زواج����ي����ة  الأ�����س����ري����ة 
والإجتماعية  والقانونية  والنف�سية 
امل����ي����دان  اإىل  ال�����ن�����زول  ط����ري����ق  ع����ن 
يف  مبا�سرة  اجلمهور  م��ع  والتوا�سل 

خمتلف اأماكن تواجدهم .

املقابلة-حممود  اأجـــرى   ••
علياء:

را�سد  بن  �سلطان  ال�ستاذ  �سعادة  اأك��د 
القيوين  ام  منطقة  م��دي��ر  اخل��رج��ي 
الوظائف  ت��وط��ني  ن�سبة  اأن  الطبية 
 %  99.9 بلغت  املنطقة  الإداري���ة يف 
م�سجلة بذلك اأعلى ن�سبة توطني على 
ن�سبة  اأن  اإىل  لفتا  ال����وزارة،  م�ستوى 
تتجاوز  املنطقة  يف  العامة  التوطني 
اأن الوظائف  اإىل  % ، م�سريا   30 ال� 
الطبية  و  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ك��وادر  ال��ف��ن��ي��ة 
و  التمري�سية  الهيئة  م��ن  امل�����س��اع��دة 
اأمام  احلقيقي  ال��ت��ح��دي  ه��ي  غ��ريه��ا 
كامل  ب�سكل  الوظائف  توطني  عملية 
جاء ذلك خالل ح��وار �سحفي �سامل 
م���ع  ال��ف��ج��ر  ت��ن��اول ���س��ع��ادت��ه خالله 
العديد من اجلهود و الجنازات التي 
تقوم بها منطقة اأم القيوين الطبية، يف 
اإطار تنفيذ خطط و برامج و مبادرات 
ا�سرتاتيجيتها  �سمن  ال�سحة  وزارة 
ل��ت��وف��ري خ��دم��ات �سحية و  ال��رام��ي��ة 
الدولة.  �سكان  جلميع  متميزة  طبية 

وكان احلوار..
املنطقة الطبية يف  - م��اذا عن ن�ساط 
اإمارة اأم القيوين خالل العام املن�سرم 

2012؟
القيوين  اأم  منطقة  اأن  �سعادته:  ق��ال 
الطبية نظمت العديد من الفعاليات 
العام  ال��ت��دري��ب��ي��ة خ���الل  والأن�����س��ط��ة 
املوظفني  كفاءة  رفع  ،بهدف   2012

الداريني والأطباء والفنيني.
نظمت  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  اىل  اأ�����س����ار  ك��م��ا 
ع��ددا من امل��وؤمت��رات و ال��ن��دوات منها 
و الحتفال  ال��ع��رب��ي،  ال�����س��ي��ديل  ي���وم 
و موؤمتر  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��م��ري�����س  ب��ي��وم 
امل��ع��دي��ة... الأم���را����س  يف  التحديثات 

الخ(.
نظمت  فقد  ناحية احلمالت  اأم��ا من 
امل��ن��ط��ق��ة ع����دة ح���م���الت م��ن��ه��ا حملة 
الثدي،  ل�����س��رط��ان  امل��ب��ك��ر  الك��ت�����س��اف 
و  ب�سحة،  تبت�سم  القيوين  اأم  وحملة 
احلملة اخلليجية للتوعية بالأمرا�س 

ال�سحية...الخ(.
واأ�ساف �سعادته: اإنه مع زيادة القبال 

على ق�سم الن�ساء والولدة مب�ست�سفى 
اأم القيوين فقد مت افتتاح ق�سم طوارئ 
ت��اب��ع ل��ل��ن�����س��اء وال������ولدة خ���الل العام 
لالأجهزة  بالن�سبة  واأم���ا  م.   2012
ال��ط��ب��ي��ة اجل����دي����دة فقد  امل����ع����دات  و 
اأق�سام  ب��ت��زوي��د  ال�سحة  وزارة  ق��ام��ت 
العام  خ���الل  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  م�ست�سفى 
مثل  ج��دي��دة  طبية  ب��اأج��ه��زة   2012
جهاز ال�سعة املتنقل، و وحدة الأر�سفة 
اللكرتونية، والتقارير التابعه جلهاز 
فح�س �سرطان الثدي بق�سم ال�سعة، 
لعمليات  ج���راح���ي  م���وت���ور  ج���ه���از  و 
الوجه و الفكني بق�سم اجلراحة، حيث 
بلغ جمموع تكلفة �سراء هذه الأجهزة 
اأربعمائة و اأربعة و ثالثون األفا و مئة 
و ت�سعة و �ستون درهم )434169( 

جتهيزات حديثة ومتطورة
وا���س��ت��ط��رد ���س��ع��ادت��ه: وق��د مت التربع 
باأم  املر�سى  اأ���س��دق��اء  قبل جلنة  م��ن 
حديثة  و  متطورة  باأجهزة  القيوين 
كجهاز  املختلفه  امل�ست�سفى  لأق�����س��ام 
فوق  املوجات  با�ستخدام  الت�سخي�س 
– رب��اع��ي الب���ع���اد لق�سم  ال�����س��وت��ي��ة 
اأج���ه���زة طبية  و  ال������ولدة  و  ال��ن�����س��اء 
الطبي  التاأهيل  و  الطبيعي.  للعالج 
بال�سافه  الطبيعي،  ال��ع��الج  لق�سم 
املعدة  ج��رث��وم��ة  ف��ح�����س  ج��ه��از  اإىل 
املوؤملة  وغ���ري  ال�����س��ري��ع��ة  التقنية  ذي 
وجهاز  امل����ع����دة،  ج���رث���وم���ة  ل��ف��ح�����س 
لعيادات  ال��دم��وي��ه  الوع��ي��ه  ت�سوير 
ال��ب��اط��ن��ي��ه، وق���د ب��ل��غ جم��م��وع قيمة 
فقط  ل���الأج���ه���زةال���ط���ب���ي���ة  ال�����ت�����ربع 
 – ال��ط��ب��ي��ة  اللت  و  الأدوات  -دون 
و  اأرب��ع��م��ائ��ه  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  مل�ست�سفى 
ثمانية  و  اأرب���ع���م���ائ���ة  و  األف  ���س��ت��ة 
بالن�سبة  اأم����ا   )406408( دره����م 
فقد  اجل��راح��ي��ه،  الأدوات  و  ل����الآلت 
اأ�سدقاء  ق��ب��ل جل��ن��ة  م��ن  ال��ت��ربع  مت 
املر�سى باأم القيوين لق�سم العمليات 
ال��ع��ام��ه، و عيادة  و ع��ي��ادة اجل��راح��ه 
ج���راح���ة ال���وج���ه و ال��ف��ك��ني ب������اأدوات 
بلغت  حيث  ج��راح��ي��ه،  اآلت  و  طبية 
التكلفة الجمالية خم�سة و خم�سون 

 ( دره��م��ا  ع�سر  و خم�سة  و مئة  ال��ف��ا 
.) 55115

م�شاركة فعالة للمواطنني
-ماذا عن م�ساركة الكادر من املواطنني 
كطبيب وك�سيديل وكممر�س وكاإداري 
؟  وامل�ست�سفيات  ال�سحية  امل��راك��ز  يف 
ن�سبة  اأي حد ت�سل  واإىل  الإم���ارة؟  يف 

التوطني لديكم الأن؟
املواطنة  ال���ك���وادر  اإن  ���س��ع��ادت��ه:  ق���ال 
الهيئة  و  ال�����س��ي��ادل��ة  و  الأط���ب���اء  م��ن 
ي�ساركون  الإداري������ني  و  التمري�سية 
ال�سحية  امل��راك��ز  ت�سغيل  يف  بفعالية 
وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ب����الإم����ارة، لف��ت��ا اإىل 
ب��روح الفريق و  التعاون و العمل  روح 
التجان�س التام بني اجلميع، من اأجل 
ال��ق��ي��ام ب��ال��واج��ب��ات ال�����س��روري��ة جتاه 
املرافق  املراجعني خلدمات  و  املر�سى 

ال�سحية باإمارة اأم القيوين.
و ثمن مدير املنطقة باملنا�سبة الدور 
الكبري الذي تقوم به الكوادر املواطنة 
على  قدرتهم  اإىل  م�سريا   ، العمل  يف 
والأجتماعي  ال��ن��ف�����س��ي  ال��ب��ع��د  ت��ف��ه��م 
للمر�سى مما يحقق املعادلة املتكاملة 

للخدمة ال�سحية املن�سودة.
و لفت �سعادته اإىل اأن ن�سبة التوطني 
بلغت  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  مبنطقة 
منهم  ال��ت��خ�����س�����س��ات  ك���ل  يف   30%
و  ط��ب��ي��ة  و  ف��ن��ي��ة  تخ�س�سات   30%
%70 الوظائف الأدارية و التي تبلغ 
من   99.9% فيها  التوطنني  ن�سبة 

اإداري����ة على  ن�سبة  ك��اأع��ل��ى  امل��واط��ن��ني 
م�ستوى الوزارة. 

منطقة  بني  التعاون  تقيمون  كيف   -
الطبية  واملناطق  الطبية  القيوين  اأم 
الأخ���رى يف ال��دول��ة �سواء يف جمالت 
اأو ا�ستثناءات احلالت  التعاون القائم 
الوقاية والتلقيح  اأو حمالت  الطارئة 

والعالجات الأخرى؟
اأو�سح �سعادة ال�ستاذ �سلطان بن را�سد 
اخلرجي: اأن هناك تعاون قائم بالفعل 
بني كافة املرافق ال�سحية يف المارة، 
املرافق  ك��اف��ة  ب���ني  و  ب��ي��ن��ه��ا  ك��ذل��ك  و 
م�سريا   ، الدولة  يف  العاملة  ال�سحية 
اأح�سن  يف  يتم  ال��ت��ع��اون،  ه��ذا  اأن  اإىل 
اأن  اإىل  �سورة و ب�سكل م�سرف ، لفتا 
با�ستقبال  القيوين يقوم  اأم  م�ست�سفى 
امل�ست�سفيات  من  املر�سى  من  العديد 
�سواء كانت حكومية حملية  املجاورة، 
اأو خا�سة، وذلك يف حالة عدم التوفر 
يف  بعينها  طبية  لتخ�س�سات  امل��وؤق��ت 

بع�س امل�ست�سفيات و العيادات.
املثال  ���س��ب��ي��ل  وع���ل���ى  ي���ق���ول:  واأردف 
العام  القيوين  ام  م�ست�سفى  ي�ستقبل 
حالت جراحة املخ والأع�ساب والن�ساء 
عدد  ا�ستقبال  يتم  وكذلك  والتوليد، 
م���ن احل������الت احل���رج���ة ال���ت���ي تقيم 
مب�ست�سفى  امل��رك��زة  ال��ع��ن��اي��ة  ق�سم  يف 
اأ�سرة  ت��وف��ر  ع���دم  ع��ن��د  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم 
للعناية املركزة يف م�ست�سفيات اأخرى، 
اإط����ار �سيا�سة  ي��ت��م يف  ال��ت��ع��اون  وه���ذا 
اإىل تكامل  التي تهدف  ال�سحة  وزارة 

اخلدمات ال�سحية يف اأرجاء الدولة.

على  قائم  والتن�شيق  التعاون 
قدم و�شاق

اأم�����ا م���ن ناحية  ���س��ع��ادت��ه:  واأ�����س����اف 
القيوين  اأم  م��ن��ط��ق��ة  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
الأخ����رى،  الطبية  وامل��ن��اط��ق  الطبية 
يتم  متبادل  تن�سيق  و  ت��ع��اون  فهناك 
التوعوية  تنفيذ احلمالت  من خالل 
وال��وق��ائ��ي��ة وال��ت��ط��ع��ي��م و غ��ريه��ا من 

اجلهود امل�سرتكة.
و لفت �سعادة �سلطان اخلرجي اإىل اأن 
القيوين الطبية ت�ستجيب  اأم  منطقة 
احلمالت  تنفيذ  يف  ال��ت��ع��اون  جل��ه��ود 
وم�ساعدة املناطق الأخ��رى، يف تذليل 
حيث  م��ن  يواجهونها  ال��ت��ي  ال�سعاب 
تزويدهم مبا يزيد عن حاجة املنطقة 
التطعيمات  م����ن  ح���اج���ت���ه���م،  ل�����س��د 
الوقائية  احل����م����الت  يف  امل���ط���ل���وب���ة 
التثقيفية  امل�����س��ت��ل��زم��ات  م��ن  وك��ذل��ك 
والتوعوية التي تنق�سهم، والعالجات 
لديها  ه��و متوفر  م��ا  ال��الزم��ة ح�سب 
والتن�سيق  ف��ال��ت��ع��اون  اإم��ك��ان��ي��ات.  م��ن 

قائم على قدم و�ساق دائما باذن اهلل.
واأو�سح �سعادته: اأن ادارة املنطقة تقوم 
بالتوا�سل مع املناطق الطبية الخرى 
يف  وم�ساركتهم  ال�سلة  ذات  اجلهات  و 
�سمن  التدريبية  وال���دورات  ال��ربام��ج 
لفتا  امل�ستمر،  الطبي  التعليم  برامج 
تقوم  ع��ن��دم��ا  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأن  اإىل 
اأو عمل برنامج  بتنفيذ حملة تطعيم 
وطني وقائي تقوم بعمل درا�سة حلاجة 
واللقاحات  امل��ط��ب��وع��ات  م��ن  امل��ن��اط��ق 
وال���ع���الج���ات ال���الزم���ة لإجن������اح هذه 
ال����ربام����ج واحل����م����الت ا����س���ت���ن���اداً اإىل 
اإعدادها  يتم  التي  املركزية  اخلطط 

من قبل وزارة ال�سحة .
كما يتم التوا�سل من خالل اللقاءات 
دوري  ب�سكل  تتم  التي  والإج��ت��م��اع��ات 
ال�سحة،  ب��وزارة  املركزية  الإدارات  مع 
ويتم من خاللها تبادل وتقييم اآليات 
با�ستمرار  براجمها  وحت��دي��ث  العمل 
وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��م��ن  وذل������ك 

ال�سحة .

مواكبة املعايري العاملية
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة خ���الل  ت���ط���ل���ع���ات���ك���م   -
�سعيد  ع��ل��ى   2013 اجل��دي��د  ال��ع��ام 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وامل����راك����ز ال�����س��ح��ي��ة ؟ 
الأ�سرية  التوعوية  خطتكم  ه��ي  وم��ا 
واملدر�سية خالل العام اجلديد2013 

وما اإىل ذلك �سبيال؟
و لفت �سعادة ال�ستاذ �سلطان اخلرجي 
مدير منطقة اأم القيوين الطبية اإىل 
ل�ستكمال  تتطلع  املنطقة  اإدارة  اأن 
الكادر الطبي والإداري الالزم لتقدمي 
للمراجعني  املتميزة  الطبية  اخلدمة 
للمرافق ال�سحية، و ا�ستمرار حتديث 
وموا�سلة  املختلفة،  الطبية  الأجهزة 
امل�ست�سفيات،  اإدارة  اأن��ظ��م��ة  حت��دي��ث 
لها، حتى  العاملية  املعايري  يواكب  مبا 
تعطي  اأن  ال�سحية  للمرافق  يت�سنى 
الطبية،  ل��ل��ع��ن��اي��ة  امل�����س��رف��ة  ال�����س��ورة 
اأنحاء  يف  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  م��ث��ال  وت�سبح 
ال���دول���ة. و ق���ال ���س��ع��ادت��ه: اإن���ه اميانا 
القيوين الطبية بدور  ام  من منطقة 
تعزيز  يف  ال�سحي  والتعزيز  التثقيف 
اأولت  �سحة الفراد واملجتمعات، فقد 
العمل  لهذا  اهتماماتها  جل  املنطقة 
تثقيفية  خطة  و���س��ع  ومت  ال��ت��وع��وي، 
على  ت�ستمل   2013 للعام  ت��وع��وي��ة 
والتثقيف  املدر�سي  ال�سحي  التثقيف 
وتنفيذ  امل��ج��ت��م��ع،  لأف������راد  ال�����س��ح��ي 
املركزية  وال��ربام��ج  اخل��ط��ط  وتقييم 
والتعزيز  التثقيف  ب�����ادارة  اخل��ا���س��ة 

ال�سحي بوزارة ال�سحة.
التثقيف  خطة  اأن  اىل  �سعادته  ون��وه 
ال�سحي املدر�سي تت�سمن �سل�سلة من 
برامج التوعية يف املدار�س احلكومية 
رفع  اىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  واخل����ا�����س����ة، 
م�ستوى الوعي ال�سحي لدى الطلبة، 
يف  والداري�����ة  التدري�سية  والهيئتني 

جميع امل��دار���س ب���الإم���ارة، وي��ت��م ذلك 
اأم  منطقة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق 

القيوين التعليمية. 
ت�سمل  اخلطة  حم��اور  اأن  اإىل  ا�سار  و 
النظافة  م���ث���ل  ال����ع����ام����ة  ال���ت���وع���ي���ة 
والتغذية  وال����ع����ام����ة،  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
ال�����س��ح��ي��ة ال�������س���ل���ي���م���ة، والم�����را������س 
املزمنة وعالقتها  املعدية، والمرا�س 
ال�����س��ح��ي��ة، و�سحة  ب���اأمن���اط احل���ي���اة 
التدخني،  وخم��اط��ر  وال���س��ن��ان،  الفم 
ودورات لالإ�سعافات الولية واأهميتها، 
وكيفية حماية الطفال من احلوادث 
الهيئات  املنزلية لالمهات وم�سوؤولية 
من  وغ��ريه��ا  والداري������ة،  التدري�سية 
العامة  بال�سحة  العالقة  ذات  املحاور 

لهذه الفئة العمرية.

خطة توعوية �شاملة
املجتمعية  ب��ال��ت��وع��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
وال�����س����ري����ة، ق����ال ����س���ع���ادت���ه: ل��ق��د مت 
برنامج  ���س��م��ن  ع���م���ل  خ���ط���ة  و����س���ع 
اإ�سراك  اىل  يهدف  ال�سحية  التوعية 
اأفراد املجتمع وتفعيل دورهم يف فهم 
املفاهيم  وت�سحيح  ال�سحية  امل�ساكل 
بني  ال�سحي  الوعي  ون�سر  اخلاطئة، 
اأف����راده م��ن اأج���ل ال��و���س��ول اىل اأكرب 

عدد من امل�ستفيدين.
اخلرجي  ����س���ل���ط���ان  ����س���ع���ادة  ل���ف���ت  و 
اثبتت  ال�����س��اب��ق��ة  اخل������ربات  اأن  اإىل 
للموؤ�س�سات  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  اأن 
املوظفني  اىل  وال��و���س��ول  احل��ك��وم��ي��ة 
اأن�سب ال�سبل  اأماكن تواجدهم هي  يف 
اأن  اإىل  ال�سحي، م�سريا  الوعي  لن�سر 
الدوائر  املنطقة تتوا�سل مع مديري 
واملوؤ�س�سات، ويتم التفاق معهم لعقد 
املحا�سرات والندوات التي تناق�س اأهم 

امل�سكالت ال�سحية ال�سائعة.

عليه  ����س���ريك���ز  م����ا  اأه������م  اإن  وق��������ال: 
املجتمعي  ال�سحي  التثقيف  برنامج 
الفح�س الطبي  باأهمية  التعريف  هو 
ال��ت��دخ��ني ونتائجه  ال�����س��ام��ل، وع���الج 
وذلك  واملجتمع،  الفرد  على  ال�سلبية 
من خالل اإجراء الفحو�سات الطبية 
ال�سكري،  ت��ت�����س��م��ن  ال���ت���ي  ال�����س��ام��ل��ة 
الكولي�سرتول يف  الدم، فح�س  �سغط 
وال����وزن، ح�ساب  ال��ط��ول  ال���دم، قيا�س 
الدهون يف اجل�سم، قيا�س ن�سبة  كتلة 
يف  للمدخنني  ال��ك��رب��ون  اك�����س��ي��د  اأول 

الدم.
التعريف  اأي�����س��ا  ي��ت��م  اأن����ه  وا�����س����اف: 
لالإ�سعافات  ال�����س��ح��ي��ح��ة  ب���ال���ط���رق 
وندوات  حما�سرات  وتقدمي  الولية، 
�سحة  على  واأ���س��راره��ا  ال�سمنة  ح��ول 
الن�����س��ان، وال���غ���ذاء ال�����س��ح��ي وجتنب 
واأهمية  اخلاطئة،  الغذائية  ال��ع��ادات 

الريا�سة والن�ساط البدين لل�سحة.
التثقيف  اأن برنامج  اإىل  اأي�سا  و لفت 
كالربو  الم���را����س  بع�س  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
وك��ي��ف��ي��ة ال���وق���اي���ة م���ن���ه، والم���را����س 
و�سحة  الطبيعية  والر�ساعة  املزمنة 
وال�سكري  العظام،  وه�سا�سة   ، القلب 
وم�ساعفاته  وال�سغط  وم�ساعفاته، 

والكولي�سرتول واليدز...وغريها.
وخل�س �سعادته اىل القول: اأنه �سيتم 
اط���الق ع��دد م��ن احل��م��الت ال�سحية 
هذا العام ، ومنها حملة �سحة القلب، 
واحلملة اخلليجية ملكافحة المرا�س 
غري املعدية، وحملة اأذكى من اأن تبداأ 
التبغ  ا�ستهالك  مبكافحة  واملتعلقة 
بني طلبة املدار�س يف املرحلة العمرية 
جانب  اإىل  ����س���ن���ة،   10-18 م�����ن 
الحتفال باملنا�سبات ال�سحية العاملية 
ال�سحي  الوعي  ن�سر  اىل  تهدف  التي 

يف املجتمع، واهلل ويل التوفيق.

•• جنيف-وام:

بحث �سعادة ال�سفري عبيد �سامل الزعابي املندوب الدائم لدولة 
الإمارات لدى لالأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى يف 
التنفيذية  املديرة  ت��راوري  نافو  فاطومتا  والدكتورة  جنيف 
يعمل يف  ال��ت��ي  ال�سراكة  امل��الري��ا..  دح��ر  اأج���ل  م��ن  لل�سراكة 
وحملية  واإقليمية  دول��ي��ة  منظمة   500 م��ن  اأك��ر  اإط��اره��ا 
والقطاع  احل��ك��وم��ي  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  م�ساهمات  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اخلا�س. وا�ستعر�ست املديرة التنفيذية خالل اللقاء النتائج 
تخفي�س  ال�سراكة من خالل  اإليها  تو�سلت  التي  الإيجابية 

الناجتة عن املالريا من حوايل مليون حالة  الوفيات  ن�سبة 
وفاة اإىل 500  األف حالة وفاة اأي ما ميثل ن�سبة تخفي�س يف 
الوفيات تفوق ال� 40 يف املائة..وذلك رغم الأزمة القت�سادية 
املادي  وال��دع��م  التمويل  م�ساألة  يف  كبري  ب�سكل  ت��وؤث��ر  التي 
املديرة  واأعربت  املت�سررة.  الدول  داخل  املقرتحة  للم�ساريع 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ن ���س��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا ل��ل��دع��م ال�����س��خ��ي الذي 
تقدمت به دولة الإمارات..معربة عن اأملها يف ا�ستمرار هذا 
الدعم خا�سة واأن الإمارات عرفت بدعمها الإن�ساين الكبري 
للمحتاجني يف جميع املجالت وخا�سة يف املجال ال�سحي..
كما اأن الإم��ارات تعد من الدول النموذجية يف الق�ساء على 

وباء املالريا. من جانبه اأكد �سعادة ال�سفري الزعابي اأن دولة 
المارات العربية املتحدة تويل اأهمية كربى ل�سحة الن�سان 
اأينما ما كان ودون متييز واأنها �ست�سارك بفعالية يف الأن�سطة 
التي تنظمها ال�سراكة للق�ساء على املالريا. يذكر اأنه يف عام 
2010 مت توقيع اتفاقية منحة ملنظمة ال�سحة العاملية يف 
هيئة  ب��ني  امل��ربم��ة  امل��الري��ا  ملكافحة  الدولية  ال�سراكة  اإط���ار 
اإىل غاية  العاملية وذلك  ال�سحة  اأبوظبي ومنظمة   � ال�سحة 
امل�ستوى  على  امل��الري��ا  داء  مكافحة  يف  للم�ساهمة   2015
العاملي. وتبلغ قيمة املنحة  25  مليون دولر اأمريكي موزعة 

على خم�س �سنوات مبعدل خم�سة ماليني دولر كل �سنة.

مندوب الدولة لدى جنيف ي�ستقبل املديرة التنفيذية لل�سراكة من اأجل دحر املالريا

اإطالق قافلة ال�ست�سارات الأ�سرية برعاية جواهر القا�سمي 

99.9 % ن�شبة توطني الوظائف الإدارية يف اأم القيوين الطبية
�سلطان بن را�سد اخلرجي يف حديث خا�س بالفجر : 

 لدينا خطة تثقيفية توعوية للعام 2013 ت�سمل طالب املدار�ض وكافة اأفراد املجتمع
 مت تزويد مرافق املنطقة ال�شحية باأجهزة طبية حديثة بحوايل مليون درهم من خالل الوزارة و جلنة اأ�شدقاء املر�شى

•• دبى-وام: 

�سهد �سعادة اللواء خمي�س مطر املزينة القائد العام 
ل�سرطة دبي بالنيابة �سباح ام�س الربوفة الر�سمية 
الدفعة  املر�سحني  للطلبة  ال��ع��ام  التخريج  حلفل 
الأكادميية  احتفالت  مع  يتزامن  ال��ذي  الع�سرون 
اإقامته يف الأكادميية يوم  باليوبيل الف�سي واملقرر 
املزينة  ال��ل��واء  �سعادة  وتفقد  احل���ايل.  ف��رباي��ر   13
فقرات احلفل يرافقه اللواء الدكتور حممد اأحمد 

غيث  الدكتور  والعقيد  الأك��ادمي��ي��ة  مدير  فهد  بن 
غامن ال�سويدي نائب املدير ل�سوؤون التعليم والدعم 
بالنيابة  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  �سعادة  وق���ام   .
بذل  اإىل  داع��ي��ا  الفنية  امل��الح��ظ��ات  بع�س  بتوجيه 
 . التخريج  حفل  فقرات  لإتقان  اجلهود  من  املزيد 
ح�سر الربوفة كل من اللواء عبد الرحمن حممد 
واللواء  املجتمع  العامة خلدمة  الإدارة  رفيع مدير 
الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل مدير 

الإدارة العامة للجودة ال�ساملة. 

املزينة ي�سهد الربوفة الر�سمية لتخريج 
الدفعة الع�سرين من الطلبة املر�سحني

�شعادة �شلطان بن را�شد اخلرجي يتحدث اىل الزميل حممود علياء.

 �شعادة �شلطان بن را�شد اخلرجي.

�سرطة اأبوظبي حتذر عمالء البنوك من ال�سرقات املباغتة
•• اأبوظبي-وام:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح����ذرت 
اأب����وظ����ب����ي ع����م����الء ال����ب����ن����وك من 
ال�����س��رق��ات امل��ب��اغ��ت��ة م�����س��رية اإىل 
يتحينون  م���رتب�������س���ني  وج���������ود 
اأم���وال  ع��ل��ى  لال�ستيالء  ال��ف��ر���س 
ب��ع��د حملها  و���س��رق��ت��ه��ا  ال��ع��م��الء 
ونقلها واأكدت �سعيها الدوؤوب على 
اجتثاث هذه الآفة واقتالعها من 
اأبوظبي  �سرطة  وك��ان��ت  ج��ذوره��ا. 
قد اأطلقت اأخريا مبادرة اإعالمية 
البنوك  ع���م���الء  حل���م���اي���ة  ث���ان���ي���ة 
وتوعيتهم بالأ�ساليب وال�سلوكيات 
الآمنة الواجب اتباعها عند �سحب 
ونقل املبالغ املالية و�سبل حتريزها 
حفاظا على اأموالهم. وقال العقيد 
بور�سيد  حم��م��د  را����س���د  ال��دك��ت��ور 
واملباحث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر 

اجل����رائ����م م��ن��ه��ا اإخ����ف����اء الأم������وال 
امل���������س����ح����وب����ة ب����ع����ي����دا ع������ن اأع������ني 
نقلها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  الف�سوليني 
�سديد  بحر�س  العميل  �سيارة  اإىل 
يغفل عنها حلظة و�سعها  اأن  دون 
يف م��ك��ان اآم�����ن. و����س���دد ع��ل��ى عدم 

�سائعا  اأ���س��ل��وب��ا  ب��ور���س��ي��د  ال��ع��ق��ي��د 
لعملية �سرقة عمالء البنوك حيث 
يختار ال�سارق و�سركاوؤه �سحاياهم 
بعناية فائقة بعد مراقبتهم �سواء 
خروجهم  ع��ن��د  اأو  ال��ب��ن��ك  داخ����ل 
بعد  املنا�سبة  الفر�سة  فيتحينوا 
خروج العميل امل�ستهدف من البنك 
و�سرقة ما يحمل يف يده مظروف 
اأو حقيبة حتتوي نقودا . وقال ان 
هذا ال�سلوب يتمثل اأي�سا يف قيام 
�سريك ال�سارق بالهاء العميل عند 
�سيارته  اإط���ار  ب��اأن  ال�سيارة  رك��وب��ه 
اخل��ل��ف��ي ج��ه��ة ال�����س��ائ��ق ف����ارغ من 
زيتا  هناك  اأن  اأو  معطوب  ال��ه��واء 
ال�سيارة  اأ�سفل  م�سبوبا  ميكانيكيا 
مغادرة  اإىل  العميل  ي�سطر  مم��ا 
اإخفاء  اإىل  ال��ت��ن��ب��ه  دون  ال�����س��ي��ارة 
فيقتن�س  ب���ح���وزت���ه  ال�����ذي  امل��ب��ل��غ 
العميل من  ترجل  فر�سة  ال�سارق 

اجلنائية يف �سرطة اأبوظبي حمذرا 
يراقبونك  اإن���ه���م  ال��ب��ن��ك:  ع��م��ي��ل 
ب�سكل  وي�����س��رق��ون��ك  وي��خ��دع��ون��ك 
و�سارع  وتنبه  ح���ذرا  فكن  مباغت 
ال�سرطة  عمليات  غ��رف��ة  اإب���الغ  يف 
واأكد   . باملر�ساد  �ستكون لهم  التي 
دوريات  ت�سري  التحريات  اإدارة  اأن 
امل�ستبهني  ل�سبط  راج��ل��ة  مدنية 
والذين  البنوك  عمالء  مرتب�سي 
ي��ث��ب��ت ت���ورط���ه���م يف اجل����رمي����ة.. 
ال�����دوري�����ات  ت���ل���ك  اأن  اإىل  لف����ت����ا 
ب�سكل  وتراقب  �سري  ب�سكل  تعمل 
ا�ستباقي مرتب�سي عمالء البنوك 
اأبوظبي.  م��ن  متفرقة  اأن��ح��اء  يف 
وط��ال��ب ال��ع��ق��ي��د ب��ور���س��ي��د عمالء 
�سد  اأم��وال��ه��م  بتح�سني  ال��ب��ن��وك 
ال�سرقات باتباع بع�س الحتياطات 
التي  ال�������س���روري���ة  والإر��������س�������ادات 
ارتكاب  من  النفو�س  �سعاف  متنع 

ت��رك الأم���وال داخ��ل ال�سيارة عند 
وعدم  العامة  الأماكن  يف  التوقف 
العمليات  اإب���الغ غ��رف��ة  ال���رتدد يف 
اأي  999 ع���ن  ه��ات��ف��ي��ا ع��ل��ى رق���م 
العميل  ي�����س��ك  ���س��ي��ارة  اأو  �سخ�س 
اإن���ه يف حال  ون�����س��ح  تتبعه.  ب��اأن��ه��ا 
امراأة  البنك  عميل  ال�ساحب  ك��ان 
مبفرده  ي��رتك  األ  يجب  م�سنا  اأو 
الكبرية  املالية  املبالغ  �سحب  عند 
على  حفاظا  وذل��ك  بها  التنقل  اأو 
من  واأم��وال��ه��م  ال��ع��ام��ة  �سالمتهم 
ال�سرقات املباغتة. واأعرب عن اأ�سفه 
املجتمع  اأف��راد  امتثال بع�س  لعدم 
التي  والن�سائح  التوعية  لر�سائل 
بال�سالمة  املعنية  تقدمها اجلهات 
دوري خا�سة  ن��ح��و  وع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 
والإر������س�����ادات  ال��ر���س��ائ��ل  ت��ل��ك  اأن 
واحلفاظ  ���س��الم��ت��ه��م  ت�����س��ت��ه��دف 
و�سرح  وممتلكاتهم.  اأموالهم  على 

اأم  الإط���ار  لتفح�س  �سواء  �سيارته 
ال��زي��ت وي�����س��رع ب��خ��ف��ة ي��د مدربة 
ال�سائق  ج���وار  ال�����س��ي��ارة  ب��اب  بفتح 
احلقيبة  اأو  امل���ظ���روف  وي��خ��ط��ف 
وي��ف��ر ب��ه��ا م�����س��رع��ا. واأ����س���اف اأنه 

فرار  ال�سرقة  حلظة  م��ع  يتزامن 
يلفت  ح��ت��ى ل  ب���ه���دوء  ال�����س��ري��ك 
العميل  يعود  العميل وحني  انتباه 
عند  حقيبة  اأو  م��ظ��روف��ا  ي��ج��د  ل 
ل  العمالء  وبع�س  ال�سيارة  ركوبه 

املايل  امل��ظ��روف  �سرقة  اإىل  ينتبه 
الذي و�سعه يف حقيبة ال�سيارة اإل 
حينما يفكر باأخذه مرة اأخرى من 
احلقيبة فيكت�سف اأنه وقع �سحية 

لل�سرقة. 
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معاقون وم�شنون ب�شاحات العت�شام يف الأنبار 

قتلى وجرحى يف تفجري �سد اجلي�ض العراقي

مذكرة جتيز لأوباما قتل اأع�ساء القاعدة 

•• االأنبار-وكاالت:

ق����ت����ل خ���م�������س���ة ج����ن����ود ع���راق���ي���ني 
واأ�سيب ثمانية بجروح على الأقل 
ا�ستهدف  ان���ت���ح���اري  ت��ف��ج��ري  يف 
وقال  ب��غ��داد  بغرب  ع�سكرية  ثكنة 
م�سدر ع�سكري عراقي ام�س ملوقع 
ال�سومرية نيوز اإن قوة من اجلي�س 
ت�سدت، ظهر ام�س لنتحاري يقود 
�سيارة مفخخة حاول اقتحام ثكنة 
ل��ه��م يف منطقة  ت��اب��ع��ة  ع�����س��ك��ري��ة 
ال��ع��ن��از، ج��ن��وب ق�����س��اء اأب���و غريب 
ث���م قام  ب����غ����داد(،  ك���م غ����رب   20(
اأ���س��ف��ر عن  م��ا  ال�����س��ي��ارة،  بتفجري 
مقتل خم�سة جنود واإ�سابة ثمانية 

اآخرين وذلك يف .
عدم  طلب  ال��ذي  امل�سدر  واأ���س��اف 
ال�سرطة  م��ن  ق���وة  اأن  ا���س��م��ه  ذك���ر 
ف��ر���س��ت ط��وق��اً ام��ن��ي��اً ح���ول مكان 
احل�������ادث، ون��ق��ل��ت امل�����س��اب��ني اإىل 
القتلى  وج��ث��ث  ق��ري��ب  م�ست�سفى 
فتحت  فيما  ال��ع��ديل،  ال��ط��ب  اإىل 
احلادث  مالب�سات  ملعرفة  حتقيقا 

واجلهة التي تقف وراءه .
املعاقون  ي�سر  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
الأنبار  حمافظة  يف  ال�سن  وك��ب��ار 
�ساحة  ال���وج���ود يف  ع��ل��ى  ب��ال��ع��راق 
العت�سام مل�ساركة باقي املعت�سمني 
امل�������س���ت���م���رة،  الح�����ت�����ج�����اج�����ات  يف 
اأنه  يعتقدون  لهم  دور  ولت�سجيل 

واجب وطني عليهم تاأديته.
اأكرب  الإب��ق��اء على وج��ود  ولغر�س 

املتحرك،  اأ�ستغني عن كر�سيي  ول 
�ساحة  اإىل  ح�سورا  اأكرهم  لكني 
ببطل  لقبوين  ل��ذل��ك  الع��ت�����س��ام، 
ال�ِسلة . وي�سيف هذا اللقب زادين 
يف  اليومي  احل�سور  على  اإ���س��رارا 
اأن  اإىل  م�سريا   ، العت�سام  �ساحة 
العت�سام اأ�سبح واجبا مقد�سا على 
واإن  املجيء  على  ق��ادر  �سخ�س  كل 
ال�سباح  وق��ت  خا�سة  م��ع��اق��ا،  ك��ان 
املعت�سمني  م��ن  ال��ك��ث��ري  اإن  ح��ي��ث 

يكونون يف وظائفهم .
اأو����س���ح ع�����س��و اللجنة  م��ن ج��ه��ت��ه 
الإع�����الم�����ي�����ة ل���الع���ت�������س���ام اإي�������اد 
اخل��ط��ي��ب اأن����ه م��ن الأي�����ام الأوىل 
ح�سور  ه���ن���اك  ك�����ان  ل��الع��ت�����س��ام 
اخلا�سة  الح����ت����ي����اج����ات  ل�������ذوي 
اأ�سروا  وب��ع�����س��ه��م  ال�����س��ن،  وك���ب���ار 
ليلقوا  ال�ساحة  من�سة  يرتقوا  اأن 
يف  ت�ساهم  التي  واخلطب  الأ�سعار 
وبع�س  املعت�سمني،  حما�سة  رف��ع 
امل��ع��اق��ني اأ����س���روا ع��ل��ى ال��ع��م��ل مع 
اللجان الإدارية والإعالمية داخل 
من  بع�س  اأن  واأ���س��اف   . ال�ساحة 
كبار ال�سن واملعاقني ي�سرون على 
يف  وي�ساهمون  اخليم  داخل  املبيت 
احل��را���س��ة ال��ل��ي��ل��ي��ة وب��ال��رغ��م من 
اأن  اإل  جتاوز عمره الثمانني عاما 
اأن  ي��رى  العي�سى  فرحان  املعت�سم 
ل مكان يليق باأن يكون فيه �سوى 
العي�سى  وق���ال  الع��ت�����س��ام،  �ساحة 
باحلرية  امل����ك����ان  ه�����ذا  ي�����س��ع��رين 

والرجولة والكرامة .

األقى  حيث  كبري  بفخر  اأ�سعر  هنا 
اجلميع،  قبل  من  وترحابا  حفاوة 
خ��ا���س��ة ح��ني ي��ق��ب��ل ن��ح��وي رجال 
لهم مكانة كبرية ك�سيوخ الع�سائر 
وعلماء الدين فيلقون علي التحية 
ويطلبون مني احل�سور با�ستمرار 
لأن���ه���م ي�����س��ع��رون ب��ح��م��ا���س كبري 
ويواظب   . بينهم  املعاقني  لوجود 
)بطل  ن�������واف  اأح����م����د  امل���ع���ت�������س���م 
�ساحة  اإىل  للح�سور  على  ال�ِسلة( 
الع��ت�����س��ام، وي��ق��ول ل��ل��ج��زي��رة نت 
اأ���س��دق��ائ��ي معاق  ب��ني  الوحيد  اأن���ا 

�ساحة  داخ��ل  املعت�سمني  م��ن  ع��دد 
ال�سن  ك��ب��ار  ي��ح��ر���س  الع��ت�����س��ام، 
واملعاقون على احل�سور �سباح كل 
ي���وم ب�سبب وج���ود ع���دد ك��ب��ري من 
املعت�سمني يف وظائفهم خالل هذا 

الوقت من النهار.
ي��رف��ع من  ت��واج��ده��م  اأن  وي�����رون 
معنويات املعت�سمني ويحثهم على 
انخرط  بينما  وال�����س��م��ود،  ال��ب��ق��اء 
بع�س املعاقني يف اللتزام بواجبات 
ال�ساحة ومل  داخ��ل  واأمنية  اإداري���ة 

يكتفوا باحل�سور ال�سكلي.

�سديق  ع���م���اد  امل��ع��ت�����س��م  وي�����س��ع��ر 
ي���ق���ب���ل عليه  ك���ب���ري ح����ني  ب���ف���خ���ر 
�سيوخ  م���ن  م���ع���روف���ون  اأ���س��خ��ا���س 
يحيونه  ال��دي��ن  وع��ل��م��اء  الع�سائر 
وهو جال�س على كر�سيه املتحرك، 
البقاء  اأ�ستطع  مل  �سديق  وي��ق��ول 
غ��ريي موجودين  اأرى  واأن��ا  بعيدا 
العت�سام  ���س��اح��ة  يف  ال��ي��وم  طيلة 
اإعاقتي  اأن  اأج�����د  ل  وي�����س��ي��ف   ،
الآخرين،  م�����س��ارك��ة  م��ن  متنعني 
ل���ذل���ك ي�����س��ح��ب��ن��ي اأخ�����ي ك���ل يوم 
ويتابع   . الع��ت�����س��ام  ���س��اح��ة  اإىل 

البحرين تدين اعتزام اأع�ساء جمل�ض ال�سورى الإيراين زيارة جزر الإمارات املحتلة
•• املنامة-وام:

اجلولة  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأدان������ت 
الأمن  اأع�����س��اء جمل�س  ي��ع��ت��زم  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ق��دي��ة 
جمل�س  يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  و�سوؤون  القومي 
اإىل اجل����زر  ب���ه���ا  ال���ق���ي���ام  ال�������س���ورى الإي���������راين 
ال����ك����ربى وطنب  ال����ث����الث ط���ن���ب  الإم�����ارات�����ي�����ة 
اإيران. ونقلت  ال�سغرى واأبومو�سى التي حتتلها 
بيان  ال����وزارة يف  ع��ن  البحرينية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
ت�ستذكر  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ام�������س..اأن  اأ���س��درت��ه 
الأ�س�س واملرتكزات والنهج التي �سارت عليها دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بعالقاتها 
اجلوار  ح�سن  م��ب��ادئ  على  والقائمة  اإي���ران  م��ع 
ال��ت��دخ��ل يف ال�سوؤون  امل��ت��ب��ادل وع���دم  والح����رتام 
بها  اأوالتهديد  ال��ق��وة  ا�ستخدام  ونبذ  الداخلية 
ال�����س��ل��م��ي��ة ومراعاة  ب��ال��ط��رق  اخل���الف���ات  وح����ل 
تعترب  ال��زي��ارة  اأن  م��وؤك��دة  امل�����س��رتك��ة..  امل�سالح 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ل�سيادة  انتهاكا 
علي اأرا�سيها وعمال ا�ستفزازيا ي�سكل م�سدر قلق 
بالغ ول ي�ساعد على بناء الثقة ويتناق�س متاما 
مع كل اجلهود والتفاقات املربمة بني اجلانبني 
املنا�سبة  ال���ظ���روف  وت��ه��ي��ئ��ة  الت�سعيد  لتجنب 

للتو�سل اإىل حل بالطرق ال�سلمية ي�ساعد يف بناء 
عالقات ح�سن اجل��وار بني دول جمل�س التعاون 
خمتلف  على  الإيرانية  الإ�سالمية  واجلمهورية 
الأ�سعدة واأ�سافت الوزارة اأنه انطالقا من مبداأ 
الأم���ن اجل��م��اع��ي ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون جتدد 
حلق  املطلق  وتاأييدها  وقوفها  البحرين  مملكة 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف جزرها الثالث 
الإيرانية  الإ�سالمية  املحتلة..داعية اجلمهورية 
ه��ذه اخلطوات  القيام مبثل  ف��ورا عن  لالمتناع 
خطريا  ت�سعيدا  اع��ت��ربت��ه��ا  ال��ت��ي  وال���ت���ج���اوزات 

يهدد الأمن وال�ستقرار يف اخلليج العربي.

•• ابوظبي-وام:

ع�سرة  احل��ادي��ة  ال���دورة  اجتماعات  يف  امل�ساركون  واف��ق 
للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي التي عقدت 
يف مدينة الرباط باململكة املغربية ام�س الول مب�ساركة 
على  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة 
التقرير  م�سروع  هما  ال�سعبة  بهما  تقدمت  م�سروعني 
املجموعة  ممثل  عمل  نظام  وم�سروع  العربي  الربملاين 
والإقليمية.  الدولية  الربملانية  الحت���ادات  يف  العربية 
وم��ث��ل ال�سعبة ال��ربمل��ان��ي��ة يف الج��ت��م��اع ���س��ع��ادة ك��ل من 
الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف ال�ساهني ع�سو املجل�س 
والدكتور حممد �سامل املزروعي الأمني العام للمجل�س 
الربملاين  التقرير  م�سروع  وح�سب  الحت��ادي.  الوطني 
الإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  به  تقدمت  ال��ذي  العربي 
الربملاين  ع��ن الحت����اد  ���س��ن��وي  ب�سكل  ال��ت��ق��ري��ر  ي�����س��در 
العربية  ال��دول  الربملانية يف  واقع احلالة  العربي حول 
واأعمال  مظاهر  لأه��م  مب�سط  وحتليل  بو�سف  ويعنى 
ال��ربمل��ان��ات يف ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ���الل الوظائف 
التقرير  وي�ستهدف  وال�سيا�سية.  والرقابية  الت�سريعية 
وتعزيز  العربية  ال��دول  يف  الربملاين  العمل  واق��ع  ر�سد 
املعرفة املتبادلة بني الربملانات العربية لواقع امل�سكالت 
الدرا�سات  وت�سجيع  ال��ع��رب��ي��ة  وال��رق��اب��ي��ة  الت�سريعية 
الربملاين  بالعمل  املخت�سني  اخل���رباء  وع��م��ل  العلمية 
لبناء روؤى واطروحات حول تطوير العمل الربملاين من 
واإمداد  التقرير  هذا  وموؤ�سرات  اجتاهات  حتليل  خالل 
امل�����س��رتك بالأرقام  ب��ال��ع��م��ل  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الأج���ه���زة 
مل�����س��ك��الت الواقع  ال��ربمل��ان��ي��ة  وال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ح��ل��ي��الت 
اأيدلوجية  اأو  �سيا�سية  اعتبارات  اأي  عن  مبعزل  العربي 
دافعا  التقرير  يكون  واأن  اأعمالها  نتائج  اإث��راء  اأجل  من 
الربملانية  لإنتاج مادة علمية موثقة حول واقع احلالة 
يف العامل العربي ومرجعا لكل املهتمني بهذا املجال. كما 
بال�سمول  التقرير تقدمي عمل برملاين يت�سم  ي�ستهدف 
مما  العربية  الربملانية  التوجهات  حتليل  يف  والتكامل 
التنمية  ج��وان��ب  م�سكالت  �ستى  ت�سخي�س  اإىل  ي���وؤدي 
والثقافية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  باأبعادها  الربملانية 
والجتماعية على امتداد الوطن العربي الذي تتفاوت 
دوله و�سعوبه من حيث الإمكانيات والأولويات والإ�سهام 
ي�سهم يف  املتبادلة مم��ا  امل��ع��رف��ة  قيم  واإع����الء  اإر���س��اء  يف 
املوؤ�س�سات  ب����دور  والرت����ق����اء  ال���ربمل���اين  ال��ع��م��ل  ت��ن��م��ي��ة 
الربملانية. واأكد م�سروع التقرير اأن هناك دواع �سرورية 
لهذا التقرير يف ظل التطورات املتالحقة التي ت�سهدها 
املعطيات  م���ع  ال��ت��ك��ي��ي��ف  اإط�����ار  ويف  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
الإقليمية والدولية م�سريا اإىل اأن كل القطاعات خا�سة 
�سنوية  تقارير  ت�سدر  امل�سرتك  العربي  بالعمل  املعنية 

الب�سرية العربية والتقارير  التنمية  دورية مثل تقارير 
القت�سادية العربية والتقارير ال�سرتاتيجية العربية.. 
يف حني اأن واحدا من اأهم هذه القطاعات النوعية وهو 
بتقرير  امل�����س��رتك ل يحظى  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��اين  ال��ع��م��ل 
اأن  العربية على الرغم من  يعرب عن احلالة الربملانية 
والتي  النوعية  القطاعات  الربملانات هي احلا�سنة لكل 
يعد تقريرها معربا عن احلالة العامة لأو�ساع ال�سعوب 
اأ�سا�سية  ف�سول  ثالثة  اإىل  التقرير  وينق�سم  العربية. 
الربملانات  يف  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  واق����ع  ت��ت�����س��م��ن.. 
العربية.. والعالقة بني الربملانات واحلكومات العربية 
والدبلوما�سية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��رق��اب��ة  اآل���ي���ات  خ���الل  م��ن 
نتائج  ع��ن  يعرب  ختامي  وف�سل  ال��ع��رب��ي��ة..  ال��ربمل��ان��ي��ة 
اإعداد  نتائج.. كما يت�سمن منهجية  التقرير يف خم�سة 
م�سروع  وين�سجم  املقرتحة.  التنفيذ  واآل��ي��ات  التقرير 
ن��ظ��ام ع��م��ل مم��ث��ل امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف الحت�����ادات 
الربملانية الدولية والإقليمية الذي تقدمت به ال�سعبة 
الربملانية الإماراتية مع ميثاق الحتاد الربملاين العربي 
ولئحة الحتاد الربملاين العربي وتعديالتها والالئحة 
الربملاين  الحت����اد  يف  ال��ع��رب��ي��ة  للمجموعة  ال��داخ��ل��ي��ة 
الدويل والالئحة الداخلية للمجموعة العربية يف احتاد 
جمال�س الدول الأع�ساء يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي. 
ممثل  بني  والتعاون  التن�سيق  اإىل  النظام  ه��ذا  ويهدف 
العربية  الربملانات  وب��ني  العربية  الربملانية  املجموعة 
املجموعة  ممثل  ويخت�س  العربي  ال��ربمل��اين  والحت���اد 
النظر  وط��رح وجهات  ال��راأي  ب��اإب��داء  العربية  الربملانية 
الق�سايا  يف  العربي  ال��ربمل��اين  الحت��اد  راأي  متثل  التي 
ال��ن��ظ��ر يف الج��ت��م��اع��ات الربملانية  وامل��و���س��وع��ات حم��ل 
يف  العربية  امل��واق��ف  ع��ن  وال��دف��اع  والإقليمية  ال��دول��ي��ة 
واملقرتحات  امل���ب���ادرات  وت��ب��ن��ي  فيها  امل��م��ث��ل  الحت�����ادات 
الوفود  املمثل فيها ودعم طلبات  العربية يف الحت��ادات 
العربية يف الحتادات املمثل فيها. وت�سمن جدول اأعمال 
املو�سوعات  ال��دورة احلادية ع�سرة عددا من  اجتماعات 
والن�ساط   2013 ل��ع��ام  الحت����اد  ع��م��ل  خ��ط��ة  اأب���رزه���ا 
الدويل والإقليمي لالحتاد مبا يخ�س اجلمعيتني 126 
و127 ل��الحت��اد ال��ربمل��اين ال���دويل وامل��وؤمت��ر الربملاين 
الإفريقي العربي الثالث ع�سر من حيث حتديد املوعد 
واأنظمته  الحت��اد  مبيثاق  اخلا�سة  والتعديالت  واملكان 
الربملاين  التميز  وجائزة  لالحتاد  الإعالمي  والن�ساط 
العربي لعام 2012م واملوؤمتر الربملاين العربي اخلا�س 
املراأة وجلنة متابعة القرارات ال�سادرة عن  بتفعيل دور 
املوؤمتر واللجنة التنفيذية ودور املعهد العربي للتدريب 
يف  امل���ايل  وال��و���س��ع  الت�سريعية  وال���درا����س���ات  ال���ربمل���اين 
الجتماع  اآل��ي��ة  والإط����الع على  2012م  ل��ع��ام  الحت���اد 

القادم للجنة التنفيذية.

•• وا�شنطن-وكاالت:

الرئي�س الأمريكي  اإدارة  عي  اللثام عنها موؤخرا، تدَّ اأميط  يف مذكرة ر�سمية 
باراك اأوباما اأن لها حق ا�ستهداف الأع�ساء املنت�سبني لتنظيم القاعدة وقتلهم 
يف اخلارج، حتى لو كانوا مواطنني اأمريكيني. وقالت �سحيفة لو�س اأجنلو�س 
تاميز اإن موقف الإدارة هذا اأثار اعرتا�سات من قبل بع�س منتقديها، بينما 
بقي الكونغر�س �سامتا مما يدل على اأن ق�سية ا�ستخدام الطائرات دون طيار 
اليوم  اأ�سحت  قبل،  من  ج��دل  مثار  كانت  والتي  العنا�سر،  تلك  ل�ستهداف 
اجتاهاً �سائداً بعد اأكر من ع�سر �سنوات من ال�سجال. اأما الذريعة القانونية 
التي ا�ستندت عليها الإدارة لتربير ا�ستخدام الطائرات دون طيار، ح�سبما ورد 
يف مذكرة وزارة العدل التي ُك�ِسف النقاب عنها م�ساء الثنني، فتن�س على اأن 
اأي م�سوؤول مطلع ورفيع امل�ستوى ي�ستطيع املوافقة على توجيه �سربة �سد 

اأي م�سوؤول بالقاعدة، حتى لو كان اأمريكياً، وحتى دون دليل على اأن ال�سخ�س 
ُعِر�ست على  التي  املذكرة  وج��اء يف  بعملية حم��ددة.  القيام  ينوي  امل�ستهدف 
بع�س نواب الكونغر�س وبثتها قناة اإن بي �سي نيوز الأمريكية، اأن اأي تهديد 
وجود  يقت�سي  ل  املتحدة  ال��ولي��ات  �سد  عنيف  هجوم  على  ينطوي  و�سيك 
وعلى  اأمريكيني  اأ�سخا�س  على  حم��دداً  هجوما  ثمة  اأن  على  وا�سحة  بينة 
م�سوؤويل  اأن  وم��ع   . القريب  امل�ستقبل  يف  �سيقع  املتحدة  ال��ولي��ات  م�سالح 
القب�س على الإرهابيني على قتلهم،  اإنهم ُيحبذون  الإدارة الأمريكية قالوا 
على  القب�س  لإلقاء  بعملية  القيام  ا�ستبعاد  اإمكانية  على  تن�س  املذكرة  ف��اإن 
اأمريكيني عظيم جدا.  بجنود  املحدق  اأن اخلطر  اإذا حتدد  القاعدة  عنا�سر 
واأثار التربير الذي �ساقته املذكرة اعرتا�سات من بع�س اأع�ساء الكونغر�س، 
على  ُتبقي  اإنها  قائال  واي��دن  رون  الدميقراطي  ال�سيناتور  عليها  علَّق  حيث 

كثري من اأهم الأ�سئلة عن �سلطات الرئي�س املهلكة بال جواب .

تنفيذية الحتاد الربملاين العربي 
توافق على م�سروعني اإماراتيني

•• عوا�شم-وكاالت:

قال مبعوث لالمم املتحدة وم�سدر 
اأن الئتالف  يف املعار�سة ال�سورية 
مكاتب  �سيفتح  ال�����س��وري  الوطني 
ل���ه يف ن���ي���وي���ورك ووا���س��ن��ط��ن مع 
ا�ستعداده لعقد اجتماعات لزعماء 
م�سوؤولني  مع  ال�سورية  املعار�سة 
المن  جمل�س  واأع�ساء  اأمريكيني 

التابع لالمم املتحدة.
وقال دبلوما�سي غربي رفيع طلب 
ا�سمه هذه خطوة مهمة  ين�سر  األ 
ومن الوا�سح اأنها و�سيلة حمتملة 
ل����دع����وة.. زع���ي���م الئ���ت���الف معاذ 
نيويورك يف  اخلطيب للمجئ اىل 

مرحلة معينة.
الغ�سبان  جنيب  ان  قوله  واأ�ساف 
وهو ا�ستاذ جامعي اأمريكي �سوري 
ال�سل يف جامعة اأركن�سو �سرياأ�س 
على  مي��ك��ن  ومل  ن��ي��وي��ورك  مكتب 
الغ�سبان  اىل  ال���و����س���ول  ال���ف���ور 

ل�سوؤاله التعقيب.
الغر�س  ان  اخ��ر  دبلوما�سي  وق��ال 
�سيكون  نيويورك  مكتب  فتح  م��ن 
اي���ج���اد ق��ن��اة ات�����س��ال م���ع جمل�س 
املتحدة.  ل�����المم  ال���ت���اب���ع  الم������ن 
واملجل�س منق�سم منذ وقت طويل 
ب�ساأن ال�سراع يف �سوريا الذي اأودى 

بحياة زهاء 60 األف �سخ�س.
حكومة  وال�����س��ني  رو���س��ي��ا  وت�ساند 
وا�ستخدمتا  ال�سد  ب�سار  الرئي�س 
حق النق�س الفيتو لحباط ثالثة 
ق�����رارات يف جم��ل�����س الم����ن تدين 

احلكومة ال�سورية.
املعار�سة  من  قريب  م�سدر  واأك��د 
وا�سنطن  م��ك��ت��ب  اأن  ال�������س���وري���ة 
���س��رياأ���س��ه ع��ب��اب خليل وه��و مقيم 
وقال  تك�سا�س.  بولية  فري�سكو  يف 
الوىل  امل���ه���ام  اح����دي  ان  امل�����س��در 
الع���داد  �سيكون  وا���س��ن��ط��ن  ملكتب 
املتحدة  للوليات  حمتملة  لزيارة 
ب��ه��ا اخل��ط��ي��ب ق����رب نهاية  ي��ق��وم 
���س��ب��اط. وا���س��اف امل�سدر  ف��رباي��ر 
�سوف  ال������زي������ارة  ت���ل���ك  ان  ق����ول����ه 
الرئي�س  م���ع  اج��ت��م��اع��ا  ت��ت�����س��م��ن 

باراك اوباما. 
ات�سال  مكاتب  ان�ساء  ي�ساعد  وقد 
املعار�سة  ووا�سنطن  نيويورك  يف 
ال�سورية على حت�سني م�سداقيتها 
ملقاتلي  التاأييد  لك�سب  �سعيها  مع 
ي�سعون لالطاحة  الذين  املعار�سة 

بحكومة ال�سد.
وت����رف���������س ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
ت�سليح  الخ��رى  الغربية  والبلدان 
مقاتلي املعار�سة ال�سورية وق�سرت 
غري  املعونات  على  لهم  م�ساندتها 

الفتاكة.
يف غ�سون ذلك، رّحب رئي�س هيئة 
التن�سيق الوطنية يف املهجر، هيثم 
م���ُن���اع، مب���ب���ادرة اخل��ط��ي��ب  لفتح 
اأهم  واعتربها  ال�سلطة،  مع  ح��وار 
حدث �سيا�سي منذ ولدة الئتالف 

قبل نحو ثالثة اأ�سهر.
بر�س  ل���ي���ون���اي���ت���د  م�����ّن�����اع  وق��������ال 
ان��رتن��ا���س��ون��ال ع��رب ال��ه��ات��ف ام�س 
اإن مبادرة اخلطيب اأ�سابت مقتاًل 

ن�سراً  يعطي  اأن  ال�سالح ميكن  اأن 
لل�سوريني.

م�سلحة  م���ن  اأن  م���ّن���اع  واع���ت���رب 
التغيري  وق���وى  ال�����س��وري  ال�سعب 
وهاجم  اخل���ط���ي���ب  م����ب����ادرة  دع�����م 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ال�����س��وري، اأحد 
اب���رز م��ك��ون��ات الئ��ت��الف الوطني 
ال�سورية  واملعار�سة  الثورة  لقوى 
مع  للتفاو�س  اخلطيب  م��ب��ادرة   ،
ال��ن��ظ��ام، واع��ت��ربه��ا م��وق��ف��اً فردياً 
والتزامات  م��واق��ف  ع��ن  ي��ع��رّب  ل 

القوى املوؤ�س�سة لالئتالف.
ال�سوري  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  وك�����ان 

املبادرة التي طرحها الرئي�س ب�سار 
الأ����س���د يف خ��ط��اب��ه الأخ�����ري، لأنها 
ال�سيا�سي  للحل  الع��ت��ب��ار  اأع����ادت 
احلل  نظرية  من  بالتايل  وجعلت 
ولي�س  جرمية  الع�سكري  الأم��ن��ي 
ح���اًل، وم���ن ا���س��ت��م��رار ال��ق��ت��ال من 
اأجل القتال تدمرياً للبالد والعباد  
ك����ان من  اخل��ط��ي��ب  اأن  واأ�����س����اف 
اجل�����راأة ب��ح��ي��ث وق���ف يف وج���ه كل 
املزاودات وكل ال�سعبويات، ويتعني 
على كل ثائر ومعار�س دميقراطي 
م�سوؤول دعم هذا التوجه لتحقيق 
احل�����س��ار ال��ك��ام��ل ل��ك��ل م��ن يعتقد 

بتنظيمه  م���ن���اع  ����س���اه���م  ال������ذي   ،
دعا  ال�سوي�سرية،  جنيف  مبدينة 
عرب  �سيا�سية  عملية  اإط���الق  اإىل 
التفاو�س بني املعار�سة وال�سلطة، 
اأ����س���دره يف ختام  اإع����الن  وق���ال يف 
اأعماله يف 29 كانون الثاين يناير 
املا�سي اإن اإنقاذ �سوريا من احلالة 
الطريق  على  وو�سعها  ال��ك��ارث��ي��ة 
ي���اأت���ي م���ن خ����الل توحيد  الآم�����ن 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ق���وى 
الدميقراطية والتعددية وامل�ساواة 
اخلارجية  ال��ق��وى  ت��اأي��ي��د  وك�����س��ب 

العربية والدولية .

مّناع يرّحب مببادرة اخلطيب للحوار ب�شوريا

مكاتب للمعار�سة ال�سورية يف نيويورك ووا�سنطن

اأمريكا تدعو لرفع حظر ال�سالح على ال�سومال 
•• نيويورك-رويرتز:

قال دبلوما�سيون يف المم املتحدة ان الوليات املتحدة حتث الع�ساء الخرين يف جمل�س الأمن الدويل على 
املوافقة على مطالب احلكومة يف مقدي�سو برفع حظر ال�سالح على ال�سومال واملفرو�س منذ 21 عاما.

ياأتي هذا امل�سعى المريكي بعد ان قال المني العام لالمم املتحدة بان جي مون ال�سبوع املا�سي ان جمل�س 
ال�سومال وتعزيز  ق��وات الم��ن يف  مل�ساعدة  ال�سالح  رف��ع حظر  اأن يدر�س  دول��ة يجب   15 املكون من  الم��ن 
النت�سارات الع�سكرية على مقاتلي حركة ال�سباب املرتبطة بتنظيم القاعدة. وفر�س جمل�س المن احلظر يف 
عام 1992 للحد من تدفق ال�سالح على ا�سياد احلرب املتناحرين الذين اأطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور 
حممد �سياد بري. وقال دبلوما�سي غربي رفيع طلب األ ين�سر ا�سمه اأعتقد اأننا �سوف ن�ستقر على رفع �سيا�سي 
حلظر ال�سالح مع البقاء على بع�س القيود. وا�ساف الدبلوما�سي قوله ما تريد احلكومة ال�سومالية جزئيا 
هو ا�سارة �سيا�سية اىل انهم الن حكومة ذات �سيادة واأننا ن�ساندهم ولي�س و�ساية. وهم يقولون ان ال�سرار 

يح�سلون على ال�سالح وان ال�ساحلني ل يح�سلون عليه.

•• القاهرة -وام: 

العربي  الربملاين  التنفيذية لالحتاد  اللجنة  ا�ستنكرت 
ال���زي���ارة ال��ت��ي ي��ع��ت��زم ال��ق��ي��ام ب��ه��ا اأع�����س��اء جل��ن��ة الأمن 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة اخل���ارج���ي���ة يف جمل�س  ال��ق��وم��ي و�����س����وؤون 
املحتلة  الإم���ارات���ي���ة  اجل�����زر  اإىل  الإي�������راين  ال�������س���ورى 
واأبومو�سى  ال�����س��غ��رى  ال��ك��ربى وط��ن��ب  ال��ث��الث ط��ن��ب 
داعية جمل�س ال�سورى اإىل الكف عن القيام مبثل هذه 
اإىل  للتو�سل  الأج���واء  وتهدئة  ال�ستفزازية  اخلطوات 
حل يعزز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة. وفيما يلي ن�س 
البيان الذي اأ�سدرته اللجنة.. تعرب اللجنة التنفيذية 
ل�ستمرار  ق��ل��ق��ه��ا  ع���ن  ال���ع���رب���ي  ال����ربمل����اين  ل���الحت���اد 

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ات�����س��ل 
لالأمن  العليا  باملمثلة  ك��ريي  ج��ون 
وال�����س��ي��ا���س��ة اخل���ارج���ي���ة يف الإحت�����اد 
الأوروبي كاثرين اآ�ستون وبحث معها 
املقبلة  اجلولة  بينها  من  ع��دة  اأم��ور 
من املفاو�سات بني اإيران وجمموعة 

كازاخ�ستان. يف   1+5
وزارة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث���ة  وذك���������رت 
فيكتوريا  الأم����ريك����ي����ة  اخل���ارج���ي���ة 
ن��ولن��د ان ك��ريي حت��دث م��ع اآ�ستون 

الفرن�سية، كما  واأ�سادا باجلهود  الو�سع يف مايل،  حول 
هنا،  اإىل  الإفريقية  القوات  و�سول  ب��دء  بحقيقة  نوها 
فيما ناق�سا و�سع مهمة التدريب التي يقوم بها الحتاد 
الدعم  ق���وات  لتقوية  الأم��ريك��ي��ة  واجل��ه��ود  الأوروب�����ي 

الدولية بقيادة اإفريقية.
واأكدت ان اجلانبني اتفقا على �سرورة م�ساعفة اجلهود 
ل�سمان قدرة الإفريقيني على حتمل عب حفظ ال�سالم 

يف مايل يف اأقرب وقت ممكن.
املقبلة  اجلولة  بحثا  واآ�ستون  كريي  ان  نولند  وذك��رت 
اأملاتاي  يف   1+5 وجمموعة  اإي���ران  ب��ني  املفاو�سات  م��ن 

بكازاخ�ستان يف 26 �سباط فرباير.

ال�����س��ئ��ون ال��داخ��ل��ي��ة لدول  ال���ت���دخ���الت الإي���ران���ي���ة يف 
جمل�س ال��ت��ع��اون..وت��وؤك��د جم���ددا ح��ق دول���ة الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ج��زره��ا ال��ث��الث ط��ن��ب الكربى 
وطنب ال�سغرى واأبو مو�سى وتدعو اإيران اإىل حل هذه 
الق�سية بالطرق ال�سلمية اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل 
�سمي  م��ا  وت�ستنكر  ال��ن��زاع..وت��دي��ن  لت�سوية  ال��دول��ي��ة 
اأع�ساء جلنة  باجلولة التفقدية التي يعتزم القيام بها 
جمل�س  يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  و�سئون  القومي  الأم��ن 
ال��ث��الث املحتلة  ال�����س��ورى الإي����راين للجزر الإم��ارات��ي��ة 
وت��دع��و جمل�س ال�����س��ورى اإىل ال��ك��ف ع��ن ال��ق��ي��ام مبثل 
هذه اخلطوات ال�ستفزازية وتدعو اإىل تهدئة الأجواء 

للتو�سل اإىل حل يعزز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة . 

كما تطرقا يف حديثهما اإىل ليبيا واأهمية التن�سيق بني 
النتقالية  العملية  لدعم  الأوروب����ي  والحت���اد  اأم��ريك��ا 

هناك يف املجالني الأمني والقت�سادي.
ن��ولن��د ان احل��دي��ث رك��ز م��ط��وًل على ال�سرق  واأك����دت 
اأه��م��ي��ة دع���م العملية الن��ت��ق��ال��ي��ة يف  الأو����س���ط ، وع��ل��ى 

م�سر.
عن  بلغاريا  اأعلنته  م��ا  اأي�����س��اً  �سمل  البحث  ان  وق��ال��ت 
الذي  التفجري  وق��وف حزب اهلل خلف  ب�ساأن  معلومات 
ا���س��ت��ه��دف ح��اف��ل��ة رك���اب اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني يف م��ط��ار مدينة 
اإعطاء  دون  من  املا�سي،  يوليو  مت��وز   18 يف  بورغا�س 

تفا�سيل اإ�سافية.

الحتاد الربملاين العربي ي�ستنكر اعتزام اأع�ساء 
جمل�ض ال�سورى الإيراين زيارة جزر الإمارات املحتلة

كريي يبحث واآ�ستون املفاو�سات املرتقبة مع اإيران 

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل������دع������وة/ م�����ارى 
كاليبو-  ف���ي���ت���ت�������س���وي���الي���ا 
جواز  اجل��ن�����س��ي��ة-  فلبينية 
�سفرها رقم  )376312(      
�سادر من الفلبني من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

.050/7938691



عربي ودويل

11

اخلميس -    7   فبراير    2013 م    -    العـدد   10710
Thursday   7   February    2013  -  Issue No   10710

�سهر  غيث  اب��و  �سليمان  ت�سليم  تركيا  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  طلبت 
ا���س��ام��ة ب��ن لدن وال���ذي مت توقيفه ال���س��ب��وع امل��ا���س��ي يف ان��ق��رة كما 
ذكرت �سحيفة حرييت الرتكية ام�س . وكتبت ال�سحيفة ان اجهزة 
ال���س��ت��خ��ب��ارات ال��رتك��ي��ة اوق��ف��ت اب��و غيث يف اح��د ال��ف��ن��ادق الفخمة 
اجهزة  يف  ع��م��الء  م��ن  معلومات  تبلغها  بعد  ال��رتك��ي��ة  العا�سمة  يف 
ال�ستخبارات المريكية املركزية �سي اآي ايه . واو�سحت حرييت ان 
ابو غيث الذي �سحبت منه اجلن�سية الكويتية حمتجز منذ ا�سبوع يف 
مقر الق�سم املخ�س�س لالجانب يف قيادة ال�سرطة يف انقرة لعتباره 

ل ميلك جن�سية. 
ردها  املعلومات يف معر�س  التعليق على هذه  انقرة  �سرطة  ورف�ست 
ب��ر���س. م��ن جهته او�سح  ف��ران�����س  اج��رت��ه معها وك��ال��ة  ات�����س��ال  على 
انقرة لوكالة فران�س بر�س ان  ال�سفارة المريكية يف  با�سم  متحدث 
. وق��ال كل ما  امل�سائل  النوع من  املتحدة ل تعلق على هذا  الوليات 
العديد من  ال�سلطات الرتكية يف  اننا نتعاون مع  ا�ستطيع قوله هو 
ب�سورة  دخل  ال��ذي  ابو غيث  ان  وا�سافت �سحيفة حرييت  امليادين. 
غري قانونية اىل تركيا من ايران حيث ا�ستقر مع عائلته، مثل امام 
املتحدة من  الوليات  ال�سرطة. وطلبت  حمكمة و�سعته حتت رقابة 
ال�سلطات الرتكية ت�سليمها هذا الرجل كما ذكرت ال�سحيفة مو�سحة 
ان انقرة تدر�س هذا الطلب. وكان ابو غيث ظهر غداة اعتداءات 11 
ايلول �سبتمرب 2001، يف �سريط فيديو دعائي كمتحدث با�سم �سبكة 
ت�سلم  ال��ذي  الظواهري  وامي��ن  لدن  بن  ا�سامة  جانب  اىل  القاعدة 

قيادة القاعدة بعد مقتل بن لدن.

اذنا  �ستلغي  ان��ه��ا  بايطاليا  �سقلية  يف  القليمية  احل��ك��وم��ة  ق��ال��ت 
بالقمار  يعمل  دف��اع  لنظام  ار�سية  حمطة  ببناء  املتحدة  للوليات 
درا�سات  هناك  ان  وقالت  بال�سحة.  تتعلق  ملخاوف  وذلك  ال�سناعية 
غري مكتملة ب�سان الثار التي قد تخلفها املوجات الكهرومغناطي�سية 
ني�سيمي.  مدينة  حميط  يف  ال�سكان  �سحة  على  الر�سية  للمحطة 
وقال وزير الدفاع المريكي املنتهية وليته ليون بانيتا اثناء زيارة 
درا�سات  لكن  ال�سكان  خم��اوف  يتفهم  ان��ه  املا�سي  ال�سهر  ليطاليا 
يف  وج��اء  �سحية.  اخطار  هناك  يكون  لن  ان��ه  اىل  خل�ست  امريكية 
بيان احلكومة القليمية ل�سقلية ان احلكومة قررت ان تطلب من 
اأكرب م�سوؤول بيئي باجلزيرة البدء يف اجراءات الغاء الذن. ويهدف 
ال�سناعية  املتنقل لر�سد الهداف الذي يعمل عرب القمار  النظام 
اىل تعزيز قدرة الت�سالت ب�سكل كبري للجي�س المريكي وحلفائه.

ثماين  بقوة  �سخم  زل���زال  ج��راء  الأق���ل  على  اأ�سخا�س  خم�سة  قتل 
درجات على مقيا�س ريخرت وقع يف ال�ساعات الأوىل من �سباح ام�س 
قبالة جزر �سليمان يف املحيط الهادئ، واأدى اأي�سا اإىل تدمري ع�سرات 

املنازل اأو ت�سررها ون�سوء اأمواج تنذر مبد بحري )ت�سونامي(.
وقال رئي�س حكومة جزر �سليمان غودرون دار�سي ليلو يف بيان �سادر 
اأرب��ع قرى يف جزر �سانتا كروز ت�سررت من الزلزال،  اإن  عن مكتبه 
01،12 بتوقيت غرينيت�س منطقة بحرية  ال�ساعة  الذي �سرب يف 
تقع بني جزر �سليمان وفانواتو �سمال �سرق اأ�سرتاليا قرب جزر �سانتا 

كروز.
اأن  اإىل  ت�سري  التقارير  اآخر  اإن  رئي�س احلكومة  با�سم  الناطق  وقال 
ما بني �ستني و�سبعني منزل ت�سررت من جراء الأمواج التي �سربت 
اأن ال�سلطات ل  ، واأ�ساف  اأربع قرى على الأقل يف جزر �سانتا كروز 

تزال حتاول تقييم احل�سيلة .
اأخ��رى، قال مدير م�ست�سفى لتا يف جزيرة نديندي وهي  من جهة 
بح�سب  الفرن�سية  الأن��ب��اء  لوكالة  ك��روز  �سانتا  اأرخبيل  ج��زر  ك��ربى 
املعلومات املتوفرة لدينا، فاإن قرى تقع اإىل غرب وجنوب لتا على 
املعلومات  تاأكيد هذه  بو�سعنا  لي�س  ولكن  دم��رت،  قد  ال�ساحل  طول 

حتى ال�ساعة .
واأدى الزلزال اإىل توليد موجة ت�سونامي �سغرية بلغ ارتفاعها اأقل 
وفانواتو  �سليمان  ج��زر  �سواحل  ج��زءا من  و�سربت  واح��د  من مرت 
ت�سونامي  املبكر من  الإن��ذار  دفع مبركز  وكاليدونيا اجلديدة، مما 

اإىل اإ�سدار حتذير �سمل املنطقة باأ�سرها ليعود لحقا ويلغيه.

عوا�شم

انقرة

وا�سنطن

بالريمو

تركيا: الباتريوت ل حتمي اإ�سرائيل من اإيران
•• اأنقرة-يو بي اأي:

الباتريوت  �سواريخ  منظومة  اإن  يلماز  ع�سمت  الرتكي  الدفاع  وزي��ر  قال 
التي ن�سرت يف بالده، ل ميكنها تقنياً اأن حتمي اإ�سرائيل من اإيران،وذلك يف 

رد على اتهامات اإيرانية باأن هذه املنظومة تهدف اإىل حماية اإ�سرائيل.
ونقلت �سحيفة حريت ام�س ت�سريحا ليلماز اأدىل به اأمام نواب يف الربملان، 
املنظومة يهدف حلماية  ب��اأن ن�سر ه��ذه  ادع��وا  اإن بع�س زمالئنا  ق��ال فيه 
اإ�سرائيل من �سواريخ ميكن اأن تطلق من اإيران، وهو اأمر عار عن ال�سحة. 
واأ�ساف من غري املمكن تقنياً لهذه ال�سواريخ التي ميكنها اأن ت�سيب اأهدافاً 
على بعد 36 كيلومرت اأن تعرت�س �ساروخاً يطلق من اإيران على اإ�سرائيل . 

وقال اأن الباتريوت لي�ست اأ�سلحة هجومية ، مكرراً طبيعتها الدفاعية.
واأ�سار يلماز اإىل اأن قيادة الباتريوت �ستت�سّلمها القيادة العليا لقوات حلف 

�سمال الأطل�سي الناتو يف اأوروبا.
وزارة اخلارجية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  بينهم  م��ن  اإي��ران��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  وك���ان 
�سواريخ  ن�سر  اإن  قالوا  اأت��راك  ومعار�سون  مهمانرب�ست  رام��ني  الإيرانية 

باتريوت يف تركيا م�سمم حلماية اإ�سرائيل من التهديد الإيراين.
يذكر ان وزراء خارجية احللف قرروا يف 4 كانون الأول دي�سمرب 2012 
باأن الناتو �سين�سر بطاريات باتريوت لزيادة قدرات الدفاع اجلوي الرتكية 

للدفاع عن املواطنني والرتاب الرتكي.
وقدمت اأملانيا وهولندا والوليات املتحدة �ست بطاريات باتريوت ن�سرت يف 
دفاعي  ن�سرها  اأن  واأعلن احللف  وقهرمان مرع�س،  عنتاب،  وغازي  اأ�سنة، 
فقط واأنه لن يدعم باأي �سكل من الأ�سكال منطقة حظر جوي اأو اأية عملية 
هجومية. واأ�سبحت البطاريات ال�ست جاهزة للعمل بعد ت�سغيل البطارية 

الأخرية يف غازي عنتاب .

 قرقا�س يراأ�س وفد الدولة يف اجتماعات القمة الإ�شالمية يف القاهرة 

مر�سي يوؤكد بدء حوار مع الأطراف الإقليمية والدولية للتو�سل اإىل ت�سوية لالأزمة ال�سورية 

عبا�س ياأمل ب�شيا�شة اأمريكية جديدة يف املنطقة

اأوباما يزور اإ�سرائيل وال�سفة لأول مرة يف رئا�سته

قمة اإ�سالمية بالقاهرة و�سوريا يف ال�سدارة 
واأ�ساف اأوغلو يف ت�سريحات �سحفية اأن زعماء الأمة الإ�سالمية �سيجتمعون 
كلهم يف القاهرة حتت �سقف منظمة التعاون يف قمة تاأخرت عامني، حيث 
تنعقد بعد خم�س �سنوات من قمة العا�سمة ال�سنغالية دكار ال�11 ولذلك 

فهي قمة لها مغزى خا�س .
وردا على �سوؤال ب�ساأن ما يرتدد عن التمديد له كاأمني عام، قال اأوغلو اإن 
فرتة وليته �ستنتهي بنهاية العام اجلاري، م�سريا اإىل اأن الدول الأفريقية 
�سبق اأن قدمت ثالثة مر�سحني للمن�سب قبل اأن ت�سحب مر�سحيها، واأن 

لدى اململكة العربية ال�سعودية مر�سحا الآن.
الإيراين  الرئي�س  الطيب  اأحمد  الأزه��ر  �سيخ  القمة طالب  انطالق  وقبل 
بالعمل على وقف  الج��ت��م��اع��ات،  ي�سارك يف  ال��ذي  اأح��م��دي جن��اد  حممود 

النزيف الدموي يف �سوريا واخلروج بها اإىل بر الأمان.

•• القاهرة-وكاالت:

بداأت ام�س يف العا�سمة امل�سرية الدورة الثانية ع�سرة لقمة منظمة التعاون 
الإ�سالمي مب�ساركة نحو 26 رئي�س دولة، ويتوقع اأن تكون الأزمة ال�سورية 
وال�ستيطان الإ�سرائيلي على اأولوية اأجندة القادة وامل�سوؤولني امل�ساركني يف 

القمة التي تتوا�سل على مدى يومني.
وقبل بدء الأعمال اأكد الأمني العام للمنظمة اأكمل الدين اإح�سان اأوغلو اأن 
قمة القاهرة اأهم قمة اعتيادية تعقد يف ال�سنوات الأخ��رية، لكونها تنعقد 
و���س��ط ظ���روف ح��رج��ة ودقيقة مت��ر بها اأج���زاء م��ن ال��ع��امل الإ���س��الم��ي مل 
متر بها يف اأي فرتة من تاريخها املعا�سر، وهي فرتة حتولت دميقراطية 

و�سقوط اأنظمة �سمولية وتطلعات ال�سعوب اإىل نظام دميقراطي. 

•• وا�شنطن-رام اهلل-وكاالت:

تاميز  وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة  ق��ال��ت 
الرئي�س  اإن  اليمينية  الأمريكية 
اإ�سرائيل  ���س��ي��زور  اأوب���ام���ا  ب����اراك 
وهي  امل��ق��ب��ل،  اآذار  م��ار���س   20 يف 
كرئي�س  ل�����ه  الأوىل  ال������زي������ارة 
م�سيفة  امل����ت����ح����دة،  ل����ل����ولي����ات 
وقت  يف  ت���اأت���ي  ال����زي����ارة  ه����ذه  اأن 
القادة  بني  الخ��ت��الف  فيه  ي�سود 
والإ�سرائيليني  الفل�سطينيني 

ب�ساأن كيفية بدء عملية ال�سالم.
واأو�سحت ال�سحيفة يف تقرير لها 
اإ�سرائيل  م��ن  ال���واردة  الأن��ب��اء  اأن 
 20 �سيزورها يف  اأوباما  اإن  تقول 
اأن املتحدث با�سم  اإل  اآذار،  مار�س 
ال���ب���ي���ت الأب����ي���������س، ج����ي ك�����ارين، 
اأك����د ف��ق��ط اأن ال���زي���ارة ���س��ت��ت��م يف 
الغربية  ال�سفة  و�ست�سمل  الربيع 

والأردن.
املتحدث  اإىل  ال�سحيفة  ون�سبت 
القومي  الأم������ن  جم��ل�����س  ب��ا���س��م 
اإن  قوله  فيتور  تومي  الأم��ريك��ي 
ثانية  رئا�سية  ف��رتة  اأوب��ام��ا  ب��دء 
اإ�سرائيلية  ح���ك���وم���ة  وت�����س��ك��ي��ل 
ج���دي���دة، ي��وف��ر ال��ف��ر���س��ة لإع���ادة 
تاأكيد الروابط العميقة وامل�ستمرة 
واإ�سرائيل،  املتحدة  الوليات  بني 

الرئا�سية الأوىل.
اأوباما  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اإن  وق��ال��ت 
ونتنياهو توترت علنا يف مايو اأيار 
2011 عندما اأدان رئي�س الوزراء 
الأبي�س  ال��ب��ي��ت  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
حماولة  اأي  اأوب�����ام�����ا  وب�����وج�����ود 
با�ستخدام حدود  اإ�سرائيل  لإقناع 
1967 كنقطة بداية للمحادثات 
فل�سطينية  دول��ة  اإن�ساء  اأج��ل  من 

�سل�سلة  للتقدم يف  ال�سبل  ولبحث 
طويلة من الق�سايا ذات الهتمام 
امل�سرتك مبا فيها اإيران و�سوريا.

واأ�سارت اإىل اأن اأوباما زار اإ�سرائيل 
2008 ومل  عام  رئا�سي  كمر�سح 
رئي�سا،  اأ�سبح  اأن  منذ  اإليها  يعد 
واأنه مل يلتق مع بنيامني نتنياهو 
وجها  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س 
ل�����وج�����ه ك�����ث�����ريا خ�������الل ال����ف����رتة 

جماورة.
واأ�سارت اإىل اأن اأوباما، الذي �سبق 
اأن اقرتح ذلك يف خطاب مهم له، 
اأم��ام موؤمتر  اأي��ام ليقول  عاد بعد 
العامة  ال�������س���وؤون  ل��ل��ج��ن��ة  ���س��ن��وي 
)اآيباك(  الإ�سرائيلية  الأمريكية 
تو�سيحه  اأُ�سيء  قد  ت�سريحه  اإن 

واإنه �سديق حقيقي لإ�سرائيل .
اأكد  اأوب��ام��ا  اأن  ال�سحيفة  وذك��رت 
ميكنها  ل  اإ�سرائيل  اأن  ذل��ك  بعد 
كما   1967 ح����دود  اإىل  ال���ع���ودة 
عليه  م��ت��ف��ق��ا  ت����ب����ادل  واأن  ه�����ي، 

لالأرا�سي اأمر �سروري.
اأوباما  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
رغم  ب��ا���س��ت��م��راره،  البع�س  اأق��ل��ق 
ذلك، يف ت�سريحاته باأن الأعمال 
تاأخري  يف  ت�سببت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
عملية ال�سالم ب�سكل غري مقبول 

للمجتمع الدويل.
وعلقت وا�سنطن بو�ست باأن ف�سل 
اأوب���ام���ا يف زي����ارة اإ���س��رائ��ي��ل عقب 
ُيعترب   2008 رئي�سا يف  انتخابه 

�سيا�سته  يف  م�سيئة  غ��ري  نقطة 
اإن��ه تعهد  اأب��ي��ب. وقالت  جت��اه تل 
ال�سيف املا�سي ولأول مرة بزيارة 
اإ�سرائيل عندما انتقد مت رومني 
للرئا�سة  اجل���م���ه���وري  امل���ر����س���ح 
واأعلن  اإ�سرائيل،  جت��اه  �سيا�ساته 
فاز  اإذا  ف��ورا  اإ�سرائيل  �سيزور  اأن��ه 

بالرئا�سة.
م�سوؤولون  اع�����رب  ج��ان��ب��ه  م���ن   
فل�سطينيون عن املهم بان ت�سكل 
باراك  الم��ريك��ي  الرئي�س  زي���ارة 
امريكية  ���س��ي��ا���س��ة  ب��داي��ة  اوب���ام���ا 
ج���دي���دة يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ح�����س��ب ما 
الرئا�سة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  اع��ل��ن 
نبيل  وق���ال  ام�����س   الفل�سطينية 
ابو ردينة املتحدث با�سم الرئا�سة 
الفل�سطينية لوكالة فران�س بر�س 
ان الرئي�س حممود عبا�س يرحب 
باراك  المريكي  الرئي�س  بزيارة 

اوباما لفل�سطني .
وا����س���اف ن��ام��ل ب���ان ت��ك��ون زي���ارة 
ل�سيا�سة  ب��داي��ة  اوب��ام��ا  ال��رئ��ي�����س 
ام���ريك���ي���ة ج����دي����دة ت�����������وؤدي اىل 
فل�س���طينية  دول���ة  ق��ي��ام  جت�سيد 
م�����س��ت��ق��ل��ة ع���ل���ى ارا������س�����ي دول�����ة 
فل�سطني املحتلة منذ عام 1967 
وف����ق ق���رارات ال�سرعية الدولية . 
الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  وي��ط��ال��ب 
ب���وق���ف ال���ب���ن���اء ال���س��ت��ي��ط��اين يف 
ال�������س���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة والع�������رتاف 
ا�ستئناف  ق��ب��ل   1967 ب���ح���دود 
منذ  املتوقفة  ال�����س��الم  حم��ادث��ات 

ايلول-�سبتمرب عام 2010.
وي������رف�������������س رئ�����ي�����������س ال�������������وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال���س��رائ��ي��ل��ي 
ذلك ويقول بانه يريد مفاو�سات 
دون �سروط م�سبقة بينما يطالب 
كدولة  ب��ا���س��رائ��ي��ل  ب����الع����رتاف 
ارا�سي  م��ن  ج��زء  واب��ق��اء  يهودية 
امل�ستقبلية  الفل�سطينية  ال��دول��ة 

حتت �سيطرة ا�سرائيل.

دعوات لأوروبا لو�سم 
حزب اهلل بالإرهاب 

•• عوا�شم-وكاالت:

دول  غ��رب��ي��ة  ودول  اإ����س���رائ���ي���ل  دع����ت 
اللبناين  اهلل  ح��زب  اإدراج  اإىل  اأوروب���ا 
اتهمت  اأن  بعد  الإره���اب،  قائمة  على 
وراء  ب����ال����وق����وف  احل�������زب  ب���ل���غ���اري���ا 
�سياحا  تقل  حافلة  ا�ستهدف  هجوم 
بورغا�س  م��دي��ن��ة  يف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
امل���ا����س���ي.  وكانت  ال���ع���ام  ال��ب��ل��غ��اري��ة 
احل��ك��وم��ة ال��ب��ل��غ��اري��ة ات��ه��م��ت حزب 
اهلل بالتورط يف الهجوم، واأك��د وزير 
اأن  ت�سيفانوف  ت�سفيتان  ال��داخ��ل��ي��ة 
���س��خ�����س��ني م���رت���ب���ط���ني ب����ح����زب اهلل 
على  ب��ق��ن��ب��ل��ة  ه����ج����وم  ����س���ال���ع���ان يف 
يف  بورغا�س  مدينة  مطار  يف  حافلة 
ملقتل  اأدى  املا�سي،  متوز  يوليو   18
و�سائق  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  ���س��ي��اح  خ��م�����س��ة 
التفجري،  ومنفذ  البلغاري  احلافلة 
نحو ثالثني  اإ���س��اب��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اآخرين. وقال ت�سيفانوف لل�سحفيني 
لدينا معلومات عن متويل حزب اهلل 
التفجري،  منفذ  اأحدهما  ل�سخ�سني 
اإىل  واأ���س��ار  للحزب  انتمائهما  وع��ن 
حتديد  م���ن  مت��ك��ن��ت  ال�����س��ل��ط��ات  اأن 
اثنني من ثالثة م�ستبه فيهم، وهما 
اأ�سرتالياً  ���س��ف��ر  ج������وازْي  ي��ح��م��الن 
لبنان  يف  يقيمان  ولكنهما  وك��ن��دي��ا، 
منذ عام 2006، مرجحا انتماءهما 
اإىل ح��زب اهلل. وق��د اأك��دت كندا على 
اأن  ل�سان وزي��ر خارجيتها جون بريد 
اأح����د ال�����س��ال��ع��ني يف ال��ه��ج��وم يحمل 
لبنانية.  اأ���س��ول  م��ن  وه��و  جن�سيتها 
ب����الده باحلملة  ال���ت���زام  ب���ريد  واأك�����د 
بكافة  الإره��������اب  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
اأ�سكاله ، مذكرا باأنه اأدرج يف دي�سمرب 
على  اهلل  2002 حزب  الأول  كانون 

قائمة املنظمات الإرهابية.
وتعليقا على ما تو�سل اإليه حتقيقات 
اإ�سرائيل  دع��ت  البلغارية،  ال�سلطات 
يعلن  اأن  اأج��ل  م��ن  تدفع  كانت  التي 
الحت��اد الأوروب���ي ح��زب اهلل منظمة 
ا�ستخال�س  اإىل  اأوروب��������ا  اإره���اب���ي���ة 
يتعلق  فيما  ال��الزم��ة  ال�ستنتاجات 

بطبيعة حزب اهلل.

وليام بريي ي�ستبعد مهاجمة بيونغ يانغ لأمريكا
•• �شيول-يو بي اأي:

قال وزير الدفاع الأمريكي الأ�سبق وليام بريي ان بيونغ يانغ لي�ست انتحارية لت�ستهدف اأمريكا وقال 
ال�سمالية قد جتري جتربة  اإن كوريا  يونهاب  الكورية اجلنوبية  الأنباء  بريي يف مقابلة مع وكالة 
عايل  واليورانيوم  البلوتونيوم  با�ستخدام  اأو  التخ�سيب،  عايل  اليورانيوم  با�ستخدام  قريباً  نووية 

التخ�سيب على حد �سواء.
واأو�سح ان ال�سمال م�ستعد تقنياً اأو �سيكون م�ستعداً خالل اأ�سابيع قليلة لإجراء جتربة نووية، والأمر 
كله يعتمد على قرار �سيا�سي وعليهم اأن يحددوا التكلفة ال�سيا�سية للتجربة واإذ لفت اإىل ان كوريا 
ال�سواريخ  ت�ستهدف  اأن  ا�ستبعد  لديها،  املخ�سب  باليورانيوم  قنبلتني  ت�سنيع  على  قادرة  ال�سمالية 
 10 ال�سمالية  كوريا  لدى  ان  لنفرت�س  بريي  وق��ال  الأمريكية.  امل��دى  البعيدة  ال�سمالية  الكورية 
�سواريخ بالي�ستية عابرة للقارات، فكيف ميكنها اأن تهدد الوليات املتحدة التي متلك اأكر من األف 

�ساروخ من هذا النوع؟ ل اأعتقد ان احلكومة الكورية ال�سمالية انتحارية .

املوؤمتر على �سرورة دعم مدينة القد�س وتنفيذ اخلطة 
والتي  فيها  احليوية  القطاعات  لتنمية  الإ�سرتاتيجية 
�سهر  يف  ال�ستثنائي  الإ�سالمية  القمة  موؤمتر  تبناها 
اأغ�سط�س املا�سي ودعا الأمانة العامة والبنك الإ�سالمي 
ال��الزم��ة لتنفيذ  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  اآل��ي��ات حل�سد  ل��و���س��ع 
املقد�سة  املدينة  يف  يحدث  ما  اإن  وق��ال  التنمية.  خطة 
وللم�سجد الأق�سى من اإج��راءات و�سيا�سات تع�سفية ل 
�سرا�سة ووح�سية وهمجية ما ميار�سه جي�س  يقل عنه 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف م��دن��ن��ا وق��ران��ا وخميماتنا  الح��ت��الل 
غزة  قطاع  ح�سار  وا�ستمرار  كافة  الغربية  ال�سفة  يف 
والعودة  ال�سراع  اأم��د  اإط��ال��ة  اإىل  �سيوؤدي  ال��ذي  الأم��ر 
دون  واحليلولة  العنف  دوام��ات  اإىل  و�سعوبها  باملنطقة 
ملمو�سا  واقعا  املن�سود  وال��ع��ادل  ال�سامل  ال�سالم  جعل 

على الأر�س.
واأكد اأن معاناة القد�س واأهلها ومقد�ساتها تتفاقم جراء 
الإ�سرائيلية  الح��ت��الل  لقوات  التدمريية  ال�سيا�سات 
فعلى مدى اأربعة عقود ون�سف مل تتوقف اآلة التهويد 
وامل�سيحية  والإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للهوية  وال��ط��م�����س 
ومنهجية  مربجمة  ل�سيا�سة  وفقا  املقد�سة  للمدينة 
ترمي اإىل عزل املدينة املقد�سة عن حميطها واإحاطتها 
وتهجري  كافة  ا�ستيطانية من جوانبها  اأحزمة  بثالثة 
املقد�سة  املدينة  يف  ي��ح��دث  م��ا  اإن  وق���ال  منها..  اأهلها 

•• القاهرة-وام:

ت���راأ����س م��ع��اىل ال��دك��ت��ور اأن�����ور ق��رق��ا���س وزي����ر الدولة 
اجتماعات  يف  الإم���ارات  دول��ة  وف��د  اخلارجية  لل�سوؤون 
القمة الإ�سالمية الثانية ع�سرة التى انطلقت ام�س فى 
القاهرة حتت عنوان العامل الإ�سالمي حتديات جديدة 

وفر�س للتنمية.
جمهورية  لرئي�س  بكلمة  الفتتاحية  اجلل�سة  وب���داأت 
ال�سنغال ماكي �سال الذي تراأ�س بالدهالدورة احلادية 
ع�سرة للقمةدعا فيها الدول الأع�ساء اإىل اعتماد البيان 

الر�سمي حول مايل الذي اأعدته املجموعة الإفريقية.
الإ�سالمية  للقمة  الفتتاحية  كلمته  يف   - �سال  وق��ال 
خالل  حثيثة  جهودا  بذلت  ب��الده  اإن   - ع�سرة  الثانية 
رئا�ستها للدورة احلادية ع�سرة للقمة الإ�سالمية حلل 
اأزمةمايل .. م�سيدا فى الوقت ذاته بالدور الذي بذلته 
احلكومة الفرن�سية يف هذا الإطاربناء على طلبها وفقا 
لقرار الأمم املتحدة واأ�سار اإىل اأن بالده اأر�سلت القوات 
اإىل ماىل مل�ساعدتها فى مواجهة اجلماعات الإرهابية . 
امل�سرى  الرئي�س  ت�سلم  ال�سنغاىل  الرئي�س  كلمة  وبعد 
الثانيةع�سرة  ال���دورة  رئا�سة  مر�سى  حممد  ال��دك��ت��ور 
لقمة الدول الإ�سالمية وقال فى كلمته الإفتتاحية اإن 
الكبار  الآم��ال  علينا  تعقد  العظيمة  الإ�سالمية  الأم��ة 
للتغلب على التحديات التي تواجهها و تدعونا لتعظيم 
ال�ستفادة من املوارد والإمكانات التى تزخر بها بالدنا 

..
 ومن ثم فقد اآثرنا اأن يكون مو�سوع قمتنا اليوم. هو 
متنامية  وفر�س  جديدة  حتديات  الإ�سالمي..  العامل 
واأ�ساف اإن هناك ق�سايا كربى تتعلق بحا�سر وم�ستقبل 
اإىل  اإ�سافة   - معاجلتها  ينبغي  ككل  ال�سالمى  عاملنا 
الأزمات وامل�سكالت التى تعرتى بع�س الدول والأقاليم 
- ولعل من اأبرزها املع�سالت النا�سئة عن الق�سور فى 
قدرة  وت��راج��ع  الدينية  والثقافة  التعليمية  النواحى 
التي  ال�سليمة  الدينية  التن�سئة  توفري  على  املجتمعات 
العنف  و  التطرف  ج��ذور  ملواجهة  الوحيد  ال�سبيل  هي 
اأمن مواطنينا وا�ستقرار  اأحيانا ما يظهر ليهدد  الذي 

جمتمعاتنا والتنمية يف دولنا.
واأك����د ���س��رورة ت��ع��زي��ز وتفعيل احل����وار وال��ت��ف��اه��م بني 
الخرى  والتجمعات  ال���دول  وب��ني  ال���س��الم��ى  ال��ع��امل 
على نحو ي�سمن حتقيقا لحرتام املتبادل ويج�سر هوة 

الثقة بينها ..
الت�سدى للفنت املذهبية والطائفية  اإىل �سرورة  ودعا 
على �سعيد الأمة من خالل احلوار والتثقيف ... لأن 

فى  �ست�سرى  فاإنها  �سويا  نخمدها  مل  اإن  الفنت  تلك 
ج�سد الأمة .. وقد تفلح ل قدر اهلل فى حتقيق ما ف�سل 

اأعداء الأمة فى حتقيقه من خارجها.
وب�ساأن الزمة ال�سورية قال مر�سي لقد بداأنا حوارا مع 
الأطراف الإقليمية والدولية املعنية من اأجل التو�سل 
اإىل ت�سوية لالأزمة ال�سورية حتقق تطلعات �سعبها فى 
م�ستقبل اأف�سل ... وفى هذا ال�سياق اأدعو جميع الدول 
الهامة  مل�ساندة تلك اجلهود ودعم اخلطوات  الأع�ساء 
�سفوفهم  توحيد  اأج���ل  م��ن  ال�����س��وري��ون  يتخذها  ال��ت��ي 
واملعار�سة  الثورة  لقوى  الوطنى  الئتالف  واإقامة   ...
ال�سورية ... والذى اأ�سبح مقره القاهرة ... حيث تقدم 
ال��الزم ليقوم مبهامه على الوجه  له م�سر كل الدعم 
الأكمل. وعلى ال�سعيد الفريقي قال الرئي�س امل�سرى 
فى  احل���ادث  الت�سعيد  ب��ال��غ  بقلق  جميعا  تابعنا  لقد 
ماىل.. واإن م�سر اإذ توؤكد على دعمها لوحدة الأرا�سى 
فاإننا   ... ال��ث��ق��اف��ى  وت��راث��ه��ا  �سعبها  و���س��الم��ة  امل��ال��ي��ة 
حالة  اأي  ومع  هناك...  الو�سع  مع  التعامل  اإىل  ندعو 
ال�سومال  دعم  اإىل  ال�سالمية  ال��دول  ودع��ا  م�سابهة.. 
ال�سومال  فى  الإنتقالية  املرحلة  اإنتهاء  مع  ان��ه  وق��ال 
بانتخاب الرئي�س ح�سن �سيخ حممود رئي�سا للجمهورية 
جتاه  مب�سئولياتنا  ال�سطالع  علينا  يتوجب  ...ف��اإن��ه 
اإع����ادة الإع���م���ار فيه  ه���ذا ال��ب��ل��د ال�سقيق ودع���م ج��ه��ود 
وتعزيز الأن�سطة التنموية واخلدمية فى جمالت بناء 
ملواطنيه  الب�سرية  القدرات  وتطوير  الدولة  موؤ�س�سات 
من جانبه األقى الأمري �سلمان بن عبد العزيز ويل عهد 
الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  ال�سعودية  العربية  اململكة 
وزير الدفاع كلمة اأكد فيها اأن اململكة العربية ال�سعودية 
لن تدخر جهدا فى دعم الق�سية الفل�سطينية والعمل 
على حل الأزمة ال�سورية وقال اإن بالده مل تدخر جهدا 
املجتمع  .. ودعا  واملاىل لهما  ال�سيا�سى  الدعم  لتقدمي 
الدوىل للقيام مب�سئولياته جتاه ال�سعبيني الفل�سطينى 
وال�سورى واأ�ساف اململكة اأعلنت موقفها وجتدده اليوم 
اأننا �سنظل ندعم ال�سعبيني الفل�سطينى وال�سورى من 
التدخل  ع��ن  بعيدا  امل�����س��روع��ة  مطالبهما  اأجلتحقيق 

الجنبى.
ال���دول  ودع����ا رئ��ي�����س دول����ة فل�سطني حم��م��ود ع��ب��ا���س 
لتجاوز  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  دع���م  اإىل  الإ���س��الم��ي��ة 
الأزمة املالية والقت�سادية التي يعي�سها جراء احل�سار 
على  القيود  وفر�س  لأم��وال��ه  الإ�سرائيلي  والحتجاز 
ومياهه  الطبيعية  م���وارده  على  وال�سيطرة  اقت�ساده 
اجل��وف��ي��ة وم��ن��ع��ه م��ن ا���س��ت��غ��الل وا���س��ت��ث��م��ار اأك����ر من 
اأمام  كلمته  يف  الرئي�س  و�سدد  اأرا�سيه.  م�ساحة  ن�سف 

يقل  ل  تع�سفية  و�سيا�سات  اإج�����راءات  م��ن  ول��الأق�����س��ى 
ع��ن��ه ���س��را���س��ة ووح�����س��ي��ة وه��م��ج��ي��ة م��ا مي��ار���س��ه جي�س 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف م��دن��ن��ا وق��ران��ا وخميماتنا  الح��ت��الل 
غزة  قطاع  ح�سار  وا�ستمرار  كافة  الغربية  ال�سفة  يف 
والعودة  ال�سراع  اأم��د  اإط��ال��ة  اإىل  �سيوؤدي  ال��ذي  الأم��ر 
دون  واحليلولة  العنف  دوام��ات  اإىل  و�سعوبها  باملنطقة 
ملمو�سا  واقعا  املن�سود  وال��ع��ادل  ال�سامل  ال�سالم  جعل 

على الأر�س.
ودعاعبا�س املجتمع الدويل اإىل رفع احل�سار الإ�سرائيلي 
املفرو�س على غزة واأهلها وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية 
ال�سكر  خال�س  ع��ن  وع��رب  التنموية  امل�ساريع  وتنفيذ 
دعموا  ال��ذي��ن  والأ���س��دق��اء  الأ���س��ق��اء  جلميع  والتقدير 
امل�ساريع  باإقامة  اأو  الإن�سانية  بامل�ساعدات  �سواء  اأهلنا 

التنموية وعمليات اإعادة البناء والإعمار فيها.
وقال اإننا نتطلع اإليكم جميعا لعمل كل ما بو�سعكم من 
الفل�سطينيني  الالجئني  �سعبنا من  اأبناء  اأجل جتنيب 
قتل  من  له  يتعر�سون  مما  �سوريا  يف  يعي�سون  الذين 
وترويع وتهجري من منازلهم والناأي بهم عن النزاعات 
الداخلية فهم �سيوف على كل �سقيق و�سديق يقيمون 
ولن  نتدخل  ل  اأننا  هي  الثابتة  و�سيا�ستنا  اأر�سه  على 
ال�سوؤون  يف  يتدخل  اأن  منا  لأح��د  ن�سمح  ول��ن  نتدخل 

الداخلية للبلدان امل�سيفة. 

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���وة/ جميله  ف��ق��دت  
حممد ام��ني ح�����س��ن       - 
جواز  اجلن�سية-  اثيوبيا 
�سفرها رقم   )941054(  
ف�����ع�����ل�����ى م���������ن ي����ج����ده����ا 
ت�������س���ل���ي���م���ه اىل  ب������رج������اء 
اق������رب م���رك���ز ����س���رط���ة او 
م�سكوراً      اث��ي��وب��ي��ا  ���س��ف��ارة 

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل������دع������وة/ م�����ارى 
كاليبو-  ف���ي���ت���ت�������س���وي���الي���ا 
جواز  اجل��ن�����س��ي��ة-  فلبينية 
�سفرها رقم  )376312(      
�سادر من الفلبني من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

.050/7938691

فقدان جواز �سفرت
تيناى  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
اثيوبية  اج��ي��ب-  ج��ي��زاه��ني 
�سفرها  ج����واز  اجل��ن�����س��ي��ة-  
رقم  )650053(      �سادر 
من اثيوبيا  من يجده عليه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

.050/7938691
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املنذر/�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �سيف بن ماجد املطرو�سي

املنذر اليه: روابي دبي لتجارة املواد الغذائية )�س.ذ.م.م( قطعة رقم 597- 633 )جمهول حمل 
القامة( فان املنذر تنذ املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها والبالغ 1.903.323.63 
فل�سا(  و�ستون  وثالثة  دره��م  وع�سرون  وثالثة  وثالثمائة  وثالثة  وت�سعمائة  مليون   ( دره��م 
بال�سافة اىل غرامة تاخريية مبعدل 2% �سنويا تزيد على متو�سط �سعر الفائدة املحدد من قبل 
البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�سابها من تاريخ ا�ستحقاق املبالغ وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي 
من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�سائر التي يتكبدها املنذر من جراء انهاء التفاقية 
القانونية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  اآ�سفني  �سن�سطر  وال  الن��ذار  تاريخ  ي��وم من   30 املبكر خ��الل 
املنا�سبة �سدكم عن طريق التحكيم مبوجب احكام املواد ارقام  20،2 ، 3، 20، و4، 20 الودارة يف 

اتفاقية تاأجري الر�س وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/217م 

اىل املنفذ �سده/ ماهر ها�سم �ساهني     العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2011/5/22 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري جزئي -2011/136    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
73.566.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2013/2/24م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/22.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/160م 

اىل املنفذ �سده/ رازي العيدرو�س النقيب     العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2011/5/5 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري كلي -2010/228    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
76.492 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2013/2/17م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/6.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/50م 

اىل املنفذ �سده/ �سريف حممد ادري�س احمد     العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2011/4/24 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري كلي -2010/123    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
17.008.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2013/2/24م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/22.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/199م 

اىل املنفذ �سده/ ا�سامة حممد البخور العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2011/7/7 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري جزئي -2011/124    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
62.490.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2013/2/17م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/6.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/162م 

اىل املنفذ �سده/ حممد احلاج ابو عي�سى      العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2011/6/1 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري كلي -2010/187    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
95.464 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2013/2/24م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/22.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    

 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/212م 
اىل املنفذ �سده/ ح�سن ابراهيم ح�سن ابراهيم     العنوان: بالن�سر

حيث انه بتاريخ 2011/5/29 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري جزئي -2010/113    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
61712.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/23.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/202م 

اىل املنفذ �سده/ حممود التابعي عبداحلميد العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2011/7/7 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري جزئي -2010/272    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
49.757.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2013/2/17م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/6.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7   
 اعالن باحلكم ال�سادر    

يف الدعوى رقم  2011/443 -اداري جزئي  
موطنه   - والوق���اف   ال�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  لها/  املحكوم  طلب  على  بناًء 
تنوب عنها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل- اىل املحكوم  عليه: زيد ح�سن عبداحل�سني 
طفاح-  ن�سراً   -ليكن معلوما لديك ان الق�سية اجلزئية امل�سار اليها اعاله قد حكم فيها 
جل�سة 2012/12/20 حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا: بالزام املدعى عليه باخالء املحل 
التجاري رقم )3، 4، 5( املوؤجر، والزامه بان ب�سداد الجرة بواقع )49.612.5 درهم( ت�سعة 
واربعون الفا و�ستمائة واثنى ع�سر درهما وخم�سة فلو�س �سنويا وحتى الخالء الفعلي 
ورف�ست ماعدا ذلك والزمته مب�سروفات الدعوى  حكما قابال لال�ستئناف خالل مدة 

ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لتبليغكم هذا العالن. حرر بتاريخ 2013/1/29
                   رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/101م 

اىل املنفذ �سده/ غ�سان كامل عبدالفتاح    العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2012/5/17 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري كلي -2011/172    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
116.178.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار 
اليه اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/12م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2012/12/26.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/302م 

اىل املنفذ �سده/ عاهد امني يو�سف عبداحلميد  العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2011/5/10 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري كلي -2010/324    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
72344.00  درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/23.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    

 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/197م 
اىل املنفذ �سده/ احمد مبارك عمر خما�سن     العنوان: بالن�سر

حيث انه بتاريخ 2011/3/30 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري كلي -2010/111    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
)40568.00 (درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار 
اليه اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/2/18م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/22.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/155م 

اىل املنفذ �سده/ دايزي مار�سيال روز الي�س   العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2011/8/25 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري كلي -2011/122    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
56.905.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/12م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2012/12/26.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/213م 

اىل املنفذ �سده/ ع�سام متويل حمي الدين �سحاته    العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2012/1/24 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري جزئي -2011/157    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
46356.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/23.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    

 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/161م 
اىل املنفذ �سده/ حممد �سديق حممد نور    العنوان: بالن�سر

حيث انه بتاريخ 2011/1/17 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف، - يف الق�سية رقم -اداري كلي -2010/236    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 
47148.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اعاله خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2013/2/24م  ال�ساعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/1/22.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7   
 اعالن باحلكم ال�سادر    

يف الدعوى رقم  2012/298 -اداري جزئي  
موطنه   - والوق���اف   ال�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  لها/  املحكوم  طلب  على  بناًء 
�سرور  حمد  �سامل  عليه:  املحكوم   اىل  العدل-  ب��وزارة  الدولة  ق�سايا  اإدارة  عنها  تنوب 
حممد �سلطان- ن�سراً   -ليكن معلوما لديك ان الق�سية اجلزئية امل�سار اليها اعاله قد 
املدعى عليه  بالزام  اعتباريا:  املحكمة ح�سوريا  حكم فيها جل�سة 2012/11/21 حكمت 
باخالء ال�ستوديو رقم )1( بوقف م�سجد/ عبداجلليل الفهيم رقم 338 منطقة املرور- 
خلف كارفور املطار بابوظبي- والزامه ب�سداد الجرة املتاأخرة بواقع )30.625( ثالثون 
باح�سار  وب��ال��زام��ه  ال��ت��ام.  الخ���الء  ح��ني  اىل  دره��م��ا  وع�سرون  و�ستمائة وخم�سة  ال��ف 
براءة الذمة عن ا�ستهالك املاء والكهرباء ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات، مع الزامه 
مب�سروفات الدعوى.  حكما قابال لال�ستئناف خالل مدة ثالثون يوما تبدا من اليوم 

التايل لتبليغكم هذا العالن. حرر بتاريخ 2013/1/29
                   رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7   
   مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى  2012/382  كلي
اىل املدعي عليه: �سعيد علي زيد �سعيدوه احلب�سي حيث ان املدعي: را�سد 
�سيف علي زيد احلب�سي قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 2012/382 
مدين كلي- للمطالبة مببلغ )168.000 درهم( وعليه يقت�سىح�سورك 
اخليمة  ب��راأ���س   2 رق��م  القاعة  يف  الكلية(  )ال��دائ��رة  املدنية  املحكمة  اىل 
�سباح يوم الثنني املوافق 2013/2/18م ال�ساعة التا�سعة �سباحا لالجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  امل��ح��دد  ال��وق��ت  يف  وكيل عنك  ار���س��ال  او  احل�سور 

الدعوى غيابيا بحقك.
امانة �شر الدائرة الكلية

حمكمة را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اعـــــــالن       

 املرجع 2013/100 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/ابراهيم 
يت�سمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�سديق  طلب  ال�سومال   اجلن�سية:  يو�سف  حممد 
دائرة  من  واملرخ�سة   ) العامة/ذ.م.م   للتجارة  )زكريا  التجاري  ال�سم  يف  :ت��ن��ازل  
التجارة  غرفة  لدى  وامل�سجل   )56531( امللف  رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيدة/حممد يو�سف عبدى اجلن�سية:ال�سومال �سفيه حممد 
يو�سف عبدي اجلن�سية: ال�سومال مبوافقة: حممد علي ح�سن احمد املرزوقي اجلن�سية: 
المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان         

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/930  عمايل كلي                   

التاأمني ذ.م.م جمهول حمل  املحكوم عليه  /1-  �سركة اجي�سكو لو�سطاء  اىل 
القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/11/28 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ احمد �سالح الدين �سعد مر�سى بالزام املدعى 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ  13583 درهم وتذكرة العودة لوطنه بالطريان 
الر�سوم  من  وباملنا�سب  اآخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  او  عينا 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   م��ن  ذل��ك  م��اع��دا  رف�ست  وامل�ساريف 
العالن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف 
اآل مكتوم حاكم  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  �سدر 

دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2012/2/7    

  اإعـــــــالن    
ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال ليمتد  ال�������س���ادة/ ج����روب ف��اي��ف  ب����اأن  ت��ع��ل��ن وزارة الق��ت�����س��اد   
)موري�سيو�س اجلن�سية( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي  

واملقيدة حتت رقم )3901( يف �سجل ال�سركات الجنبية بالوزارة . 
ال�سركات  ���س��اأن  ل�سنة 1984 يف  رق��م )8(  ال��ق��ان��ون الحت����ادي  لأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذاً 
ال��وزاري رقم )278( ل�سنة 2009م يف �سان اعتماد  التجارية وتعديالته والقرار 
اإجراءات الرتخي�س والقيد/ التجديد/التعديل/البيع والندماج لفروع  دليل 

ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  الع��رتا���س  يف  احل��ق  اأ�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�شاد- ادارة الت�شجيل التجاري- �س.ب )3625( مكتب دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1595  جتاري كلي               
اىل املدعى عليه /1-  �سركة �سرتنت ا�س ا�س بي اي لنقل املواد العامة بال�ساحنات 
الثقيلة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة احلواي لالطارات وميثله: 
عبا�س م�ستت فندي املالكي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )246700 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
التام.     ال�سداد  حتى  و   2009/10/20 تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل .)علما بان الدعوى حمالة للدائرة ال�سابعة(  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1474  جتاري كلي               

ن��ادر علي جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ى عليه /1-  جمعة جنفي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  مهدي  �سالح  ح�سيب   / املدعي 
والفائدة  دره��م(   400000( مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعى  ب��ال��زام 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام ومبلغ )10000 درهم( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  الفائدة  مع  ال�سرار  عن  تعوي�سا 
الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  والتعاب.   وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد 
مكلف  فانت  لذا   ch2E.22 بالقاعة  �س   9:30 ال�ساعة   2013/2/13 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/569  جتاري كلي               

اىل املدعى عليه /1-  �سيخة حرقو�س ن�سيب حممد الفال�سي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع    قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   103891.10( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وفائدة التفاقية بواقع 15% والتاأخريية 
بواقع 2% �سنويا من تاريخ ال�ستحاقق احلا�سل يف 2010/12/16 وحتى ال�سداد 
امل��واف��ق 2013/2/24 ال�ساعة 9:30 �س  ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الح��د 
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/427  جتاري جزئي               

القامة  �سوريانو جمهول حمل  �سا�س  راك��و  لدو  ليويو    -1/ عليه  املدعى  اىل 
ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ���س م ع ق��د اق���ام عليك الدعوى  ب��ن��ك ام  مب��ا ان امل��دع��ي / 
درهم(   27420.57( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وفائدة التفاقية بواقع 2.49  �سهريا من 
لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف 2011/12/20 وحتى  تاريخ 
 ch1A.1 جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعتقالتوا�سنطن تندد بالعتداءات على مزارات �سوفية يف تون�ض  يف  �سي.اأي.اإيه  �ساعدت  دولة   54
•• وا�شنطن-رويرتز:

املخابرات  برامج وكالة  �ساركت يف  دول��ة   54 ان ما ي�سل اىل  الن�سان  قالت منظمة معنية بحقوق 
املركزية المريكية �سي.اي.ايه التي ت�سمنت احتجاز امل�ستبه بهم يف ق�سايا الرهاب يف �سجون �سرية 
مبادرة  منظمة  اأ�سدرته  تقرير  يف  ذلك  جاء  ل�ستجوابهم.  اأجنبية  حلكومات  ت�سليمهم  اأو  باخلارج 
ارتبطت  التي  الن�سان  حقوق  انتهاكات  على  ال�سا�س  يف  ركز  انه  وقالت  املفتوح  املجتمع  يف  العدالة 
 11 بعد هجمات  ال�ستثنائية  الت�سليم  وعمليات  ال�سي.اي.ايه  بها  قامت  التي  ال�سرية  بالعتقالت 
�سبتمرب اأيلول عام 2001 على نيويورك ووا�سنطن. حمل التقرير عنوان عوملة التعذيب وقال ان 
ا�ستند فيما اأورده من معلومات اىل م�سادر عامة موثوق بها ومنظمات حلقوق الن�سان لها �سمعتها. 
ومل تعلق وكالة املخابرات املركزية على التقرير. وقال التقرير عمليات العتقال ال�سرية وعمليات 
الت�سليم ال�ستثنائية التي جرت خارج الوليات املتحدة حتت غطاء من ال�سرية مل تكن لتنفذ دون 

م�ساركة ن�سطة من جانب حكومات اأجنبية. وهذه احلكومات يجب حما�سبتها اأي�سا.

•• وا�شنطن-ا ف ب:

ام�س  الم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ن������ددت 
التخريبية  والع����م����ال  الع�����ت�����داءات  مب���وج���ة 
ا���س��ت��ه��دف��ت م�����زارات وم��ق��ام��ات �سوفية  ال��ت��ي 
بفتح  التون�سية  احلكومة  مطالبة  تون�س،  يف 
املعار�سة  تتهم  التي  الهجمات  ه��ذه  يف  حتقيق 
ب���ال���وق���وف وراءه��������ا. وقالت  ال�����س��ل��ف��ي  ال���ت���ي���ار 
امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م اخل��ارج��ي��ة ف��ي��ك��ت��وري��ا نولند 
الدينية  املراكز  �سد  الهجمات  كل  ندين  نحن 
ال�سيا�سيني  وق���ادت���ه���م  ال��ت��ون�����س��ي��ني  ون���دع���م 

ب�سدة العتداءات ال�سلفية على الزوايا واملقامات 
التي متثل جزءا من الرتاث الوطني يف بعديه 
املادي والالمادي واعتربتها حماولت لطم�س 
الوزارة  وه��ددت   . التون�سية  الوطنية  ال��ذاك��رة 
الرموز  على  يعتدي  من  لكل  العديل  بالتتبع 
الثقافية لبالدنا . وتقول و�سائل اإعالم حملية 
ان جماعات �سلفية وهابية �سرعت منذ الإطاحة 
بالرئي�س   2011 يناير  الثاين  كانون   14 يف 
املخلوع زين العابدين بن علي، يف هدم اأ�سرحة 
�سوفية بكامل اأنحاء البالد ويف دعوة املواطنني 

اإىل الكف عن زيارتها لأن يف ذلك �سركا باهلل .

هذه  ك��ام��ل يف  بفتح حتقيق  ي��ط��ال��ب��ون  ال��ذي��ن 
الثقايف  الإرث  من  لق�سم  التدمريية  الع��م��ال 
امام  تلته  ب��ي��ان  يف  وا���س��اف��ت   . لتون�س  ال��غ��ن��ي 
احلكومة  حت�����س  وا���س��ن��ط��ن  ان  ال�����س��ح��اف��ي��ني 
التون�سية على و�سع خطة عمل حلماية املواقع 
الدينية والثرية املهمة يف تون�س. وتابع البيان 
ان وا�سنطن تدعو اي�سا جميع التون�سيني اىل 
احرتام دولة القانون واحلرية الدينية . ومنذ 
ثمانية ا�سهر مت تخريب او احراق حواىل 40 
زاوية ومقاما ومزارا �سوفيا يف تون�س ويف اأيار 
مايو 2012 ا�ستنكرت وزارة الثقافة التون�سية 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

موؤ�سرات عديدة كانت توحي باإمكانية 
العنف  ودخ��������ول  امل���ح���ظ���ور  ارت�����ك�����اب 

ال�سيا�سي منعرجا خطريا يف تون�س.
ف���ق���د ت�����ع�����ددت يف الآون����������ة الأخ�������رية 
مظاهر العتداء اللفظي واملادي على 
ال�سخ�سيات ال�سيا�سية وتهديد بع�سها 
بالقتل وحرق مقّرات الأحزاب وتعطيل 
اأن�سطتها واإلغاء اجتماعاتها با�ستعمال 
القوة. وحتى لغة احلوار بني الفرقاء 
ال�سيا�سيني ات�سمت بدرجة من العنف 
والتجريح  ال�سباب  ح��ّد  ال��ّن��ربة  وع��ل��ّو 
على �سا�سات التلفزة ما كان يب�ّسر بان 
الواقع  ترجمته يف  �سيجد  اللغة  عنف 
يعرف  لن  م��ادي  عنف  اإىل  و�سيتحول 
التون�سيون  ك��ان  اأم�����س  و�سباح  م���داه. 
ع���ل���ى م���وع���د م����ع ح�����دث ���س��ي��ك��ون له 
اغتيال  اأول  ت�سجيل  ح���دث  ب��ع��ده  م��ا 
الرئي�س  ن��ظ��ام  اإ���س��ق��اط  منذ  �سيا�سي 

زين العابدين بن علي.

معار�س �شر�س
 للجماعات الإ�شالمية

اجلبهة  يف  ال����ق����ي����ادي  ت���ع���ر����س  ف���ق���د 
ال�������س���ع���ب���ي���ة والأم�����������ني ال�����ع�����ام حل���زب 
املوحد  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ال��وط��ن��ي��ني 
امل���ع���ار����س ال���ب���ارز ���س��ك��ري ب��ل��ع��ي��د اإىل 
اأن  بعد  الأرب��ع��اء  اأم�����س  �سباح  اغتيال 
منت  على  النار  م�سلحون  عليه  اأطلق 
الراأ�س  م�ستوى  على  م��اأج��ورة  �سيارة 
والرقبة عندما كان خارجا من منزله، 

ثّم لذوا بالفرار. 
املعار�س  زوج��ة  بلعيد  ب�سمة  واتهمت 
النه�سة  ح��زب  مبا�سرة  بلعيد  �سكري 
الغنو�سي  را����س���د  زع��ي��م��ه��ا  وحت���دي���دا 

باغتيال زوجها �سكري بالعيد.
24 وهي  وقالت يف ت�سريح ل فرن�س 
يف حالة انهيار اأن زوجها كان قد تلقى 
على امتداد 4 اأ�سهر املا�سية تهديدات 
اأن  دون  الإط����راف  جميع  م��ن  بالقتل 

حتّدد بذلك اأي طيف �سيا�سي.
بانتقاده  معروف  بلعيد  �سكري  وك��ان 
الالذع حلركة النه�سة احلاكمة وكان 
يتهم دوما رابطات حماية الثورة باأنها 
ال�����ذراع امل���ي���داين وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات حركة 
النه�سة التي ت�سعى لإق�ساء خ�سومها 

ال�سيا�سيني وفق قوله.
وحمامي  �سيا�سي  ه��و  بلعيد  و�سكري 
العليا  الهيئة  يف  �سابق  وع�سو  تون�سي 
والإ�سالح  ال���ث���ورة  اأه�����داف  لتحقيق 
الدميقراطي  والن���ت���ق���ال  ال�����س��ي��ا���س��ي 
والأم�����������ني ال�����ع�����ام ل���ل���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي 
الر�سمي  الناطق  وك��ان  الدميقراطي 
الدميقراطيني  ال��وط��ن��ي��ني  حل���رك���ة 
للحكومة  ال�سر�سة  مبعار�سته  وعرف 
النه�سة  ح�����رك�����ة  ت�����ق�����وده�����ا  ال�����ت�����ي 
تيارا  ب��ل��ع��ي��د  وي����ق����ود  الإ�����س����الم����ي����ة. 
اجلماعات  يف  ي��رى  رادي��ك��ال��ي��ا  ي�ساريا 
ويتهم  تون�س.  على  الإ�سالمية خطرا 
الئتالف  ت��ق��ود  ال��ت��ي  النه�سة  ح��رك��ة 
احل��اك��م يف ت��ون�����س ب��اف��ت��ع��ال الأزم����ات 
وحّذر  احلكومة.   ف�سل  عن  للتغطية 
بلعيد م���رارا مم��ا اع��ت��ربه حتالفا بني 
يف  و�سريكها  احلاكمة  النه�سة  حركة 
الئ���ت���الف احل��اك��م ح���زب امل���وؤمت���ر مع 
حماية  راب���ط���ات  بت�سكيلهم  �سلفيني 
الثورة من اأجل ا�ستهداف ال�سخ�سيات 
اأول  املعار�سة يف البالد.  وُتعترب هذه 
منذ  ت��ون�����س،  ت�سهدها  اغ��ت��ي��ال  عملية 
اإ�سقاط نظام الرئي�س التون�سي ال�سابق 
زين العابدين بن علي، يف 14 جانفي 
تعي�س  ف��ي��م��ا  وت���اأت���ي،   ،2011 ال��ع��ام 
ت��ون�����س ع��ل��ى وق����ع ت���وّت���ر ح�����اد، و�سط 
التجاذبات  وم��ن  الح��ت��ق��ان  م��ن  حالة 
من  العديد  دف��ع  ال�سديدة  ال�سيا�سية 
املراقبني اإىل توقع الأ�سواأ بالنظر اإىل 
الإ�سالميني  ب��ني  ال�ستقطاب  ت��زاي��د 
من  ال�سلطة  ب��زم��ام  مي�سكون  ال��ذي��ن 
والعلمانية  امل��دن��ي��ة  وال���ق���وى  ج���ه���ة، 

والي�سارية من جهة اأخرى.

جرمية �شيا�شية
وق���د اع��ت��رب رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة املوؤقت 
ال�سيا�سي  ق��ت��ل  اأن  اجل��ب��ايل  ح��م��ادي 
عمل  و  �سيا�سي  اغتيال  بلعيد  �سكري 

الوطنيني  يقبله حزب  لن  اأحمر  خط 
ع��ل��ى نف�سه  امل���وح���د  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
اأ���س��دق��ائ��ه وم��ن��اف�����س��ي��ه وحتى  وع��ل��ى 
على خ�سومه ال�سيا�سيني.. واأ�سار اإىل 
اليوم  العنف  حت��رك  التي  اجلهات  اأن 
با�ستطاعتها اأن تطلقه لكن ل ميكنها 
اإىل  بلعيد  ودع���ا   . م�����س��اره  يف  التحكم 
تنظيم موؤمتر وطني لتطويق ظاهرة 
العنف وعزل الأطراف ال�سيا�سية التي 
تقف وراءه.  واأعلن اأن احلزب دعا اإىل 
تنظيم اأيام احتجاج وطني �سد العنف 
والفو�سى.. وقال بيتنا تون�س يف خطر 
اأن  كما  خطر  يف  ال�سيا�سية  والعملية 
بدوره  ال��ث��ورة  اأه��م مكا�سب  احل��ري��ات 
يف خطر.  ورب��ط الم��ني العام حلزب 
يف  امل��وح��د  الدميقراطيني  الوطنيني 
بني  للبالد  ال��ع��ام  الو�سع  ع��ن  حديثه 
الأزمة اخلانقة التي تعي�سها احلكومة 
وع��ج��زه��ا ع���ن ت��ق��دمي احل���ل���ول وبني 
امليلي�سيات  وعودة  الأمنية  النفالتات 
�سمن  يتنزل  ذل��ك  اأن  وراأى  للن�ساط 
ع��ن��ف م����ربم����ج.. ف��ك��ل��م��ا ت������اأزم و�سع 
النه�سة ظهر العنف وت��اأزم الو�سع يف 
حماولة لتوجيه البالد نحو م�ستنقع 
الفو�سى. ح�سب تعبريه. وحّذر من اأن 
الو�سع على درجة عالية من اخلطورة 
وبالدنا ل حتتمل موجة العنف، واأ�سار 
اجلي�س  لإ����س���ع���اف  اإرادة  وج����ود  اإىل 
التون�سي فلي�س من املنطقي يف نظره 
مت��دي��د ح��ال��ة ال��ط��وارئ ال��ت��ي تفر�س 
ب��ق��اء اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي خ����ارج ثكناته 
رئي�س  ه��ل  وت�����س��اءل  انت�سار  حالة  ويف 

اجلمهورية املوؤقت يعي ذلك..؟
وذكر بلعيد اأن البالد يف حاجة ملحة 
العام  الحت�������اد  م����ب����ادرة  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل 
حاجة  يف  ف��ال��ب��الد  لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي 
املواعيد ويتم  اإىل جدول زمني يحدد 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ق��ب��ل  م���ن  ت��ث��ب��ي��ت��ه 
مواجهة  اإىل  ودع������ا  ال���ت���اأ����س���ي�������س���ي.. 
اجلماهريي  ال�سلمي  بالن�سال  العنف 
اأن  بلعيد  ���س��ك��ري  واع��ت��رب  ال���وا����س���ع.. 
خ���ط���اب رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة حمبط 
كما  العنف  ظ��اه��رة  اإىل  يتعر�س  فلم 
يدعو  ومل  ال�سعب  ملتطلبات  ينحز  مل 
اإىل احلوار الوطني واختار اأن يحافظ 
ت�سخي�س  ال�����س��ل��ب��ي��ة.  م���وق���ف  ع���ل���ى 
ل����ظ����اه����رة خ����ط����رية ع���ل���ى ا����س���ت���ق���رار 
امل��ج��ت��م��ع��ات وت���وازن���ه���ا، دف����ع م���ن قام 
عالجها،  اأدوات  ماأ�س�سة  اإىل  ودع��ا  به 

فاتورته الأوىل.
 وما يخ�ساه التون�سيون الذين خرجوا 
عفوية  ���س��ع��ب��ي��ة  م�������س���ريات  يف  اأم���������س 
البالد  حم��اف��ظ��ات  جميع  يف  ح��ا���س��دة 
البالد  اإل����ي����ه  ل��ل��ت��ن��دي��د مب����ا و����س���ل���ت 
ا�ستقرار  وع�����دم  ف��و���س��ى  ح���ال���ة  م���ن 
اجل�سدية  الت�سفية  ح��د  بلغت  اأم��ن��ي 
هو   ، للحكومة  املعار�سني  لل�سيا�سيني 
تون�س  وت��دخ��ل  العنف  ه��ذا  يتمدد  اأن 
يف ن��ف��ق ل��ن ت��خ��رج م���ن���ه..!  ه���ذا وقد 
���س��اع��ات من  ���س��ك��ري بلعيد ق��ب��ل  ن���زل 
�سيا�سي  ب��رن��ام��ج  على  �سيفا  اغتياله 
يبث مبا�سرة على قناة ن�سمة اأين اأكد 
اأن حزب حركة النه�سة يعطي ال�سوء 
الأخ�سر لالغتيال ال�سيا�سي يف تون�س. 
واأ�ساف �سكري بلعيد يف برنامج نا�س 
ملجل�س  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  اأن   ، ن�سمة 
فيه  تبنى  النه�سة  حل��رك��ة  ال�����س��ورى 
ال��ت��ي اغتالت  ال��ع�����س��اب��ات الإج��رام��ي��ة 
العام  الكاتب  نق�س  لطفي  التون�سي 
وال�سيد  للفالحة  اجل��ه��وى  ل��الحت��اد 
واملن�سق  تطاوين  مبحافظة  البحرى 
باجلهة  تون�س  ن��داء  حلركة  اجل��ه��وي 
احلركة  من  ر�سمي  اخ�سر  �سوء  وهو 
ل��الع��ت��داء ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ريه. ويذكر 
ال��ت��اب��ع حلركة  ال�����س��ورى  اأن جم��ل�����س 
ال��ن��ه�����س��ة دع���ا يف ب���الغ ل���ه ُن�����س��ر على 
ال�سفحة الر�سمية للحركة على موقع 
التوا�سل الجتماعي الفاي�سبوك، اإىل 
اإطالق �سراح اأع�ساء الرابطة الوطنية 
حلماية الثورة املوقوفني بتطاوين على 
خلفية مقتل من�سق حركة نداء تون�س 
لطفي نق�س يف اجلهة يف �سهر اأكتوبر 
املا�سي . وطالبت حركة النه�سة برفع 
م���ا اع��ت��ربت��ه امل��ظ��ل��م��ة امل�����س��ل��ط��ة على 
ورابطة  احل��رك��ة  اأب��ن��اء  م��ن  املعتقلني 

حماية الثورة بتطاوين .

ج��ب��ان ال���ه���دف م��ن��ه ت��ون�����س ال���ث���ورة و 
القيم التي قامت من اجلها. وقال يف 
املجرمني  اإن هدف  اإذاعية  ت�سريحات 
و����س���ع ت��ون�����س يف م�����س��ار خ��ط��ري من 

العنف وردود الأفعال .
باحلزينة  ال��ل��ح��ظ��ات  ه����ذه  وو����س���ف 
وت���وج���ه اإىل ك���ل الأط��������راف ح��ت��ى ل 

ت�سقط يف فخ العنف والعنف امل�ساد.
ال�سعب و  باأنه اغتيال لآم��ال  اأك��د  كما 
طالب بك�سف مالب�سات احلادثة و دعا 
اإىل ال��رتي��ث و احل��ك��م��ة وال��ر���س��ان��ة و 
املجاين،  التهام  فخ  يف  ال�سقوط  عدم 
م�سلحة  الأط���راف  جميع  يغّلب  اأن  و 
الدولة. وقال حمادي اجلبايل باأنه من 
التون�سيني  كل  حماية  ال��دول��ة  واج��ب 

مع كل الختالفات .
وب����نّي رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة خ�����س��ي��ت��ه من 
يدفع  خ��ط��ري  م��ن��زل��ق  اإىل  ال���و����س���ول 
باحلرية  ي����وؤم����ن  ل  م����ن  ك����ل  اإل����ي����ه 
والدميقراطية والختالف. كما اتهم 
ي��وؤم��ن باحلرية  ك���ّل م��ن ل  اجل��ب��ايل 
والدميقراطية وكل من ي�سيق بالكلمة 
احل����رة وب��امل��ع��ار���س��ة وب���الخ���ت���الف يف 
ال���راأي اأّن��ه��م وراء ه��ذا الغ��ت��ي��ال. كما 
ن����ّدد وزي����ر ال��داخ��ل��ّي��ة ال��ت��ون�����س��ي علي 
لعري�س يف ت�سريحات اإذاعية، بعملية 
اغتيال �سكري بلعيد وقال هذه جرمية 
اغتيال �سيا�سي وا�سح وعمل اإرهابي . 
واأ�ساف لعري�س اأّنه مل نعرف بعد من 
، وتابع  ه��ذا احل��ني  اإىل  يقف وراءه����ا 
هذه اجلرمية �سّد التجربة النتقالية 
ال�سعب  على  واع��ت��داء  ك��ك��ّل  تون�س  يف 
يف  النكراء  العملّية  ه��ذه  يف  التون�سي 
د الطبقة  كل الأحوال وهي موجهة �سّ
ل��ع��ري�����س قائال  ال�����س��ي��ا���س��ّي��ة . واأ����س���ار 
�سنعمل على ك�سف من يقف وراء هذه 
لك�سف خمّططات وتقدميهم  العملّية 
للعدالة . م�سّددا على �سرورة توحيد 
جنعل  ل  لكي  التون�سيني  بني  ال�سّف 
ثغرة بينهم لتفكيك الدولة . وتعليقا 
على اغتيال النا�سط ال�سيا�سي �سكري 
بلعيد، �سرح الوجه التاريخي والوزير 
اأحمد  ال��ب��ورق��ي��ب��ي  ال��ع��ه��د  ال�����س��اب��ق يف 
املا�سكني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  اأن�����ه  امل�����س��ت��ريي 
امل�سوؤولني  وه�����م  ال�����س��ل��ط��ة،  ب����زم����ام 
ال��ق��رار احلا�سم  ي��اأخ��ذوا  اأن  الأول����ني، 
واأن ي�سعوا حدا ملا يحدث، واأن ال�سعب 
والتاريخ ينظر لهم باملر�ساد. م�سيفا 
اأّن العقالء ميكن اأن يقولوا كلمة اأو اأن 
يبدوا راأيهم لكن القرار بيد ال�سلطة.

وقال رئي�س حركة نداء تون�س الباجي 
قائد ال�سب�سي اأن هنالك اأطراف تقف 
و  بلعيد  ���س��ك��ري  ال�سيا�سي  ق��ت��ل  وراء 
اعترب اأن عملية القتل كانت ممنهجة  
واأ�ساف ال�سب�سي لالإذاعة الوطنية بان 
والغ��ت��ي��الت من  الع���ت���داءات  عملية 
املتوقع يف امل�ستقبل اأن تطول كل زعماء 
املوجودة  الأخ��رى  ال�سيا�سية  الأح��زاب 
هو  الغتيال  ه��ذا  اأن  واعترب  بتون�س. 

م��ب��ا���س��رة. وطالب  ال��غ��ن��و���س��ي  را����س���د 
 ، ق�سائيا  معه  والتحقيق  مبحا�سبته 
وقال اأطالب اأحرار النه�سة مبحا�سبة 
امل��ح��ام��ي عبد  وات��ه��م  ال�سخ�س.   ه��ذا 
النا�سر العيوين ع�سو حتالف اجلبهة 
مبا�سرة  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
وب�سريح العبارة بالوقوف وراء حادثة 
وقال  بلعيد.  �سكري  ال��رف��ي��ق  اغ��ت��ي��ال 
ومي�سي  ال��ق��ت��ي��ل  ي��ق��ت��ل  ال��غ��ن��و���س��ي  اأن 
يف ج���ن���ازت���ه ول����ن مي���ر ع��ل��ي��ه��م ذل���ك. 
من  ه��ي  النه�سة  ح��رك��ة  اأن  واأ����س���اف 
خططت ملقتل �سكري بلعيد واأنها هي 
املا�سي2  ال�سبت  ي��وم  ا�ستهدفته  م��ن 
الجتماع  يف  عليه  ب��الع��ت��داء  فيفري 
واأ�سار  الكاف.  مبحافظة  انتظم  الذي 
ي���وم ف����ارق يف  ال���ي���وم ه���و  اأن ه���ذا  اإىل 
حّمل  اأي�سا  جانبه  وم��ن  تون�س  تاريخ 
ح��ّم��ه ال��ه��م��ام��ي رئ��ي�����س ح���زب العمال 
وزع���ي���م اجل��ب��ه��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة ال��ت��ي كان 
�سكري بلعيد احد ابرز قيادييها رئا�سة 
والرتويكا  ال��دول��ة  ورئ��ا���س��ة  احلكومة 
العمل  م�سوؤولية  التاأ�سي�سي  واملجل�س 
الإج�����رام�����ي ال�����ذي ارت����ك����ب. واأ����س���اف 
اأوق��ات �سابقة قد  اأنه كان يف  الهمامي 
ل��ف��ت ان��ت��ب��اه احل��ك��وم��ة اأك���ر م��ن مرة 
اإىل اإمكانية وقوع مثل هذه العمليات. 
ودع���ا زع��ي��م ح���زب ال��ع��م��ال اإىل توحد 
ال�سعب التون�سي قائال يجب اأن يكون 
توحّد  يف  �سببا  بالعيد  �سكري  اغتيال 
منا  ي��ري��دون  فهم  التون�سي..  ال�سعب 
لهم  ن�سمح  ل  اأن  فلنحاول  الق��ت��ت��ال 
ب���ذل���ك.  وق���د اأع��ل��ن ���س��وق��ي الطبيب 
املحامني  دخ���ول  ع��ن  امل��ح��ام��ني  عميد 
بداية من اليوم يف اإ�سراب عام يف كافة 
املحامون  عّلق  كما  اجلمهورية.  ت��راب 
اجل��ل�����س��ات يف خمتلف  ج��م��ي��ع  اأم�������س 
ج��ه��ات اجل��م��ه��وري��ة. وق���د ن���ّدد جميع 
املحامني بحادثة اغتيال �سكري بلعيد، 
معتربين اأّن هذه احلادثة هي اغتيال 
اآلت  ملا  خطر  وموؤ�سر  بامتياز  �سيا�سي 

له الأو�ساع يف البالد.

مفارقة مّرة.. ومكر التاريخ
لعله من مكر  اأو  امل��رة  املفارقات  وم��ن 
ع�سية  للراحل  ن�ساط  اآخر  اأّن  التاريخ 
اغتياله متثل يف اإطالق مبادرة حزبه 
الوطنية ملقاومة العنف وت�سدرت اأم�س 
الذي  ال��وق��ت  يف  التون�سية  ال�سحف 
اأ���س��ب��ح ف��ي��ه �ساحبها ج��ّث��ة ه��ام��دة يف 
م�سّحة. وقد نبه �سكري بلعيد الأمني 
العام حلزب الوطنيني الدميقراطيني 
ظاهرة  ا�ست�سراء  خطورة  اإىل  املوحد، 
وراأى  الأخ��������رية..  الآون������ة  يف  ال��ع��ن��ف 
الأخ���رية و�سعا  الآون���ة  اكت�سى يف  اأن��ه 
وطابعا خا�سا واأ�سبح �سيا�سة ممنهجة 
قوامها ميلي�سيات جلان حماية الثورة 
خال�سة الأجر ت�سم عنا�سر نه�سوية 
واأخرى منحرفة..  واعترب بلعيد اأم�س 
الأول خالل ندوة �سحفية ، اأن العنف 

ب��احل��ري��ة و اأدخ���ل���ت ت��ون�����س يف دوام���ة 
�سيا�سي واجتماعي من  عنف و خ��راب 
�ساأنه الآن اأن يتفاقم اإىل ما هو اأخطر 
اأ���س��ن��ع. ودع���ت احل��رك��ة اجلميع اإىل  و 
تقوم  ح��ت��ى  ال����رتوي  و  النف�س  �سبط 
التحقيق  بعملية  الر�سمية  ال�سلطات 
بت�سكيل  مطالبة  ال��ع��اج��ل،  و  ال��ف��وري 
ف��ري��ق م�����س��ت��ق��ل خم��ت�����س ي��ت��ك��ّون من 
خرباء يف القانون اجلنائي ويف املجال 

الأمني والع�سكري و ال�ستخباراتي.

قائمة لالغتيالت..؟
ال���ق���ي���ادي يف حركة  اأك�����د  م���ن ج��ه��ت��ه 
اأن  على  العكرمي  ل��زه��ر  تون�س  ن���داء 
والت�سفيات  لالغتيالت  قائمة  هناك 
اجل���������س����دي����ة ل����س���ت���ك���م���ال الن����ت����ق����ال 
�سكري  واأ�ساف  املزعوم  الدميقراطي 

نداء  ق��ت��ل من�سق ح��رك��ة  ب��ع��د  ال��ث��اين 
م�سددا  نق�س  لطفي  بتطاوين  تون�س 
اأن تتايل الغتيالت بدون وجود  على 
وقفة حازمة من ال�سلطة �سيت�سبب يف 
تعبريه  بح�سب  الظاهرة  ه��ذه  انت�سار 
با�سم  ال��ر���س��م��ي  ال���ن���اط���ق  وو����س���ف   .
الدميقراطيني  ال���وط���ن���ي���ني  ح���رك���ة 
ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  يف  ال���ق���ي���ادي  وف����اة 
الوطنيني  حل���زب  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��اط��ق 
بعملية  بالعيد  �سكري  الدميقراطيني 
بربرية  و  وح�سية  اإج��رام��ي��ة  اغ��ت��ي��ال 
مل ي�����س��ه��د ل��ه��ا م��ث��ي��ل يف ت��ون�����س منذ 
الر�سمي  ال��ن��اط��ق  واأّك�����د  ال���س��ت��ع��م��ار. 
با�سم حركة الوطنيني الدميقراطيني 
و  ال��ن��ازي��ة  ال��ربب��ري��ة  العملية  ه��ذه  اأّن 
اجلبانة تثبت مرة اأخرى وجود اأطراف 
ول  بالدميقراطية  توؤمن  ل  جمرمة 

�سيتم اتخاذ قرارات تاريخية مب�ستوى 
ك��ل من  اأن  وق��ال��ت  احل���دث.  تاريخية 
ال��ع��ن��ف وا���س��ت��ق��ب��ل م���ن ميار�س  ب�����ّرر 
الغتيال.  ه���ذا  ع��ن  م�����س��وؤول  ال��ع��ن��ف 
هذا  اأن  ي�سكك يف  م��ن  ك��ل  اأن  واأك����دت 
الغتيال لي�س �سيا�سيا يريد اأن يدخل 

البالد يف هاوية. 
زعيم  اإبراهيم  احمد  اأّك��د  جانبه  من   
اّن تون�س  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�����س��ار  ح��زب 
دخ��ل��ت ب��ع��د اغ��ت��ي��ال ���س��ك��ري بلعيد يف 
قام  م��ن  اأّن  م�سيفا  خ��ط��ري،  م��ن��ع��رج 
خمطط  ل��دي��ه  بلعيد  امل��ن��ا���س��ل  ب��ق��ت��ل 
من اجل اإدخال البالد يف دوامة العنف 

والغتيالت.
التاأ�سي�سي  باملجل�س  ال��ن��ائ��ب  وح��ّم��ل   
امل�سار  ح�����زب  ع����ن  ب���ال���ط���ي���ب  ����س���م���ري 
اإىل  بلعيد  �سكري  اغ��ت��ي��ال  م�سوؤولية 

كان على راأ�س القائمة. واأدان العكرمي 
الإرهابية  والعملية  النكراء  اجلرمية 
وا����س���ف���ا اإي����اه����ا ب��اجل��ب��ان��ة . واأ����س���اف 
هو  بلعيد  �سكري  مقتل  اأن  العكرمي 
اغتيال �سيا�سي وكان يتوقع اأن يحدث 
ه���ذا م��ن ق��ب��ل ب��ع�����س الأط������راف التي 
الغتيال  اإىل  ال���ي���وم  ت��ل��ج��ا  اأ���س��ب��ح��ت 
والتي  لل�سيطرة  ال�سيا�سي يف حماولة 
انطلقت من العنف ال�سيا�سي وو�سلت 
اليوم اإىل القتل والت�سفية اجل�سدية. 
كان  بلعيد  اغتيال  اأن  العكرمي  وق��ال 
بلعيد من  �سكري  اّن  واأ���س��اف  متوقعا 
�سيناريو  ي��ع��ت��رب  ال��ت��ي  ال�����س��خ�����س��ي��ات 

اغتيالها باملتوقع.
ن����ددت الأم��ي��ن��ة العامة   م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
مية  التقدمي  ال��دمي��ق��راط��ي  للحزب 
اأنه  اجلريبي بحادثة الغتيال وقالت 

جتاوز عتبة املحظور يف تون�س

اغتيال زعيم �سيا�سي بارز يفتح جحيم الفتنة!

املعار�س  اغتيال  ام�س  ب�سّدة  هولند  فرن�سوا  الفرن�سي  الرئي�س  اأدان 
التون�سي الي�ساري �سكري بلعيد.

عملية  اأن  يعترب  ه��ولن��د  اإن  فيه  ج��اء  بياناً  الإل��ي��زي��ه  ق�سر  واأ���س��در 
اأكر الأ�سوات �سجاعة والأكر  الغتيال حترم تون�س من واحد من 

حرية.
واأ�ساف اإن بلعيد �سارك طوال حياته يف ال�ساأن العام بالن�سال من اأجل 

خلفية  على  ام�س  الداخلية  وزارة  يف  ب��الإع��الم  املكلف  ط��رو���س  خالد  �سرح 
اغتيال الأمني العام حلزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد �سكري بلعيد اأن 
وزارة الداخلية حت�سلت على معلومات اأولية تفيد اأن بلعيد قتل على اأيدي 
�سخ�سني على دراجة نارية حيث قام اأحدهما باإطالق النار عليه وتكفل الثاين 
بقيادة الدراجة والإ�سراع بالفرار من املكان . هذا وكان رئي�س احلكومة املوؤقت 
حمادي اجلبايل قد �سرح اأنه قد مت التعرف اأوليا على مالحمه وهو رجل 
يلب�س معطفا تقليديا تون�سيا )ق�ّسابّية(. كما ك�سف وزير الداخلية التون�سي 
علي العري�س اأن عملية اغتيال الأمني العام حلزب الوطنيني الدميقراطيني 

هولند: اغتيال بلعيد يحرم تون�ض من اإحدى الأ�سوات الأكرث �سجاعة والأكرث حرية �سخ�سان وراء عملية الغتيال
احلوار  اأن  يعترب  وك��ان  الإن�سان،  حقوق  واح��رتام  والت�سامح  احلرية 

والدميقراطية يجب اأن يكونا يف قلب تون�س اجلديدة.
واعترب اأن من اغتالوا بلعيد يهدفون اإىل ك�سر هذه الر�سالة الداعية 

اإىل الوحدة واجتماع التون�سيني ل�سالح احلريات الأ�سا�سية.
وقال اإن فرن�سا قلقة من ت�ساعد العنف ال�سيا�سي يف تون�س وتدعو اإىل 

احرتام املثل التي طالب بها التون�سيون يف ثورتهم.

املوحد �سكري بلعيد متثلت يف اإ�سابته ب3 طلقات نارية من جمموع 5 طلقات 
نارية اأطلقها اجلاين و الذي كان على م�سافة قريبة من �سكري بلعيد ومن 
ثم قام املجرم بالفرار بح�سب رواية وزير الداخلية يف اجتاه �سخ�س اأخر كان 
ينتظره على منت دراجة نارية ليلوذا بالفرار. واأ�سار العري�س بان اجلناة يف 
مقتبل العمر بح�سب �سهود عيان م�سريا اىل ان اأعمارهم ترتاوح بني ال�25 
و30 �سنة واأن البحث جار وانه بلغ �سوطا متقدما حيث يتم جتميع املعلومات 
من م�سرح اجلرمية. واأكد يف الآن نف�سه اأن كل ال�سيناريوهات حمتملة من 

�سمنها الغلو الديني واأ�سياء اأخرى.

املعار�س التون�سي �سكرى بلعيد م�سرح اجلرمية

نتيجة  الح��ت��ق��ان  م��ن  حالة  تون�س  حمافظات  كامل  اأم�����س  عا�ست 
الدميقراطيني  الوطنيني  حزب  وزعيم  املعار�س  ال�سيا�سي  اغتيال 
التون�سي  اجلنوب  العديد من حمافظات  و�سهدت  بلعيد.    �سكري 
ال��ع��ا���س��م��ة م�سريات  وت��ون�����س  ال�����س��اح��ل��ي��ة  امل��ح��اف��ظ��ات  اإىل ج��ان��ب 
احتجاجية تنديدا بالغتيال.  و�سهد �سارع الزعيم احلبيب بورقيبة 
الأمن  وا�ستخدام  مواجهات  ان��دلع  ح��ّد  و�سلت  الغليان  من  حالة 
للغاز امل�سيل للدموع. وقد جتّمع الآلف من املتظاهرين اأمام وزارة 
الداخلية رافعني العديد من ال�سعارات منها خبز وماء والغنو�سي ل 
ومطالبني باإ�سقاط احلكومة وبرحيل حركة النه�سة . وقد تو�سط  
�سيارة الإ�سعاف التي حتمل جثمان �سكري بلعيد اآلف املتظاهرين 
�سارع احلبيب بورقيبة ليتم  اإىل  �سارع حممد اخلام�س للتوجه  يف 
ال�سياحة  وزارة  مقر  اأم���ام  م��ن  اأم��ام��ه��م  ال��ط��ري��ق  وغ��ل��ق  تفرقتهم 
اأين  بورقيبة  احلبيب  الرمز  ال�سارع  اإىل  و�سولهم  دون  واحليلولة 
بع�س  يف  املحتجني  من  ع��دد  اأق��دم  كما  التون�سية.  ال��ث��ورة  اندلعت 
املناطق على مهاجمة مقرات حركة النه�سة ورفعت �سعارات منددة 
بالعنف وب�سيا�سة الإق�ساء كما رفعت �سعارات منادية باإ�سقاط حزب 
من  ع��دد  التاأ�سي�سي  الوطني  املجل�س  مقر  اأم��ام  وجتمع  النه�سة. 

م�سريات احتجاجية يف كامل البالد التون�سية

ال�سباب واملواطنني منددين ب�سمت احلكومة على عملية اغتيال �سكري بلعيد. 
ونادى املحتجون ب�سرورة حما�سبة اجلناة معتربين اأن اغتيال �سكري بلعيد هو 
اغتيال لتون�س كما طالبوا ب�سرورة حترك اجلي�س من اأجل حماية الأ�سخا�س 

من عمليات اإرهابية قد تكون قادمة ح�سب قولهم .

نقل جثمان الراحل  �سكرى بلعيد
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 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:ال�سيد/  
التوقيع  على  الت�سديق  وطلب  الم���ارات  اجلن�سية:  ه��الل  را�سد  جمعه  عي�سى 
)رهيب  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  :تنازل  يت�سمن  حم��رر  يف 
يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�س   ) وال�شاعات  العطور  لتجارة 
بتاريخ 2009/7/26 يف  ال�سادر  رقم 6101000  مدينة خورفكان، رخ�سة جتارية 
ال�سيد/حممد عبيد حممد خمي�س  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائرة 
امل�سيقري املزروعي اجلن�سية: المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  على  بالت�سديق  �سيقوم  يف مدينة خورفكان  

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2012/1652

اىل املدعي عليه: نابت حممد خيله حممد العامري- امارات - العنوان: 
بالن�سر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/30م قد حكمت عليك هذه 
را�سد  �سامل  �سعيد  ل�سالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف 
وف��ق��ا لحكام  احل�����س��وري  املحكمة مبثابة  ام�����ارات   حكمت   - ال��درع��ي 
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  بالزام  والقانون..  الغراء  ال�سالمية  ال�سريعة 
ال�سيك �سند الدعوى والبالغ قدرها ع�سرون الف درهم  للمدعي قيمة 
للمحاماة.     اتعابا  دره��م  ومائتي  ال��دع��وى  وم�ساريف  بر�سوم  والزمته 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك 

هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/1/31م.
القا�سي/حممد كامل اجلندي    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2012/1654

العنوان:  ام��ارات  البلو�سي-  حممد  ابراهيم  من�سور  عليه:  املدعي  اىل 
بالن�سر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/30م قد حكمت عليك هذه 
را�سد  �سامل  �سعيد  ل�سالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف 
وف��ق��ا لحكام  احل�����س��وري  املحكمة مبثابة  ام�����ارات   حكمت   - ال��درع��ي 
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  بالزام  والقانون..  الغراء  ال�سالمية  ال�سريعة 
درهم  الف  ع�سرة  قدرها  والبالغ  الدعوى  �سند  ال�سيك  قيمة  للمدعي 
للمحاماة.    اتعابا  دره��م  ومائتي  ال��دع��وى  وم�ساريف  بر�سوم  والزمته 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك 

هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/1/31م.
القا�سي/حممد كامل اجلندي    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2012/1655

العنوان:  الم���ارات    املن�سوري-  �سعيد مبارك  املدعي عليه: عامر  اىل 
هذه  عليك  حكمت  قد  2013/2/4م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�سر- 
را�سد  �سامل  �سعيد  ل�سالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف 
الدرعي- امارات   حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري - يف مادة جتارية: 
بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 10.000 درهم )فقط ع�سرة  
املحاماة   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  دره��م(  الف 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك 

هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/1/31م.
القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/24  جت جز- م ت- ب- ع ن

الثقيلة وميثلها/ حممد علي خان امري  بال�ساحنات  املواد  لنقل  مدعي/  بن جمهور 
اجلن�سية: المارات مدعى عليه: ال�سطورة لعمال الملنيوم والزجاج وميثلها/القذايف 
م�سطفى همام اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: �سداد قيمة اليجار والبالغ قيمته 
7400 درهم + ا�سرتداد البا�س والبالغ قيمته 75000 درهم املطلوب اعالنه:ال�سطورة 
لعمال الملنيوم والزجاج وميثلها/القذايف م�سطفى همام اجلن�سية: المارات عنوانه: 
ان  حيث   ) همام  م�سطفى  عليها/القذايف  املدعى  ترخي�س  �ساحب  بالن�سر)لعالن 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/12 
الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى،  موعدا لنظر 
الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/06
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/392  جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعي/  موؤ�س�سة ه�سام ال�سويدي للتجارة اجلن�سية: المارات   مدعى عليه: 
مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  الكهربائية  الدوات  لتجارة  بور  بلوتو  �سركة 
الدوات  لتجارة  بور  بلوتو  �سركة  اعالنه:  املطلوب  خبري    ندب  الدعوى: 
الكهربائية اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/2/13 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الداري    املركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب� 
عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/1/29
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1007ت جتر-م ر- ت- ع ن(
اهلل  بيت   : �سده  املنفذ  باك�ستان    اجلن�سية:  خان  �ساجول  احمد  نور  التنفيذ/  طالب 
خان �سخي جان اجلن�سية: باك�ستان   املطلوب اعالنه/ اكرب خان �سخي جان اجلن�سية: 
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا  عنوانه:  افغان�ستان  
يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ن  ب-ع  ر-  جز-م  جت   2012/1011 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/13 املوافق  الربعاء 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�سي  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
العالنات  ر�سوم   +)339( الدعوى  )8464(+ر�سوم  وقدره  مبلغ  ل�سداد  لتنفيذ  معتمد 

)800(درهم + ر�سوم التنفيذ )200( درهم ، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
اعالن باحلكم يف الدعوى

 رقم 2012/698 مدين جزئي  
 )  2 ال�����س��ع��دي  ���س��امل  ع��ب��داهلل  �سعيد  اح��م��د   )1  / عليهما  امل��ح��ك��وم  اىل 
املوافق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  حممد    �سامل  �سهاب  �سامل 
2013/1/22  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�سالح / �سالون عدن لتجميل ال�سيدات متثله/ جني�ست تادي�سي 
وركو، بالتايل:  حكمت املحكمة: بالزام املدعى عليهما بان يوؤديا للمدعي 
لكافة  جابر  كتعوي�س  دره��م��ا(  الفا  ع�سر  درهم)خم�سة   15.000 مبلغ 
ال�سرار مع الزامهما بامل�ساريف.     �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

املوافق 2013/2/5  
القا�سي/مدينة العامري     

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/630  جتاري جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  بيو�س �سيتارام بانديا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )7.224.28 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا   %  2.49 بواقع  التفاقية  وفائدة  املحاماة 
ال�سداد التام  . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 ال�ساعة 8:30 
�س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/729  جتاري جزئي               

اىل املدعى عليه /1-  حممد حممود عبداهلل عبداحلافظ  جمهول حمل القامة 
م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل  الوطني �س  القيوين  ام  املدعي / بنك  ان  مبا 
عليه مببلغ  املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اقام  قد  ح�سني  
وقدره )67643.86 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وفائدة التفاقية 
بواقع  15 % والتاخريية 2% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2012/3/28 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�ساعة 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا  8:30 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1200  مدين جزئي               

اىل املدعى عليه /1-  �سقر عمر النعمه  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ حممد حممد ر�سا ح�سن ابو املعاطي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )11000 درهم( تعوي�سا عن ال�سرار 
املاديه التي حلقت باملدعى والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة   وحددت لها 
 ch2D.17 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/4881  عمايل جزئي               

اىل املدعى عليه /1-  خمبز بان دوري )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ح�سن حممد الواكي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )35040 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت     .)2012/131447( ال�سكوى  رق��م   .
املوافق 2013/2/20 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
الق��ل .ويف حالة  اي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1022 جتاري جزئي  

نعلمك  بالن�سر  العنوان  وليد    نا�سر  نا�سر مبارك  املحكوم عليه/  اىل 
انه بتاريخ املوافق 2013/2/5  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / امام رخ�س �سريف خان بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغا 
ذلك  ماعدا  ورف�ست  بامل�ساريف  كذلك  والزمتها  درهم   33.000 وق��دره 
 2013/2/6 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  .�سدر  طلبات.   من 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك 

هذا امل�ستند.  
القا�سي/ه�سام  توفيق عبدالغني    
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
اعالن باحلكم يف الدعوى

 رقم 2012/837 مدين جزئي  
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه��م��ا / 1( حم��م��د م�����س��ب��اح اب���راه���ي���م ق��ط��ب 2( 
ب��اروت اح��م��د     العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق  حمزة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د    2013/2/4
بالتايل:  ع��ب��داهلل حم��م��د،  علي  ال��ف��احت   / ل�سالح  اع���اله  ب��ال��رق��م 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  املدعى  ب��ال��زام  املحكمة:  حكمت 
39000 درهم والزمتهما بامل�ساريف.   �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ املوافق 2013/2/6  
القا�سي/عادل  حممود ا�سماعيل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2776ت عمل-م ع- ت- اأظ(
عيون   : �سده  املنفذ  �سوريا  اجلن�سية:  بوظو  عادل  كنده  التنفيذ/  طالب 
للديكور  الردن  عيون  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�سية:  للديكور  الردن 
اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/861 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد 
التنفيذ.  لنظر طلب  2013/2/19 موعدا  املوافق  الثالثاء  يوم  لنظره جل�سة 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2268ت عمل-م ع- ت- اأظ(
بنغالدي�س   بوك�س اجلن�سية:  نور  التنفيذ/ حممد بالل ح�سني حممد  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  عي�سه  �سيف   : �سده  املنفذ 
بالن�سر  عنوانه:  المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  عي�سه  اعالنه:�سيف 
الدعوى  ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2011/3555 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
الدائرة  امام  التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور  2013/2/21 موعدا لنظر طلب 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2125ت جتر-م ر- ت- اأظ(
ال�سيد عبده لعمال الطابوق والبال�سرت اجلن�سية: المارات    طالب التنفيذ/ 
املنفذ �سده : �سركة وادي اجلنة للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  املطلوب 
اعالنه �سركة وادي اجلنة للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ   ب-  �س-  ب  جز-  جت   2012/47
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/27
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1430ت عام-م ر- ت- ع ن(
املنفذ  المارات   للتاأمني اجلن�سية:  الوطنية  البحرية  �سركة  التنفيذ/  طالب 
�سده : كمران يون�س حممد يون�س اجلن�سية: باك�ستان   املطلوب اعالنه:كمران 
يون�س حممد يون�س اجلن�سية: باك�ستان  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2011/852 مد جز-م 
ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/21 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1724  ح نف�س-م ر- ب اأظ

مدعى  المارات  اجلن�سية:  القبي�سي  حممد  عي�سى  حممد  ابراهيم  مدعي/ 
عليه: خليفة حممد عي�سى القبي�سي اجلن�سية: المارات   مو�سوع الدعوى: 
اجلن�سية:  القبي�سي  عي�سى  حممد  اعالنه:خليفة  املطلوب  فقدان     اثبات 
المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/26
الحوال ال�سخ�سية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/5  جت جز- ب �س- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اجلن�سية:  املحيمد  عبداهلل  جمدي  ميثلها  والنجارة  للحدادة  الفرات  دمعة  مدعي/ 
المارات  مدعى عليه: موؤ�س�سة ابعاد وزوايا ميثلها �سيف اجلن�سية: المارات   مو�سوع 
ميثلها  وزوايا  ابعاد  موؤ�س�سة  اعالنه:  املطلوب  13600درهم  مالية  مطالبة  الدعوى: 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات    اجلن�سية:  �سيف 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/10 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س 
البتدائية - الكائنة بني يا�س �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                

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

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/818 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ موؤ�س�سة الكتمال للمقاولت العامة  العنوان بالن�سر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/31  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / منارة ال�سالم للمقاولت العامة  
بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 17.500 درهم )�سبعة ع�سر الفا وخم�سمائة 
درهم( والزمتها كذلك بامل�ساريف.  �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 
اعتبارا من  يوما   30 قابال لال�ستئناف خالل  املوافق 2013/2/6 حكما 

اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين         
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
يف الق�سية رقم 2012/13429( جزاء

النعيمي خبريا ح�سابيا مكلفا من قبل  انا/ رمي حممد احمد  ب�سفتى 
الكلية املوقره باجراء اخلربة احل�سابية يف الق�سية رقم  نيابة ابوظبي 
بدوي  ب��دوي  رج��اء  ال�سيدة/  دع��وة  قررنا  قد  فاننا  ج��زاء   2012/13429
املتهمتان  ب�سفتهم  ق��ان��ون��ا  ميثلهم  م��ن  او  �سريف  فتيحة  وال�����س��ي��دة/ 
بالق�سية املذكورة بالرقم اعاله. للح�سور اىل مقر مكتبنا بابوظبي - 
�سارع املطار- خلف بناية م�سرف الهالل- بناية ا�س جي- ا�سفل البناية 
حم��ل جم��وه��رات الجن��ل��ي��زي��ة- ال��ط��اب��ق ال��ث��اين- مكتب رق��م )5( ت : 

2517720-04 ف- 04-2517721
وذل��ك ي��وم الح��د ال��ق��ادم امل��واف��ق 2013/2/10 يف مت��ام ال�ساعة احلادية 

ع�سر �سباحاً.

اعالن دعوة اجتماع خربة

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
اعالن ن�سر ت�سفية �سركة اجلزار للمقاولت وال�سيانة العامة- ذ.م.م - العني

دعوى رقم 2012/102 جتاري كلي
بناء على قرار حمكمة العني البتدائية بتاريخ 2012/4/11 بحل وت�سفية �سركة اجلزار 
املنتدب  الق�سائي  امل�سفي  وب�سفتي  العني  ذ.م.م مبدينة  العامة  وال�سيانة  للمقاولت 
اعلن مبوجبة لكل من له حق او ذمة مالية لدى ال�سركة املذكورة مراجعتنا خالل 45 
خم�سة واربعون يوما من تاريخ الن�سر مع كافة امل�ستندات الثبوتية ملطالبة وال �سقط 
التايل:  العنوان  على  املراجعة  وميكن   ) املذكورة  املهلة  انق�ساء  بعد  املطالبة  يف  حقه 
مكتب العني لتدقيق احل�سابات- العني - ال�سارع العام- بناية جمموعة املهريي- ميزان 
رقم 1 ولال�ستف�سار موبيل 6232486-050 وفاك�س رقم 037660522 وهاتف 037660533 

و�س ب رقم 18566
امل�سفي الق�سائي/مكتب العني لتدقيق احل�سابات

مكتب العني لتدقيق احل�سابات
 Al Ain Auditing Office

العدد  10710 بتاريخ   2013/2/7     
يف الدعوى رقم 2011/2205   جتاري كلي دبي

اىل املدعى عليها/ �سركة رمال لال�سترياد والت�سدير نعلمكم مبوجبه بانه مت 
تكليفنا مبهمة اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم 2011/2205 جتاري كلي دبي 
واملقامة �سدكم من املدعى/ ماجد عبا�س الع�سيمي العتيبي، ندعوكم ب�سفتكم 
يف  الكائن  اخلبري  مكتب  اىل  باحل�سور  اع��اله  اليها  امل�سار  الدعوى  يف  طرفا 
متام  يف  وذل��ك   3702 مكتب  �سيل  �سري  -ب��رج  التجاري  اخلليج  منطقة  دب��ي- 
على  لالجابة  وذلك   2013/2/13 املوافق  الربعاء  يوم  ظهرا  الواحدة  ال�ساعة 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم 
ار�سال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا �سوف تبا�سر اجراءات اخلربة 

ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبرية الفنى
حممد �سليمان املرزوقي  

اعالن ح�سور جل�سة خربة
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اعتمد الحتاد الدويل للزوارق ال�سريعة )يو اأي اأم( 
الوملبية  اللجنة  يف  كاملة  بع�سوية  يحظي  وال��ذي 
ال��دول��ي��ة ح���دث ال���ن���دوة ال��دول��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة لالأمن 
وال�سالمة واملن�سطات يف ال�سباقات البحرية واملزمع 
انعقادها يف دانة الدنيا دبي خالل الفرتة من 7-5 
الريا�سية  الأح�����داث  اأج��ن��دة  �سمن  امل��ق��ب��ل  م��ار���س 

العاملية يف روزنامة ن�ساط الحتاد الدويل.
واأعلن الحتاد الدويل للزوارق ال�سريعة )يو اأي اأم( 
عن  العنكبوتية  ال�سبكة  علي  الر�سمي  موقعه  عرب 
تنظيم احلدث الكبري مببادرة من نادي دبي الدويل 
دبي  لتوجهات جمل�س  البحرية مواكبة  للريا�سات 
ال��ري��ا���س��ي يف  ال��راع��ي��ة للن�ساط  امل��ظ��ل��ة  ال��ري��ا���س��ي 
للريا�سات  الإم���ارات  احت��اد  مع  وبالتعاون  الإم���ارة 
دبي  معر�س  فعاليات  هام�س  علي  وذل��ك  البحرية 
الأكرب  احل��دث  ال�)21(  دورت��ه  يف  للقوارب  العاملي 
الأو�سط  وال�����س��رق  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن 

خالل الفرتة من 5-9 مار�س املقبل.
اأم( الحت����ادات  اأي  )ي���و  ال����دويل  واخ��ط��ر الحت����اد 
ال��وط��ن��ي��ة امل��ن�����س��وي��ة حت��ت ل���واء الحت����اد مبواعيد 
ان��ع��ق��اد ال��ن��دوة ال��دول��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وك��ذل��ك اب��ل��غ كل 
يف  للم�ساركة  الر�سالة  تلك  خ��الل  من  الريا�سيني 
تطرح  �سوف  التي  التجارب  من  وال�ستفادة  الندوة 

يف اجلل�سات وت��ق��دم م��ن خ��الل اخل���رباء واملهتمني 
بهذا املجال داعيا اإياهم للم�ساركة وح�سور فعاليات 
الندوة الأمر الذي يدعم �سيا�سة الحتاد يف توفري 
ك���ل ال���ف���ر����س امل��م��ك��ن��ة ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن اخل����ربات 

والتجارب من اجل م�سلحة الريا�سة.
رئي�س  ك��ي��ويل  رافئيللي  ال��دك��ت��ور  الي��ط��ايل  وق���ال 
اأم يف  الحت����اد ال����دويل ل���ل���زوارق ال�����س��ري��ع��ة ي��و اأي 
الر�سالة التي بثت علي املوقع اللكرتوين لالحتاد 
والفرق  والهيئات  الحت���ادات  ك��ل  خماطبا  ال���دويل 
واملت�سابقني يف جمال الزوارق ال�سريعة والدراجات 
واملهم  الكبري  احل��دث  عن  نعلن  اأن  ي�سعدنا  املائية 
الن�سف الأول من  دب��ي خ��الل  اأن يعقد يف  وامل��زم��ع 
ال�سهر املقبل وهي فر�سة لالأ�سرة العاملية اأن تلتقي 
تبادل  م��ن  وت�ستفيد  م��ع��ا  ع��ل��ي جت��ارب��ه��ا  وت��ت��ع��رف 
وال�����س��الم��ة يف  الأم����ن  ب���اأم���ور  يتعلق  الأف���ك���ار فيما 
ال�سباقات البحرية واأي�سا املو�سوع املهم الذي ي�سكل 
املن�سطات  ق�سية  وه��و  الحت���ادات  كل  ل��دي  هاج�سا 

والتي �ستطرحها الندوة املرتقبة بقوة.
ال�سريعة يو  للزوارق  الدويل  اأن الحتاد  اإىل  واأ�سار 
الحتاد  وان  خا�سة  للندوة  بايجابية  ينظر  اأم  اأي 
ملمار�سة هواية  الظروف  اأف�سل  ال��دويل يبحث عن 
كل  يف  امل�ساركني  �سالمة  علي  واملحافظة  ال�سباب 

م�ساعيه  عن  ف�سال  البحرية  وال�سباقات  الأن�سطة 
باآفة  ي��ت��ع��ل��ق  والأم������ر  ن��ظ��ي��ف��ة  ري��ا���س��ة  وج�����ود  اإىل 
بريا�سة  املهتمني  جميع  م��ن  ن��اأم��ل  ل��ذا  املن�سطات 
جميع  من  واملت�سابقني  واملنظمني  ال�سريعة  ال��زوار 

الفئات العمرية ح�سور جل�سات الندوة.
لالأمن  الدولية  الندوة  انعقاد  اأن  بالذكر  اجلدير 
ياأتي  البحرية  ال�سباقات  يف  واملن�سطات  وال�سالمة 
كتاأكيد للدور الرائد الذي يلعبه نادي دبي الدويل 
للريا�سات البحرية كاأحدي اأهم الوجهات يف تنظيم 
بها  ارتبط  والتي  العاملية  البحرية  ال�سباقات  ودعم 
عرف  حيث  الت�سعينيات  عقد  ب��داي��ة  منذ  ال��ن��ادي 
بنجاحه الباهر يف تنظيم واإجناح كربي البطولت 

العاملية يف الريا�سات البحرية.
الأ�سرة  اإىل  اجلليلة  اخل��دم��ات  يقدم  ال��ن��ادي  وظ��ل 
ال��دول��ي��ة ح��ي��ث ي���اأت���ي الن��ع��ق��اد ال���ث���اين ل��ل��ن��دوة يف 
اللواء  برئا�سة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  خطط  اإط���ار 
املكانة  تلك  تعزيز  اجل  ثاين من  بن  احمد حممد 
وال�ستمرار يف اإبراز دبي كاأف�سل الوجهات الريا�سية 
خا�سة  ب�سورة  البحرية  الريا�سات  ويف  ع��ام  بوجه 
ع��ل��ي امل�����س��ت��وي ال��ع��امل��ي ل��ذل��ك ج���اء ت��ط��وي��ر احلدث 
الندوة  برنامج  اإىل  اأ�سيف  اآخ��ر  مو�سوعا  لي�سمل 

وهو مكافحة املن�سطات.

للريا�سة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اك���ادمي���ي���ة  ت��ن��ظ��م 
الوىل  البطولة  فعاليات  املقبل  الأح���د  الن�سائية 
لقفز احلواجز لل�سيدات بالتعاون مع احتاد المارات 

للفرو�سية وجمل�س ابوظبي الريا�سي.
وت�����س��ه��د ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ل��ل��م��رة الأوىل 
وت�ستمر يومني م�ساركة اكر من 30 فار�سة متثلن 
المارات والكويت وقطر والبحرين و�سلطنة عمان 

وم�سر والردن وفل�سطني.
اأعلن ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد ام�س 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اكادميية  مبقر 
ممثل  الها�سمى  طالل  بح�سور  الن�سائية  للريا�سة 
امل��ه��ريي امني  اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي وط��ال��ب  ملجل�س 
وهديل  للفرو�سية  الم�����ارات  لحت���اد  ال��ع��ام  ال�����س��ر 
الريا�سى  اب��وظ��ب��ى  امل�����س��ت�����س��ارة مب��ج��ل�����س  امل�����س��ري 

وعبداهلل الروي�سى الظاهرى من اكادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�سة الن�سائية.

اأن هذه  ال���ظ���اه���ري  ال��روي�����س��ى  ع���ب���داهلل  واأو�����س����ح 
البطولة تاأتي يف اإطار ت�سجيع الكادميية للريا�سة 
بتنظيم  الكادميية  �سعادة  عن  معربا   .. الن�سائية 
ال���ذي ينطلق ع��ل��ى ميدان  ال��ري��ا���س��ي  ه���ذا احل���دث 
 150 للفرو�سية وت�سل جوائزه اىل  ابوظبي  نادي 

الف درهم بال�سافة للكوؤو�س.
البطولة  ه��ذه  اإن  امل�سري  هدير  قالت  جانبها  من 
ال�سيخة فاطمة بنت هزاع بن  تاأتى يف اطار اهتمام 

زايد اآل نهيان بريا�سة ال�سيدات.
دائما  ب��احل��واج��ز  ال��ق��ف��ز  ري��ا���س��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
م��ا جت��م��ع ال���رج���ال وال�����س��ي��دات م��ع��ا ول��ك��ن يف هذه 
الن�سخة اجلديدة جتمع ال�سيدات معا ولت�سجيعهن 

اىل  ل��ل��و���س��ول  ح��اف��زا  وت��ك��ون  امل��ح��ل��ي��ة  للمناف�سات 
العاملية م�سيدة بالقبال الكبري من فتيات المارات 
واخل��ل��ي��ج وال���ع���امل ال��ع��رب��ي ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة متمنية 

للجميع التوفيق.
واو�سحت امل�سري اأن الكا�س الذهبية للبطولة من 
ت�سميم الفنانة الماراتية عزة القبي�سي لفتة اإىل 
الن�سطة  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  مقبلة  الك��ادمي��ي��ة  اأن 
ال��ري��ا���س��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا ب��ط��ول��ة ل���ك���رة القدم 
لل�سيدات التي �ستنظم قريبا واملوؤمتر الدوىل الثاين 
ومن خالل توجيهات ال�سيخة فاطمة بنت هزاع بن 
العمل  بهدف  �سراكة  م�ساريع  هناك  نهيان  اآل  زايد 
بال�سكر  املهريى  طالب  توجه  جهته  من  اخل��ريي. 
�سمو  اىل  الفرو�سية  احت��اد  رئي�س  با�سم  والتقدير 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 

الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�س  ال��ع��ام 
الأعلى لالأمومة والطفولة وجميع  املجل�س  رئي�سة 
ال��ل��ج��ان ف��ى الك��ادمي��ي��ة ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ال��غ��ال��ي��ة التي 
الوىل  البطولة  لتنظيم  الفرو�سية  لحت��اد  منحت 

لقفز احلواجز لل�سيدات.
واأعرب املهريي عن توقعاته ان تكون هذه البطولة 
ال��ع��ام ال��ق��ادم اك��ر مت��ي��زا وع��امل��ي��ة حيث ان بطولة 
العربية  للم�ساركة  بالت�سجيل  اإكتفينا  ال��ع��ام  ه��ذا 
فار�سة منهن   30 ال�  يفوق  العدد  واخلليجية وكان 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الم��������ارات  ب���ن���ات  م���ن   15
اآل  لطيفة  ال�سيخة  الومل��ب��ي��ة  ال��ف��ار���س��ة  تتقدمهم 

مكتوم.
فار�سات  لل�سيدات  البطولة  ه��ذه  ك��ون  ان��ه  واأو���س��ح 
وجمهور فطرحت ا�سماء جديدة للم�ساركة وا�سماء 

ال�سكر  الفرو�سية ووجهة  القفز يف  لمعة يف جمال 
ي�ست�سيف  وال����ذى  للفرو�سية  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اىل 
البطولة على ميدانة الع�سبى ويعمل على تقدمي 8 

خيول ا�ستعارة للفار�سات امل�ساركات.
حتققه  وما  الماراتية  للفار�سة  حتقق  ما  ان  وق��ال 
امل���ج���الت والأن�سطة  ك��اف��ة  ف��ى  الم���ارات���ي���ة  ال��ب��ن��ت 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  م��ن  بتوجيهات  ..ي��ات��ي 
ال��ب��ط��ولت ميكن  ه��ذه  ان مثل  اإىل  م��ب��ارك م�سريا 
الع�����داد ل��ه��ا م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج الحت����اد بادخال 
�سوط لبنات المارات فى البطولت املدرجه �سمن 
على  الحت�����اد  ينظمها  وال���ت���ى  ال��داخ��ل��ي��ة  ج��دول��ت��ه 

م�ستوى الدولة.
من جهته اأعرب طالل الها�سمي عن �سعادة جمل�س 
وترجمة  دعم  خالل  من  للعمل  الريا�سي  ابوظبي 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  اأفكار 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س 
ل���الأع���م���ال اخل���ريي���ة والإن�������س���ان���ي���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ابوظبى الريا�سي والتي تدعو اإىل الهتمام بجميع 
الأن�سطة الريا�سية وخا�سة الفرو�سية والتي حتظى 

باهتمام كبري بالدولة.
�سموال�سيخة  لك��ادمي��ي��ة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  ووج���ه 
وجميع  الن�سائية  ل��ل��ري��ا���س��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
.. كما  ب��ادارت��ه��ا وع��ل��ى الف��ك��ار اجل��دي��دة  العاملني 
�سكر احت��اد الم��ارات للفرو�سية ملا يقدمه من دعم 

لتطوير لعبة قفز احلواجز.
واأ�ساد بنادى ابوظبى للفرو�سية ل�ست�سافة البطولة 
امل�ساركات  للفار�سات  اخليول  من  ع��ددا  ولتقدميه 

ومتنى للجميع التوفيق فنيا وتنظيميا واداريا. 

اأكادميية فاطمة بنت مبارك تنظم البطولة الأوىل لقفز احلواجز لل�سيدات الأحد املقبل

تنطلق �سباح غد اجلمعة بنادي �سباط �سرطة راأ�س اخليمة فعاليات بطولة الحتاد للمبارزة للعمومي 
والتي ت�ستمر يومني برعاية �سركة احل�سن للغاز . ي�سارك بالبطولة اأكر من 130 لعبا ولعبة ميثلون 
اندية الدولة للمبارزة حيث مت فى م�سابقات الرجال اعتماد م�ساركة لعبي كل من نادي بني يا�س الريا�سي 
ونادي تراث المارات واأكادميية دبي للمبارزة بال�سافة اىل لعبى مراكز التدريب املتخ�س�سة فى املبارزة 
اأبوظبي  التابعة لالحتاد وهي مراكز العني وكلباء وراأ���س اخليمة كما ي�سارك بالبطولة لعبو منطقتي 
والعني التعليميتني وي�سارك مب�سابقات الفتيات لعبات كل من نادي ال�سباب العربي بدبي ونادي بني يا�س 
الريا�سي ونادي �سيدات ال�سارقة ولعبات مراكز موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية بكل من اأبوظبي والعني ولعبات 
مركز مبادرة المرية هيا بنت احل�سني بدبي بال�سافة اىل لعبات املنطقة الغربية . وقد عقدت اللجنة 
بابوظبي للوقوف على ترتيبات  اأم�س الول  الفنية لالحتاد برئا�سة قا�سم �سامل الطاهر اجتماعا م�ساء 
اقامة البطولة ومت اعتماد تن�سيب خم�سة مالعب األومنيوم لقامة املباريات عليها وذلك ل�ستيعاب اعداد 
البطولة  . كما مت اعتماد برنامج  املتزايدة با�سطراد يف م�سابقات الحتاد الأخرية  امل�ساركني وامل�ساركات 
حيث مت تخ�س�س اليوم الأول اجلمعة لقامة مناف�سات �سالح اليبيه للرجال والفتيات لتبداأ الفعاليات 

يف متام التا�سعة �سباحا وت�ستمر حتى اخلام�سة م�ساء يتخللها فرتة توقف ملدة �ساعة ون�سف لتاأدية �سالة 
اجلمعة . وت�ستهل امل�سابقات مبباريات الت�سفيات التمهيدية ل�سالح اليبيه للرجال والتي ي�سارك بها اكر 
من 50 لعبا على ان تبداأ ت�سفيات م�سابقة الفتيات يف احلادية ع�سرة �سباحا وت�سارك بها 34 فتاة على 
ان تقام املباريات النهائية للبطولة يف الرابعة ع�سرا يعقبها تتويج الفائزين بح�سور املهند�س ال�سيخ �سامل 
 . بالدولة  الريا�سية  القيادات  والعديد من  الدارة  واع�ساء جمل�س  الحت��اد  رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن 
وت�ستكمل املناف�سات �سباح يوم ال�سبت القادم مبباريات م�سابقتي �سالح ال�سي�س الفلوريه و ال�سيف العربي 
ال�سابر للرجال . وتاأتي البطولة يف اطار جمموعة البطولت املحلية املعتمدة التي ينظمها الحتاد لهذا 
املو�سم وعددها ثماين بطولت ملختلف الفئات وللجن�سني كما انها تاأتي مواكبة مع برنامج اعداد املنتخبات 
الوطنية ويعول عليها اجلهاز الفني للمنتخب الوطني اهمية كبرية للوقوف على م�ستويات الالعبني قبل 
�سفر املنتخب للم�ساركة ببطولة فرن�سا الودية يومي 17 و 18 فرباير اجلاري والتي ي�سارك بها منتخب 
 19  18 وال�سابر يومي  الفلوريه  الودية ملنتخبي  الدولية  املجر  امل�ساركة ببطولة  �سالح اليبيه وكذلك 
فرباير اجلاري اأي�سا وذلك ا�ستعدادا للمناف�سات الر�سمية التي مت اقرار م�ساركة منتخباتنا الوطنية بها 

والتي تبداأ بامل�ساركة ببطولة اآ�سيا لل�سباب والنا�سئني مطلع مار�س املقبل بتايالند يليها امل�ساركة بالبطولة 
العربية بالبحرين نهاية مار�س اي�سا . وقد قررت اللجنة الفنية يف اجتماعها ام�س ا�سناد حتكيم املباريات 
البلو�سي  ومو�سى  املن�سوري  وحمد  احلمادي  العزيز  وعبد  اجلابري  �سيف  الدوليني  املواطنني  حلكامنا 
بال�سافة اىل احلكام الدوليني �سراج العلي وعالء لبيب وعامر الناطور و�سهرام ما�سومي ويا�سر حممود 
ورجوه غيبور كما مت ت�سمية ابراهيم خالد مديرا للبطولة وحممد الربعي رئي�سا للجنة الفنية والدكتور 
حممد عطيه للم�سابقات وعالء لبيب ورامي �سعيد للمالعب والتجهيزات . وعلى �سعيد مت�سل يرعى 
املهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي حفل الع�ساء الذي يقيمه احتاد املبارزة م�ساء اجلمعة بفندق 
الكوف روتانا براأ�س اخليمة و�سيتم من خالله تكرمي لعبي املنتخبات الوطنية ا�سحاب الجنازات التي 
مت حتقيقها خالل املو�سم املا�سي يت�سدرهم تكرمي لعبي املنتخب الوطني ل�سالح اليبيه احلا�سل على 
امليدالية الربونزية الآ�سيوية بال�سافة اىل منتخبات الفلوريه وال�سابر ا�سحاب برونزية العرب وتكرمي 
اجلهازين الفني والداري للمنتخبات واللجنة الفنية احلالية وال�سابقة واحلكام ومدربي الندية امل�ساركة 

مب�سابقات الحتاد بال�سافة اىل اجلهات والهيئات املتعاونه مع الحتاد خالل املو�سم .

انطالق بطولة الحتاد املفتوحة للعمومي للمبارزة براأ�ض اخليمة غدًا

اعتمد احتاد المارات لل�سطرجن برئا�سة �سعادة 
مل�سابقات  النهائي  ال�سكل  املقبايل  حممد  �سعيد 
املو�سم احلايل والتغيريات اجلذرية التي طرات 
على ال�سكل العام لها والتي تهدف اىل الرتقاء 
التي  الندية  املناف�سة بني  وزي��ادة حدة  باللعبة 
وحت�سن  الفنية  ال��ع��وائ��د  جتلب  ان  �ساأنها  م��ن 
الداء وتقوم بافراز النخبة النوعية من ابطال 
الدولة والتي �ستدعم قاعدة املنتخبات الوطنية 
الفرقية  امل�����س��اب��ق��ات  ت��ك��ون  ان  م��راع��اة  وق���د مت 
بنظام  ال���ع���ام  م���ن  الول  ال��ن�����س��ف  يف  م�����س��ت��م��رة 
ال�ستعداد  الندية فر�سة  ملنح  الذهاب والي��اب 
الندية  م���ع  وال���ت���وا����س���ل  ال���ك���ايف  وال��ت��ح�����س��ري 
اخ�ساع  تقرر  وق��د  متبادلة  ب��زي��ارات  املتناف�سة 
البطولت الفرقية لفرتات توقف منتقاة اثناء 
الختبارات ن�سف الف�سلية والنهائية يف املدار�س 
اخلارجية  امل�ساركات  خالل  وكذلك  واجلامعات 
البطولت  يف  الوطنية  ملنتخباتنا  وال��داخ��ل��ي��ة 
العربية وال�سيوية والدولية وفرتات ا�ست�سافة 
امل�ساركة  فر�سة  ابطالنا  ملنح  الكربى  الح��داث 
الف�سل  م�سالة  م��راع��اة  م���رة  ولول  ومت  فيها 
امل�سابقات  ال��ذك��ور والن���اث يف جميع  ب��ني  ال��ت��ام 
وذلك مراعاة للتقاليد الجتماعية والتي كانت 
قد اثارت حفيظة بع�س الهايل مع البقاء على 
م��ا ت�سمح ب��ه ال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة يف ه��ذا ال�سان 
وذلك للخروج باف�سل املمار�سات التي الت اليها 

اف�سل  لتحقيق  وال��رام��ي��ة  ال�سابقة  ال��ت��ج��ارب 
املكا�سب . 

وكان اجلهاز الفني برئا�سة ه�سام علي الطاهر 
تو�سياته  رف��ع  ق��د  الحت���اد  ادارة  جمل�س  ع�سو 
جمل�س  م��ن  لع��ت��م��اده  املو�سم  م�سابقات  ب�ساأن 
دوليني  كثيفة مع خرباء  بعد مناق�سات  الدارة 
الندية  م��ع  اخ��ره��ا  ك���ان  ع��م��ل  وور�����س  باللعبة 
الع�������س���اء وذل����ك ب��غ��ر���س ال��ب��ح��ث ع���ن اف�سل 
نقلة نوعية يف  التي ت�سمن احداث  التطبيقات 
تطوير امل�سابقات مبا يخدم منتخابتنا الوطنية 
وكانت ابرز التو�سيات ا�ستحداث بطولت كاأ�س 
ال�سيدات  لفئة  ال�سمو  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
الرجال  فئة  جانب  اىل  والنا�سئات  والنا�سئني 
الفنية  الناحية  م��ن  ال��ب��ط��ولت  تقوية  بغر�س 
ام���ام جميع الن��دي��ة فر�سة  ال��ف��ر���س��ة  وات��اح��ة 
التو�سيات  راع��ت  كما  العظيم  ال�سرف  هذا  نيل 
ال�����س��اب��ق��ة ل�سمان  ال���ف���ردي���ة  ال���ب���ط���ولت  دم����ج 
الئات  بالحتكاكمع  فنية  اقوى  مباريات  تاأمني 
العمرية العلى ثم تاأهل اف�سل عنا�سر من كل 
فئة للمناف�سة على نهائيات الدولة يف امل�سابقات 
لهجة  فيها  �سددت  مبتكرة  لوائح  وفق  الفردية 

العقوبات للمخلني باداب واخالقيات اللعبة. 
العام  الم����ني  امل��دف��ع  ج��م��ال عي�سى  اف����اد  وق���د 
لحت��اد الم��ارات لل�سطرجن ان �سكل البطولت 
ال�سورة  �ستاخذ  الدارة  جمل�س  اعتمدها  التي 

التالية حيث �ستكون هناك م�سابقة رئي�سية حتت 
م�سمى درع التفوق لندية الذكور ودرع التفوق 
لندية الناث تفوز بها لالندية التي �ستح�سل 
البطولت  ل��ل��ن��ق��اط يف جم��م��وع  الك����رب  ال��ع��دد 

املعتمدة لكل فئة وذلك على النحو التايل :
اأ-درع التفوق لندية الذكور:

1- البطولت الفردية:
الدولة  رئ��ي�����س  ال�سمو  ���س��اح��ب  ك��اأ���س  -ب��ط��ول��ة 

للرجال
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  بطولة   -

للنا�سئني
-بطولة المارات للرجال

ب��ط��ولت الم���ارات حت��ت 20 و18 و16 و14 
و12 و10 و8 �سنوات

2-البطولت الفرقية :
- الدوري العام للرجال

- دوري ال�سباب حتت 18 �سنة
- دوري النا�سئني حتت 14 �سنة

- دوري ال�سبال حتت 10 �سنوات

ب-درع التفوق لالندية الناث:
1-البطولت الفردية:

الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  بطولة   -
لل�سيدات

الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  بطولة   -
للنا�سئات

- بطولة المارات لل�سيدات
- بطولت المارات حتت 20 و18 و16 و14 

و12 و10 و8 �سنوات
2– البطولت الفرقية:
- الدوري العام لل�سيدات

- دوري الفتيات حتت 18 �سنة
- دوري النا�سئات حتت 14 �سنة

- دوري ال�سبالت حتت 10 �سنوات

درع  نــقــاط  احت�شاب  طريقة  و�شتكون 
التفوق على النحو التايل :

1-البطولت الفردية:
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  بطولت   -

للرجال وال�سيدات
باملراكز الربعة الوىل  للفائزين  النقاط  متنح 
بواقع 300 نقطة لالول و200 للثاين و100 

للثالث و50 للرابع.
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  بطولت   -

للنا�سئني والنا�سئات

باملراكز الربعة الوىل  للفائزين  النقاط  متنح 
بواقع 200 نقطة لالول و100 للثاين و50 

للثالث و25 للرابع. 
والفئات  وال�سيدات  للرجال  الدولة  بطولت   -
العمرية حتت 20 و18 و16 و14 و12 و10 

و8 �سنوات
باملراكز الربعة الوىل  للفائزين  النقاط  متنح 
و50  للثاين  و75  ل��الول  نقطة   100 ب��واق��ع 

للثالث و25 للرابع.

2-البطولت الفرقية:
باملراكز الربعة الوىل  للفائزين  النقاط  متنح 

على النحو التايل:
-الدوري العام للرجال وال�سيدات

و200  ل��ل��ث��اين  و300  ل����الول  ن��ق��ط��ة   400
للثالث و100 للرابع.

- دوري ال�سباب والفتيات حتت 18 �سنة
و100  ل��ل��ث��اين  و200  ل����الول  ن��ق��ط��ة   300

للثالث و50 للرابع.
- دوري النا�سئني والنا�سئات حتت 14 �سنة

 75 للثاين  نقطة   100 ل���الول  نقطة   200
نقطة للثالث و50 للرابع.

- دوري ال�سبال وال�سبالت حتت 10 �سنوات
و50  للثاين  نقطة  و75  ل��الول  نقطة   100

للثالث و25 للرابع

برئا�شة �شعيد املقبايل 

احتاد الإمارات لل�سطرجن يعتمد البطولت اجلديدة والتغيرياجلذري يف �سكل م�سابقات املو�سم

اهتمام غري م�شبوق مببادرة )دبي البحري(

دويل الزوارق ال�سريعة يعتمد )ندوة الأمن واملن�سطات(
كيويل: احلدث يدعم م�شاع الأ�شرة العاملية لرت�شيخ مفاهيم الريا�شة

نظريه  ع��ل��ى  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ف���از 
الفيتنامي بهدفني مقابل هدف واحد يف املبارة التي 
الدويل  دينه  م��اي  ا�ستاد  على  ام�س  بينهما  اأقيمت 
بالعا�سمة هانويو �سمن اجلولة الأوىل للمجموعة 
اآ�سيا  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  للت�سفيات  اخلام�سة 

2015 املقرر اإقامتها يف اأ�سرتاليا.

و�سجل هدف الإم��ارات الأول اأحمد خليل من ركلة 
جزاء يف الدقيقة 6 بينما تعادل هيوانه لفيتنام يف 
كفة  ال��ف��ردان  حبيب  ي��رج��ح  اأن  قبل   60 الدقيقة 
عمر  م��ن   67 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ث���اين  ب��ه��دف  منتخبنا 
اخلام�سة  املجموعة  قمة  منتخبنا  ليت�سدر  اللقاء 
يف ظل التعادل ال�سلبي ملنتخبي اوزباك�ستان وهوجن 

كوجن. وجنح منتخبنا � بطل كاأ�س اخلليج الخرية 
مديره  قيادة  حتت  الإيجابية  نتائجه  موا�سلة  يف   �
مبارياته  اوىل  يف  الفوز  حمققا  علي  مهدي  الفني 
دفعة  ع��ل��ى  ليح�سل   21 خليجي  ب��ع��د  ال��ر���س��م��ي��ة 
معنوية قبل مواجهته ال�سعبة املقبلة اأمام منتخب 

اأوزباك�ستان يف 22 مار�س بالإمارات.

منتخبنا الوطني يفوز على نظريه الفيتنامي يف اأوىل املباريات املوؤهلة لكاأ�ض اآ�سيا

اخ����ت����ت����م����ت ب����ن����ج����اح ك����ب����ري ال���������دورة 
املراكز  وم�سرفات  ملدربات  التدريبية 
جلنة  اأقامتها  التي  للفتيات  الكروية 
ملجل�س  التابعة  لل�سيدات  ال��ق��دم  ك��رة 
ن���ادي ال�سباب  ال��ري��ا���س��ي يف  اب��وظ��ب��ي 
اأيام،بهدف  ث��الث��ة  م���دى  ع��ل��ى  ب��دب��ي 
ك��وادر تدريبية ن�سائية بجانب  اإع��داد 
الإداري���ة  ال��ك��وادر  تاأهيل  على  العمل 
انت�سار  والفنية لدعم خطط وبرامج 
الن�سائية  ال��ق��دم  ك��رة  ق��اع��دة  وتو�سع 

على م�ستوى اإمارات الدولة.
43 مدربة  الور�سة م�ساركة  و�سهدت 
التدريبية  ال����ك����وادر  م���ن  وم�����س��رف��ة 
ميثلن  ال����ري����ا�����س����ي����ة،  وال�����رتب�����وي�����ة 
م���راك���ز ال��ف��ت��ي��ات يف اب���وظ���ب���ي ودب���ي 
وال�����س��ارق��ة وع��ج��م��ان ورا�����س اخليمة 
�سهدت  القيوين،كما  واأم  وال��ف��ج��رية 
ال����دورة جت���اوب ك��ب��ري وت��ف��اع��ل مميز 

ب��ني امل�����س��ارك��ات وامل��ح��ا���س��ري��ن الذين 
التدريبية  اجل��وان��ب  ك��ل  ا�ستعر�سوا 
ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة اىل 
اخل���ط���وات الإداري��������ة وال��ف��ن��ي��ة التي 
الدكتور  الأ����س���ت���اذ  م���ن  ك���ل  ق��دم��ه��ا 
املح�سن  عبد  والأ���س��ت��اذ  ب��الل  حممد 
زك��ري��ا والأ���س��ت��اذ حممد ه��دي��ب.  من 
جانبها اأ�سادت اأمل بو�سالخ اأمني �سر 
جلنة كرة القدم لل�سيدات باملخرجات 
واملكت�سبات الكبرية التي حققتها دورة 
املدربات وامل�سرفات ، موؤكدة ان الدورة 
بتاأهيل واإعداد كوادر ن�سائية  اأ�سهمت 
يف جم��الت التدريب والإ���س��راف على 
مراكز كرة القدم للفتيات ، م�سرية ان 
وبرامج  اأجندة  �سمن  اأقيمت  ال��دورة 
جلنة كرة القدم لل�سيدات يف التطوير 
الن�سوية  القدم  كرة  بواقع  والرت��ق��اء 
ون���ق���ل ط���م���وح���ات ك���ل م���ن ي��ع��م��ل يف 

منظومتها اىل اآفاق جديد قادرة على 
مناخ  يف  والآم�����ال  التطلعات  حتقيق 

منا�سب ومتقدم .
واأ�سافت بان اللجنة ت�سعى اىل توفري 
ب��رام��ج تاأهيلية  ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات م��ن 

وم�ساريع  وبطولت  تدريبية  ودورات 
جديدة من اجل حتقيق تو�سيع قاعدة 
اللعبة وتنمية انت�سارها ب�سورة علمية 
وتقاليد  ع��ائ��دات  مع  تتنا�سب  دقيقة 

جمتمعنا الر�سني .

وم�شرفة  مدربة  مب�شاركة 43 

ختام ناجح للدورة التدريبية ملدربات وم�سرفات املراكز الكروية للفتيات
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اعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سوادر لت�سليح ال�سيارات 
رخ�سة رقم:CN 1118294 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة حممد خالد حممد للحدادة 

رخ�سة رقم:CN 1135667 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حامد �سعيد �سيف حممد العي�سائي)%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد خالد حممد مرتف اجلابري
تعديل لوحة اعالن اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 00.60*2

تعديل ا�سم جتاري: من/ور�سة حممد خالد حممد للحدادة
MOHAMMED KHALID MOHAMMED SMITHERY WORKSHOP 

اىل/ور�سة حامد العي�سائي للحدادة 
HAMED ALEISSAEE STEEL WORKSHOP

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج واحة المراء لت�سليح 

CN 1166491:ميكانيكا وكهرباء ال�سيارات ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب:

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري: من/كراج واحة المراء لت�سليح ميكانيكا وكهرباء ال�سيارات ذ.م.م
WAHAT AL OMRA'A MECHANICAL & AUTO ELECTRICAL GARAGE LLC

اىل/كراج واحة المراء لت�سليح ميكانيك ال�سيارات ذ.م.م
WAHAT AL OMRA'A MECHANICAL & AUTO LLC

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح كهرباء ال�سيارات و�سحن البطاريات )4520005(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سليمان 

ر�سا لعمال النجارة واحلديد امل�سلح 
رخ�سة رقم:CN 1177889 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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  �سهادة ملن يهمه الأمر

املو�شوع: 
حل وت�شفية �شركة ت�شي�س كابيتال لال�شمنت ذ.م.م 

 رخ�شة رقم )1804( 
بخال�س  املتخ�س�سة  القت�سادية  للمناطق  العليا  املوؤ�س�سة  ادارة  اليكم  تتقدم 

التحية متمنية لكم دوام التقدم والزدهار.
بتاريخ  املحكمة  من  ال�سادر  احلكم  على  وبناء  اعاله  املو�سوع  اىل  بال�سارة 
2012/10/23 بحل وت�سفية ال�سركة املذكورة اعاله وتعيني اخلبري/ عمرو عزت 
الطحاوي كم�سفي ق�سائي وعنوانه : مكتب:043578444 ، فاك�س:043248777 
يرجى الحاطة بانه قد مت جتميد الرخ�سة املذكورة اعاله حلني النتهاء من 
اجراءات الت�سفية و�سيتم الغاء الرخ�سة بعد النتهاء من اجراءات الت�سفية 

وموافاتنا ب�سهادة انتهاء الت�سفية.
وقد اأعطيت له هذه ال�سهادة بناء على طلبة فقط ودون حتمل املوؤ�س�سة العليا 

للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة لية م�سوؤولية جتاهه او جتاه الغري.
مبارك زايد املن�سوري

  نائب رئي�س دائرة ال�سوؤون التنظيمية والتطبيق لل�سناعة

 املوؤ�س�سة العليا للمناطق
 القت�سادية املتخ�س�سة
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اعــــــــــالن
هاو�س  ال�س�����ادة/وايت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1476499:لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل هالل يا�سر حممد القبي�سي)%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل حممد علي الكتبي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

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

بتاريخ:2012/10/3 م املودعة حتت رقم: 180172 
با�س��م:�س.جولدن مايل التجارية )�س.ذ.م.م( .

وعنوانه:ديرة الرقة �سرق �س.ب:21365 ، هاتف:02228069 ، فاك�س:02222762 . 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

عدد وادوات يدوية تدار باليد)ادوات قطع ال�سوك و ال�سكاكني واملالعق ، ا�سلحة بي�ساء ، ادوات حالقة( .
الواق�عة بالفئة:8 

KINGPOWER الجنليزية بالالتينية وثالث خطوط مائلة  و�سف العالمة:العالمة عبارة عن 
باللوان الرمادي والحمر وال�سفر و�سكل دائرة م�سننة باللون الرمادي على خلفية بي�ساء  .  

ال�س��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م�سطفى عبد الكرمي دله

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43454
با�س��م:�س.كوكب اجلمال �س.ذ.م.م .

وعنوانه:دبي - ديرة  . 
وامل�سجلة حتت رقم:)43277( بتاريخ 1/ 2003/11

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2011/7/18 وحتى تاريخ 2021/7/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

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

بتاريخ:2011/4/5 م املودعة حتت رقم: 155359 
 ROYAL ROCKETS:با�س��م

وعنوانه:دبي ، �س.ب:29940 ، هاتف:042284412 ، فاك�س:042284426 . 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

التبغ - ادوات التدخني - الثقاب - ال�سجائر - والواقعة �سمن الفئة 34 .
الواق�عة بالفئة:34 

  . ROYAL ROCKETS و�سف العالمة:باللغة الالتينية
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

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

بتاريخ:2012/9/20 م املودعة حتت رقم: 179660 
با�س��م:مدار�س الظفرة اخلا�سة .

وعنوانه:ابوظبي - مدينة حممد بن زايد/�سرق 9 قطعة ب 10 - �س.ب:4330 - هاتف:0507223825 . 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

تعليمي .
الواق�عة بالفئة:41 

اخلا�سة(وعلى  الظفرة  وبالداخل)مدار�س  اخرى  دائرة  داخلها  دائرة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 
منت�سف  ويف  الزرق  باللون   al dhafra private schools ا�سفلهما  جنمتان  والي�سار  اليمني 

ال�سعار �سجره  .  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

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

بتاريخ:2012/8/15 م املودعة حتت رقم: 178029 
با�س��م:هوم وايد .

وعنوانه:ابوظبي/�سارع ال�ستقالل ، �س.ب:310 ، هاتف:0262225700 ، فاك�س:02. 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

بيع الثالجات والغ�سالت والجهزة الكهربائية املنزلية بالتجزئة  .
الواق�عة بالفئة:35 

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن �سكل قو�سني من العلى وال�سفل باللون الحمر وبني القو�سني كتابة 
مكتوب  ال�سكل  وا�سفل  الحمر  باللون  دائرة   o حرف  منت�سف  ويف  الرمادي  باللون   home wide

SINCE 1946 وا�سفلها ا�سم MOHAMED HAREB AL OTAIBA باللون ال�سود .  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /اكتو مارك انرتنا�سيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )166664(    بتاريخ : 2011/12/18 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 

ا�س��م:  �سركة / برميروك انرتنا�سيونال انك
وعنوانه: 4200 �سارع ا�ستون كيلجور، تي اك�س 75662 ، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت ت�سكيل الكربيت على �سكل حبيبات، اآلت اإزالة املواد الرطبة منه، األت ت�سكيله ومعاجلته يف الفئة )7(

الواق�عة بالفئة: )7(
و�سف العالمة:  الكلمة BRIMROCK مكتوبة باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /اكتو مارك انرتنا�سيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )166666(    بتاريخ : 2011/12/18 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 

ا�س��م:  �سركة / برميروك انرتنا�سيونال انك
وعنوانه: 4200 �سارع ا�ستون كيلجور، تي اك�س 75662 ، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الطلب،  ح�سب  وت�سنيعه  ومعاجلته  منه  الرطبة  امل��واد  واإزال���ة  حبيبات  �سكل  على  الكربيت  ت�سكيل  خدمات 

والإ�ست�سارات الفنية يف جمال ت�سكيل ومعاجلة الكربيت، وخدمات معاملة ومعاجلة الكربيت يف الفئة )40( 
الواق�عة بالفئة: )40(

و�سف العالمة:  الكلمة BRIMROCK مكتوبة باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 52317
با�سم : جيويلولرتا ليمتد

وعنوانه : داميوند برايت هاو�س ، ايويل لني ، وي�ست فارلني ،
 ميد�ستون ، كنت ، ام ئي15  اأو ان جي ، اإجنلرتا.

بتاريخ : 28 مار�س 2004 امل�سجلة حتت رقم : 46072  
الفئة : 2

املنتجات : الورني�س والليكر وامل�ستح�سرات امل�ستخدمة يف حماية املركبات �سد التاآكل وال�سداأ.
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/03/26 
وحتى تاريخ : 2023/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

EAT 12403

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 52318
با�سم :جيويلولرتا ليمتد

وعنوانه : داميوند برايت هاو�س ، ايويل لني ، وي�ست فارلني ،
 ميد�ستون ، كنت ، ام ئي15  اأو ان جي ، اإجنلرتا.

بتاريخ : 04 فرباير 2004 امل�سجلة حتت رقم : 44724  
الفئة : 3

املنتجات : التنظيف ، التلميع ، احلك ، الت�س�ميع ، التنظيفات بال�س�امبو ، م�س�تح�سرات الك�س�ط ، امل�س�تح�سرات 
 ، للمركبات  واخلارجي  الداخلي  البال�س�تيك  ولفينيل  املطلية  ولال�س�طح  واملعدن  واملطاط  للكروم  الواقية 

م�س�تح�سرات حلماية الأقم�س�ة وال�س�جاد واجللد .
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/03/26 
وحتى تاريخ : 2023/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

EAT 12404

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 52319
با�سم : جيويلولرتا ليمتد

وعنوانه : داميوند برايت هاو�س ، ايويل لني ، وي�ست فارلني ،
 ميد�ستون ، كنت ، ام ئي15  اأو ان جي ، اإجنلرتا.

بتاريخ : 17 نوفمرب 2003 امل�سجلة حتت رقم : 43567  
الفئة : 2

املنتجات : الورني�س والليكر وامل�ستح�سرات امل�ستخدمة يف حماية املركبات �سد التاآكل وال�سداأ.
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/03/26 
وحتى تاريخ : 2023/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

EAT 12415

العدد  10710 بتاريخ 2013/2/7    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  79/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�ستاأنف عليه:موؤ�س�سة ان ا�س  امل�ستاأنف : مي�سيل �سليم غندور اجلن�سية: الردن    
الندى للعقارات واملقاولت العامة وميثلها مالكها/ �سالح عبداهلل �سالح حممد بدر 
الكثريي واخرون اجلن�سية: المارات مو�سوع ال�ستئناف : الغاء حكم بقيمة 84000 
درهم     املطلوب اعالنه:موؤ�س�سة ان ا�س الندى للعقارات واملقاولت العامة وميثلها 
العنوان:  المارات   اجلن�سية:  الكثريي  بدر  حممد  �سالح  عبداهلل  �سالح  مالكها/ 
بالن�سر  مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1061 جت 
جز- م ت-ب -اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/12 لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-

مع�سكر اآل نهيان    �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 
و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

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

بتاريخ:2012/7/3 م املودعة حتت رقم: 177256 
 ANGELINA:با�س��م

وعنوانه:دبي ، المارات العربية املتحدة - العنوان:دبي/ديرة ، 
�س.ب:39226 ، هاتف:042268752 ، فاك�س:042268754 . 

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :
املواد   ، الك�سط   ، الو�ساخ  ازالة   ، ال�سقل   ، التجميل  التجميل،م�ستح�سرات  التزيني)الكوزمتيك(،مواد  مواد 
العطرية ، عطور ، دهن العود ، اقنعة جتميلية ، كرميات جتميلية ، هالم لغرا�س التجميل ، كرميات للجلد 
املدبوغ ، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر ، كرميات تبي�س الب�سرة ، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة ، ملونات 
ال��وادرة �سمن  �سامبو �سابون )غري   ، رذاذ)�سرباي(لل�سعر   ، لل�سعر  لو�سن  ، غ�سولت  لل�سعر  ا�سباغ   ، ل�سعر 

فئات اخرى( .
الواق�عة بالفئة:3 

وحتتها  متميزة  ب�سورة  ال�سود  باللون  الالتينية  باحلروف   Angelina الكلمة  العالمة:كتبت  و�سف 
الكلمة مر�سوم ب�سورة متميزة وفوقه عالمة وينبق منه جناحان على  A من  ان حرف  عالمة �سح كما 

اجلانب الي�سر م�سممان بطريقة متميزة   .  
ال�س��رتاطات: ل يوجد . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710
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اأولريو  ال��روم��اين  القي�سر  حر�س 
ال��ف��ن��ي للعني يوم  امل��دي��ر  ك��وزم��ني، 
براعم  زي�������ارة  ع���ل���ى  الأول  اأم���������س 
العيناوية،  امل��در���س��ة  يف  ال��ق��دم  ك���رة 
و�سوله  حل��ظ��ة  ا�ستقباله  يف  وك���ان 
�سليمان  خ��ل��ي��ف��ة  امل���در����س���ة،  م��ب��ن��ى 
لكرة  ال���ري���ا����س���ي  ال���ق���ط���اع  م���دي���ر 
اأحمد  وزك����ري����ا  ب����ال����ن����ادي،  ال����ق����دم 
القدم  ك��رة  ملدر�سة  الإداري  امل�سرف 
�سرور،  وه�سام  اخل��ارج��ي��ة،  وامل��راك��ز 
القدم،  كرة  مبدر�سة  الفني  امل�سرف 
والإداري��ة ولعبي  الفنية  والأجهزة 

املدر�سة العيناوية.
التي  امل���ف���اج���ئ���ة  ال�����زي�����ارة  وت����رك����ت 
ق���ام ب��ه��ا م���درب ف��ري��ق ال��ك��رة الأول 
رائ��ع��اً يف نفو�س  ان��ط��ب��اع��اً  ب��ال��ن��ادي 
القي�سر  واأن  خ�����س��و���س��اً  اجل��م��ي��ع، 
الفرح  م�����س��اع��ر  اإخ���ف���اء  ي�ستطع  مل 
يخاطب  ك���ان  ع��ن��دم��ا  متلكته  ال��ت��ي 
الالعبني ال�سغار بعفوية ويداعبهم 
باأ�سلوب مل يعتد عليه كل من يعرف 
�سخ�سية كوزمني القيادية ميدانياً.

خ�س  التي  كلمته  كوزمني  وا�ستهل 
قائاًل  العربية  بالغة  الالعبني  بها 
ال�������س���الم ع��ل��ي��ك��م ����س���ب���اب ف���ج���اء رد 
و�سريعاً،  الالعبني املتحم�سني قوياً 
وذلك قبل اأن يبداأ املرتجم املتمكن 
املهمة  الر�سائل  تو�سيل  يف  ح�سني 
ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا م�����درب ف���ري���ق الكرة 

الأول للرباعم.
وقال كوزمني: بداية ت�سرفت كثرياً 

من  م�سبقاً  تلقيتها  التي  ب��ال��دع��وة 
مدير القطاع الريا�سي لكرة القدم 
خ��ل��ي��ف��ة ���س��ل��ي��م��ان ل��زي��ارت��ك��م، و�سر 
�سعادتي اليوم اأنني اأقف بني لعبي 
املديني  على  ال��ع��ني  ن���ادي  م�ستقبل 
اأن  ميكنني  ول  وال��ب��ع��ي��د،  ال��ق��ري��ب 
التي  ال�سعادة  حجم  ع��ن  لكم  اأع��رب 

اأ�سعر بها واأنا بينكم.
وتابع: يجب عليكم اأي�ساً اأن تكونوا 
�سعداء باملالعب اجليدة التي وفرها 
ال�سخمة  والإمكانيات  النادي،  لكم 
ال��ت��ي ���س��خ��ره��ا م��ن اأج��ل��ك��م، ف�ساًل 
الكبري من قطاع كرة  عن الهتمام 
جتربتي  ورغ���م  جميعاً،  بكم  ال��ق��دم 
اأجدين  ك��الع��ب  الطويلة  ال��ك��روي��ة 
ك���غ���ريي م���ن ال��الع��ب��ني ال���ذي���ن مل 
ال��ق��دم يف  ك��رة  تت�سن لهم مم��ار���س��ة 
ال�سغر على مالعب جيدة وجمهزة 
لذلك  احلديثة،  الإمكانيات  بكافة 
ي��ج��ب ع��ل��ي��ك��م ال���س��ت��ف��ادة م���ن تلك 
لكم  هياأتها  التي  اجليدة  ال��ظ��روف 
الالعبني  ك��وزم��ني  و���س��األ  الإدارة. 
ب�������س���وت ع�������اٍل: ه����ل ����س���اه���دمت فوز 
املنتخب؟ فاأجابوا نعم. وهل فرحتم 
ب�����الإجن�����از، ف���ق���ال���وا ن���ع���م. ث���م قال 
جيدة،  ب�����س��ورة  تعمل  عندما  ل��ه��م: 
تاأكد  القدم،  وجتتهد وحترتف كرة 
باأنها �ستقودكم اإىل جناحات كبرية، 
تكونوا  مل  رمب��ا  عظيمة  واإجن����ازات 
حتلمون بها يوماً ما، ويجب عليكم 
جيدة  ب�����س��ورة  ت��ت��درب��وا  اأن  جميعاً 

بتحقيق  حت��ل��م��وا  اأن  ح��ق��ك��م  وم����ن 
خالل  وتعملوا  الكبرية،  الإجن���ازات 
واجتهاد  بجد  التدريبية  احل�س�س 
التوجيهات  تنفيذ  على  وحت��ر���س��وا 
اأج���ل حتقيق  م��ن  والإداري�����ة  الفنية 
اأحالمكم، وتاأكدوا باأن اإدارة النادي 
دائماً �ستجعل لكم الأبواب مفتوحة 

لدخول قائمة فريق الكرة الأول.
على  ت�سعونه  ال��ذي  وال�سعار  وزاد: 
الدفاع  م�سوؤوليتكم  من  �سدوركم، 
وامل�ستقبل  احل����ايل  ال��وق��ت  يف  ع��ن��ه 
و����س���األ ال��الع��ب��ني م���رة اأخ�����رى من 
فرفع  ع��م��وري  نف�سه  يعترب  ال���ذي 

اأغلب براعم الكرة اأيديهم.

و���س��األ��ه��م م���ن ي��ع��ت��رب ن��ف�����س��ه جيان 
اإىل لع���ب فريق  ف���اأ����س���اروا ج��م��ي��ع��اً 
البلو�سي  ع���ب���داهلل  ���س��ن��وات  ال��ت�����س��ع 
ال�������ذي ي���ح���ر����س ع���ل���ى الح���ت���ف���ال 
اأ�سامواه  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  ب���اأه���داف���ه 
وبداأ  كثرياً  كوزمني  ف�سحك  جيان 
تعال،  ج��ي��ان  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  ي���ردد 
اأدار معه حواراً خا�ساً  وبعد قدومه 
اأن  غ��ري  ح�سني  مرتجمه  بوا�سطة 
عبداهلل مل ينفذ رغبة املدرب خجاًل 
التذكارية  ال�����س��ورة  ال��ت��ق��اط  وق��ب��ل 
من  ال�سغار  لالعبني  كوزمني  ق��ال 
تودون اأن اأح�سر لكم معي الأ�سبوع 
بعموري  ال��الع��ب��ون  فطالب  املقبل 

وب��ع�����س��ه��م ب���ج���ي���ان اأم������ا احل���را����س 
داوود  اإح���������س����ار  ع���ل���ى  ف���اأج���م���ع���وا 
���س��ل��ي��م��ان، ووع���ده���م م�����درب العني 
بزيارة اأ�سبوعية ي�سطحب فيها كل 
م��رة لع��ب��اً م��ن ف��ري��ق ال��ك��رة الأول 

و�ستكون البداية بعموري.

م�شروع مهم
مدير  �سليمان،  خليفة  قال  وب��دوره 
القطاع الريا�سي لكرة القدم بنادي 
ال���ق���دم حدد  ك����رة  اإن ق��ط��اع  ال��ع��ني 
اإدارة  التي اعتمدها جمل�س  اأهدافه 
القدم  لكرة  الريا�سية  العني  �سركة 
حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  برئا�سة 

املو�سم  م��ن��ذ  ن��ه��ي��ان،  اآل  خ��ال��د  ب���ن 
املا�سي ويعمل على تنفيذ الأولويات 
العنا�سر  اإع��داد  ويت�سدرها  املهمة، 
الفريق  حاجة  �سد  مبقدورها  التي 
توا�سل  اآل����ي����ة  خ�����الل  م����ن  الأول 
الفريق  اإدارت���������ي  ب����ني  م����ا  م��ث��ال��ي��ة 
اإىل  العني  ي�سل  حتى  والأكادميية، 
اإىل  احل��اج��ة  دون  الك��ت��ف��اء  مرحلة 
النادي  خ��ارج  م��ن  لعبني  ا�ستقدام 
يف امل�ستقبل . واأ�ساف: املتابع للعني 
ي��ع��ت��م��د خ���الل املرحلة  ك���ان  ي��ج��ده 
من  لعبني  ا�ستقدام  على  املا�سية 
خ����ارج ال���ن���ادي ون��ع��م��ل ج��م��ي��ع��اً على 
تغيري تلك الآلية، حتى نتمكن من 
جني ثمار اجلهود الكبرية التي ظل 
ال�سنية،  امل��راح��ل  يف  ال��ن��ادي  يبذلها 
واأن هناك ميزانية كبرية  خ�سو�ساً 
يتم تخ�سي�سها �سنوياً ملدر�سة الكرة 

والأكادميية.
وت���اب���ع: ل��دي��ن��ا لع��ب��ني مم��ي��زي��ن يف 
ثقة  على  و�سخ�سياً  �سنة   19 فريق 
تامة اأن مبقدورهم متثيل الدعامة 
امل�ستقبل  يف  ل��ل��ف��ري��ق  الأ����س���ا����س���ي���ة 

القريب.
تكون  اأن  ���س��ل��ي��م��ان  خ��ل��ي��ف��ة  ون���ف���ى 
بالنادي  الثالثة  �سالة اجلمانيزيوم 
ن���وع���اً م���ن ال���وج���اه���ة، م���ن���وه���اً اإىل 
اأمام  تقف  ظلت  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  اأن 
ت�سعيدهم  ي��ت��م  ال���ذي���ن  ال��الع��ب��ني 
تكوين  يف  تكمن  الأول  الفريق  اإىل 
البدين،  ومردودهم  الالعبني  بنية 

الأم�����ر ال����ذي ي��ف��ر���س ع��ل��ى مدرب 
فريق الكرة الأول العمل من جديد 
اعتقادي  ويف  تكوينهم،  اإع���ادة  على 
علمية  ب�سورة  الالعبني  تاأهيل  اأن 
الأ�سا�سية  ال���دع���ائ���م  م���ن  ح��دي��ث��ة 
اجلرعات  حتمل  م��ن  متكنهم  التي 
ال��ت��ي يخ�سع  ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���س��ة 
املحرتف،  ال���ق���دم  ك����رة  ل��ه��ا لع����ب 
لي�ست  ال�سالة  اأن  لكم  ذك��رت  وكما 
للوجاهة بقدر ما هي م�سروع مهم 

ومكمل لتاأهيل الالعبني.

روؤية النادي
ووقف كوزمني مع م�سوؤويل مدر�سة 
ال�����س��اع��ة ناق�سهم  ث��ل��ث  ن��ح��و  ال��ك��رة 
خاللها يف جملة من الأم��ور املهمة 
الرباعم  وتكوين  بتاأ�سي�س  واملتعلقة 
تناول  كما  حديث،  علمي  نحو  على 
ال��ن��ق��ا���س اأح�����دث م���ا ت��و���س��ل��ت اإليه 
بربامج  املتعلقة  العلمية  الدرا�سات 
التدريب املتطورة واخلا�سة بتاأهيل 
التاأ�سي�س،  م��رح��ل��ة  يف  ال��الع��ب��ني 
واتفق اجلميع على �سرورة م�ساعفة 
اجلهود والهتمام مبمار�سات جميع 
امل�ستطيل  وخ����ارج  داخ���ل  ال��الع��ب��ني 
اآلية  م��ن خ��الل حت�سني  الأخ�����س��ر، 
اأولياء الأم��ور، ملواكبة  التوا�سل مع 
حم��������اور وع������الم������ات الح����������رتاف، 
على  ال��ن��ادي  لع��ب��ي  جميع  وتهيئة 
النحو الذي يتما�سى مع روؤية نادي 

العني وقيمه املوؤ�س�سية.

نادي املدينة
العني على �سرورة  م��درب  واأو���س��ى 
ال����س���ت���ف���ادة م����ن و���س��ع��ي��ة ال���ن���ادي 
ملدينة  ن��اٍد  جعلته  والتي  اجلغرافية 
ك���ب���رية ب��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن امل���واه���ب، 
لالأخذ  الك�سافني  ينتظرون  الذين 
باأيديهم وتطوير اإمكانياتهم الفنية 
جيدة  ب�سورة  وحتفيزهم  والبدنية 

لال�ستفادة منهم يف امل�ستقبل.
وقال كوزمني اأف�سل دائماً العمل مع 
ميتلكون  الذين  ال�سغار  الالعبني 
اأنف�سهم،  لتطوير  الكافية  احلوافز 
القابلية  فيهم  نلم�س  لأن��ن��ا  وذل���ك 
خ�سو�ساً  م�����س��ت��وي��ات��ه��م،  لتح�سني 
ع��ن��دم��ا ي��ظ��ه��رون رغ��ب��ت��ه��م يف هذا 
ال�����س��يء، م��ن خ���الل ح��ر���س��ه��م على 
م�ساعفة جهودهم خالل اجلرعات 

التدريبية .
ان�سمام  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  وزاد: 
برمان  واأحمد  اأحمد مو�سى  يو�سف 
حاجة  يف  اأنهما  ب��رغ��م  الفريق  اإىل 
اإىل بع�س الوقت، ولكنهما ميتلكان 
وي��و���س��ف ظ��ه��ر يف بع�س  ال���رغ���ب���ة، 
امل�ساركة  م��ن  امل���ب���اراة، وك���ان ق��ري��ب��اً 
العمل  ويبقى  اأخ���رى،  مواجهات  يف 
نحو  على  املوؤ�س�سني  الالعبني  م��ع 
اأف�سل  الأول  ال��ف��ري��ق  يف  ���س��ح��ي��ح 
بكثري من العمل مع لعبني قادمني 
من خارج النادي واأعمارهم تتجاوز 

حدود الثالثني.

العا�سرة  ال�ستوية  العاملية  الألعاب  دورة  مناف�سات  اختتمت 
�سينج  بيوجن  مدينة  ا�ست�سافتها  التي  اخل��ا���س  لالأوملبياد 
الأوملبية  الأل���ع���اب  دورة  با�ست�سافة  ف���ازت  وال��ت��ي  ال��ك��وري��ة 
فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي  ال����دورة  واأق��ي��م��ت   .2018 ع��ام  ال�ستوية 
كر�س  ال���ذي  ن�ستطيع  نعم  �سعار  حت��ت  دول���ة   115 لع��ب��وا 
على  الأ�سوياء  وحث  الأ�سوياء  وغري  الأ�سوياء  بني  التعاون 
الأ���س��وي��اء والأخ����ذ بيدهم لأن  اأق��ران��ه��م م��ن غ��ري  م�ساعدة 
فعاليات  ع���دة  ت�سمنت  فيما  الآخ����ر  ب���دون  يعي�س  اأح���د  ل 
وللتنمية  لل�سباب  العامليتان  القمتان  واأب��رزه��ا  وم��وؤمت��رات 
اأقيمتا على هام�س الدورة حتقيقا ل�سعارها. ح�سر  واللتان 

الأوملبياد  رئ��ي�����س  ���س��راي��ف��ر  تيموثى  ال��دك��ت��ور  اخل��ت��ام  ح��ف��ل 
لالألعاب  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�سة  ال����دويل  اخل��ا���س 
وعمدة مدينة بيوجن �سينج بجانب جاك روج رئي�س اللجنة 
الأوملبية الدولية البلجيكية الذي اأعرب عن �سعادته بح�سور 
دعوة  لقبول  ا�ستعداده  الكبري مبديا  الإن�ساين  هذا احلدث 
لالأوملبياد  الإقليمي  الرئي�س  ال��وه��اب  عبد  اأمي��ن  املهند�س 
ع��امل يف كرة  ك��اأ���س  اأول  ال���دويل حل�سور ت�سفيات  اخل��ا���س 
والتي   2013 ع��ام  خ��الل  دب��ي  اأو  القاهرة  �ستقام يف  القدم 
ينظمها الفيفا واأطلق عليها ريو 2014 وتقام النهائيات يف 

الربازيل قبل نهائيات كاأ�س العامل للكبار . 

اختتام مناف�سات دورة الألعاب العاملية ال�ستوية لالأوملبياد اخلا�ض يف كوريا

•• اأم القيوين ـ حممد بدير :

تاأهل  ع��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�سف  دور  م��ن��اف�����س��ات  اأ���س��ف��رت 
املباراة  اإىل   ، العا�سمة  و���س��رط��ة  ي��ون��اي��ت��د  ف��ري��ق��ي 
را�سد  دورة  ختام  �سمن  اليوم  تقام  والتي  النهائية 
بن �سعود املعال لكرة القدم باأم القيوين، والتي تقام 
برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين، 

يف ن�سختها العا�سرة.
اأمن  و�سرطة  العايل  التعليم  فريقي  ويتقابل  ه��ذا 
بالدورة،  وال��راب��ع  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  لتحديد  امل��ن��اف��ذ، 
وت��ف�����س��ي��ال ف��ق��د ���س��ه��دت م��ب��اري��ات ن�����س��ف النهائي 
مبارتني ات�سمتا بالفنيات العالية والندية ، وجاءت 
اأمن  و���س��رط��ة  يونايتد  فريقي  ب��ني  الوىل  امل��ب��اراة 
املنافذ، والتي فاز فيها الول بهدفني مقابل ل�سيء 
حممد   ، ر�سائي  حامد  الالعبني  ليونايتد  و�سجل 
ام���ني ب��ن��ي ر���س��ي��د، و���س��ه��دت امل���ب���اراة ع���دد ك��ب��ري من 
الن��ذارات كانت من ن�سيب �ستة لعبني من فريق 
ي��ون��اي��ت��د وث��الث��ة ان�����ذارات ���س��ف��راء ل��ف��ري��ق �سرطة 
اأمن املنافذ، وحالة طرد واحدة للالعب نادر يحيى 
احل���ارث���ي م���ن ف��ري��ق اأم����ن امل��ن��اف��ذ، وك���ان���ت جائزة 
اأف�سل لعب من ن�سيب ح�سني خور�سيد من فريق 

يونايتد.
�سرطة  فريقي  فريقي  بني  الثانية  امل��ب��اراة  وج��اءت 
ال��ع��ا���س��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وف����از خ��الل��ه��ا فريق 

بالتعادل  ان��ت��ه��ت  امل���ب���اراة  وك��ان��ت  العا�سمة  ���س��رط��ة 
ال�سلي  الوقت  خالل  منهما  لكل  بهدف  اليجابي 
الالعب  العا�سمة  �سرطة  ه��دف  و�سجل  ل��ل��م��ب��اراة 
الالعب  العايل  للتعليم  و�سجل  ب��الل،  ب��الل جمعه 
ل�سربات  املباراة  واحتكمت   ، عطوه  حممد  حممود 
الرتجيح وتاأهل �سرطة العا�سمة للمباراة النهائية 

ليقابل فريق يونايتد لتحديد بطل الدورة.
تتكون  وال��ت��ي  واحل��ك��ام  الفنية  اللجنة  واأك���دت  ه��ذا 

،رئي�س  ال���رح���م���ن  ع���ب���دال���ك���رمي حم��م��د ع��ب��د  م���ن 
اللجنة ، وحممد احلميدي م�سئول احلكام ، وعماد 
،ع�سو،  اجل�سمي  عي�سى  وعبداهلل  الد�سوقي،ع�سو، 
واإدري�س قمي�س، ع�سو،   ، وعادل عبدالعزيز، ع�سو 
بن�سختها  ال��دورة  �سهدته  ال��ذي  التطور  م��دى  على 
عالية  مب�ستويات  ف��رق  مب�ساركة  وخا�سة  العا�سرة 
توؤكد ب�سكل كبري على جناح الدورة ، كما ان الفرق 
ل��ل��دورة مم��ا زادها  الفنية  ب��ال�����س��روط  ال��ت��زم��ت  ق��د 

جناحا وتاألقا.

ختام قوي وفعاليات متنوعة
واأفاد مروان �ساهني رئي�س جلنة العالقات العامة، 
بدورة را�سد بن �سعود املعال لكرة القدم باأم القيوين، 
املباراة  ي�سهد  ال��ذي  للدورة  اليوم اخلتامي  ان  على 
النهائية �سوف ي�سم عددا من الفقرات والفعاليات 
املنظمة  اللجنة  بكلمة  احلفل  فقرات  �ستبداأ  حيث 
والعاب  ترفيهية  ف��ق��رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �ست�سهد  ك��م��ا 
، هذا  الرعاة للدورة  نارية بجانب عر�س م��ادة عن 
ال��دورة منذ انطالقها عام  اىل جانب فيلم يعر�س 
عر�س  �سا�سة  على  احلالية  ال���دورة  وحتى   2002
للح�سور واجلمهور، يلي ذلك تكرمي الرعاة وجميع 
، بعد ذلك احلدث الكرب وتتويج  امل�ساركة  اجلهات 
الفرق الفائزة وتت�سمن بان يح�سل الفريق الفائز 
باملركز الول على كاأ�س الدور بال�سافة للميدالية 
درهم،  األ��ف   100 ومبلغ  الفريق  الذهبية لع�ساء 
و مينح الثاين 50 األف درهم،وامليدالية الف�سية اأما 
املركز الثالث فيح�سل على 30 األف درهم وامليدالية 
اآلف   10 على  املثايل  الفريق  ويح�سل  الربونزية، 
واأف�سل  اأف�سل لعب  لكل من  دره��م ومتنح جوائز 

حار�س والهداف قيمتها 5000 درهم.
قد  ال��دورة  اأن  العامة،  العالقات  رئي�س جلنة  وبني 
فرق  ت�سم  بدايتها  يف  فكانت  كبريا  تطورا  �سهدت 
من داخ��ل الم��ارة فقط وتطورت حتى �سمت فرق 

من جهات متعددة من كافة اإم��ارات الدولة بجانب 
ال��ق��دم للم�ساركة  ب��ك��رة  ك��ب��رية  اأ���س��م��اء  ا���س��ت��ق��ط��اب 
ب��ال��دورة ، وذل��ك م��ا ي��وؤك��د على تطور ال���دورة فنيا 
واإداريا وتنظيميا، كما او�سح ان جلان الدورة تعمل 
على ك�سب اخلربة للم�سي قدما فى تطوير الدورة 

لت�سمل فرق خليجية وعربية بامل�ستقبل.
ال�����س��ك��ر اجل���زي���ل اىل مقام  ك��ل��م��ت��ه وج���ه  ويف خ��ت��ام 
ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين، لرعايته الكرمية 
ودعم �سموه الالحمدود للدورة وكذلك ال�سكر اىل 
ويل عهده المني �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود املعال 
الدورة  اأو�سلت  التي  �سموه  وتوجيهات  لهتمامه 
يوؤكده  ال��ذي  والنجاح  التنظيم  م��ن  امل�ستوى  لهذا 
اللجان  اع�ساء  جلميع  ال�سكر  وج��ه  كما   ، اجلميع 
واإخراجها  ال��دورة  لنجاح  املنظمة ومن بذل اجلهد 

بهذا ال�سكل امل�سرف. 

 8 ي��وم اجلمعة  دب��ي  الأوت�����ودروم يف  حتت�سن حلبة 
�سباط-فرباير اجلاري، اأحداث اجلولة الإفتتاحية 
الأوىل   300 ك��ي��ه  ج���ي.  اإن.  التحمل  ب��ط��ول��ة  م��ن 
من نوعها يف املنطقة، التي تتميز ب�سباقات �ساخنة 
وم��ث��رية ل�����س��ي��ارات م��ن ع���دة ف��ئ��ات، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
النارية  ل��ل��دراج��ات  موتور�سيتي  بطولة  مناف�سات 

على احللبة الدولية.
جي.  اإن.  التحمل  بطولة  ت�سهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
كيه 300 �سباقات ت�سم فئات خمتلفة من �سيارات 
املزودة  الريا�سية  ال�سيارات  و  ت��ي  ج��ي.  و  رادي��ك��ال 
���س��م��ن ���س��ب��اق واح�����د م���ث���ري، ح��ي��ث مي��ث��ل احل���دث 
الأولية  النماذج  فيه  وتقارع  للجميع  كبرياً  حتدياً 
اإذ  واملعدلة،  املزودة  الريا�سية  ال�سيارات  لل�سيارات.. 
اأب�سر هذا النمط من ال�سباقات النور يف �سيتينيات 

القرن املا�سي.
وت�����س��ت��ق��ط��ب ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
ال�سائقني وع�ساق ال�سرعة والإثارة ومتنحهم جتربة 
بعنا�سر  املفعمة  ال�سباقات  طعم  لإخ��ت��ب��ار  ج��دي��دة 
ال��ق�����س��وى وال�����س��را���س��ة، مقارنًة  ال��ن��دي��ة وال�����س��رع��ة 
بال�سباقات التقليدية التي تقام وفقاً لنمط �سباقات 

�سربينت على احللبات الدائرية الق�سرية ن�سبياً.
على راأ�س امل�ساركني، ي�سعى ليون براي�س على منت 
ال�سيارة Ferrari 458 Italia ب�سحبة زميله 
اإىل ب�سط  ب���ارف م��ن ف��ري��ق دراغ����ون را���س��ي��ن��غ  روب 
ك��اأ���س��ه��ا ع��ال��ي��اً يف  ال��ب��ط��ول��ة ورف���ع  �سيطرتهم ع��ل��ى 

ال�سيارة  منت  على  الثنائي  اأّن  بيد  الإم���ارات،  �سماء 
الإيطالية الرهيبة �سيواجهان مناف�سة �سديدة من 
اأمثال ج��وردان جروجور وط��ارق اجلمال على منت 

.Radical SR3 سيارات من طراز�
وي��ع��ود ب��ط��الن ت��وج��ا م����رات ع��دي��دة يف ح��ل��ب��ة دبي 
ن��ادر زه��ور على منت  اأوت���ودروم اإىل الواجهة، وهما 
 SEAT Leon Super Copa ال�����س��ي��ارة 
الإمارات  املا�سي مبناف�سات بطولة  العام  الذي توج 
فاندربال  و�سبين�سر   ، املعدلة  الريا�سة  لل�سيارات 

على منت ال�سيارة BMW 120D التي ح�سدت 
24 �ساعة  ب��ط��ول��ة دن���ل���وب  ف��ئ��ة يف  اأف�����س��ل  ج���ائ���زة 

2013 بدبي.
ويف م��ن��اف�����س��ات ك���اأ����س ك��ل��ي��و ي�����س��ع��ى الأخ������وان نبيل 
و�سامي مطران اإىل التفوق على نخبة من ال�سائقني 

املميزين مثل غيوم �سيموين.
النارية  ال��دراج��ات  �سباقات  تعود  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
حيث  ال�سهرين،  قرابة  دام  غياب  بعد  الواجهة  اإىل 
�سيكون يف اإنتظار ع�ساق وحمبي بطولة موتور�سيتي 

الندية  النارية مناف�سات حامية ت�سودها  للدراجات 
600 �سي. �سي  والإث��ارة، ل �سّيما من خالل الفئة 
تنري  حممود  ب��ني  م�ستعلة  مواجهة  �ست�سهد  التي 
و���س��وري��ة راج����ا. ومي��ل��ك راج���ا ع��ل��ى م��نت الدراجة 
نقطة   95 ب���  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى  اف�سلية   Yamaha
 Duseja ال��دراج��ة  م��نت  على  لتنري   65 مقابل 
ك��ب��ري يف جتاوز  اأم���ل  ت��ن��ري  ي��ح��ذو  ل��ك��ن   ،  Moto
امل��ت�����س��در، ح��ي��ث ي��ط��م��ح اإىل حت��ق��ي��ق ال��ف��وز يف كال 
امل��ق��ب��ل وال���ف���وز بالن�سيب  ي���وم اجل��م��ع��ة  اجل��ول��ت��ني 

الأكرب من ال� 50 نقطة املتبقية يف احلدث.
 Ducati اأوك�سلي على منت الدراجة  وي�سعى جو 
 Kawasaki وع��م��ر ن��اج��ي ع��ل��ى م��نت ال���دراج���ة 
 Triumph الدراجة  نيكول�س على منت  وروب 
واإي���ري���ك�������س���ا����س ���س��اف��ي��ك��ا���س ع���ل���ى م����نت ال����دراج����ة 
Yamaha، اإىل �سحب الب�ساط من حتت املت�سدر 

وو�سيفه واإف�ساد فرحتهم عليهم.
فان  دوم��ي��ن��ي��ك  ي�سعى  روك����ي،  ك��اأ���س  مناف�سات  ويف 
بولنيتز على منت الدراجة Suzuki اإىل تعوي�س 

يف  ف��وزي��ن  حقق  اأن  بعد  املا�سية  اجل��ول��ة  يف  خيبته 
كولني  باملت�سدر  واللحاق  الإفتتاحيتني،  اجلولتني 

 .Kawasaki هينديز على منت الدراجة
عبد  ه��و  �سي  ���س��ي.   1000 فئة  ال�سعب يف  ال��رق��م 
 ،BMW ال���دراج���ة  ب���ن لدن ع��ل��ى م���نت  ال��ع��زي��ز 
اأمثال  بوجود  �سهلة  تكون  لن  لدن  بن  مهمة  لكن 
اي�سا   BMW ال��دراج��ة  منت  على  ال�سيبة  نا�سر 
دراج���ات  م��نت  ع��ل��ى  ب��الك��ن��ي  و�ستيف  ب��وي��رت  واآلن 
جريجوري  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  جنبا   ،Kawasaki
ف��ي��ت��زج��ريال��د ال�����ذي ���س��ي��ح��ل��ق وح���ي���دا ع��ل��ى منت 
Honda ودام��ني فان بلريك على منت  الدراجة 

.Ducati الدراجة
يوم  �ستقام   300 كيه  ج��ي.  اإن.  �سباقات  اأّن  يذكر 
اجل��م��ع��ة امل���واف���ق ل��� 8 ���س��ب��اط-ف��رباي��ر اجل����اري يف 
متام ال�ساعة 10:10 �سباحاً على اأر�س حلبة دبي 
اأوتودروم، حيث �سيتم الإعالن عن اإنتهاء ال�سباق يف 
متام ال�ساعة 2:00 ع�سراً. بينما تنطلق مناف�سات 
الريا�سية  للدراجات  الإم��ارات  موتور�سيتي  بطولة 
يف متام ال�ساعة 9:45 �سباحاً، مع اإنطالق ال�سباق 
والثاين يف متام  11:40 �سباحاً  ال�ساعة  الأول يف 

ال�ساعة 1:45 ظهراً.
واأ�سحاب  ب���ه���واة  اأوت���������ودروم  دب����ي  ح��ل��ب��ة  وت���رح���ب 
املتعة  من  ن�سيب  لهم  و�سيكون  النارية  ال��دراج��ات 
اإدارة احللبة بامل�ساركة  والإث��ارة، حيث �ست�سمح لهم 

يف بع�س اجلولت احلرة خالل اأحداث اليوم.

ختام دورة را�شد بن �شعود املعال لكرة القدم باأم القيوين

اليوم املباراة النهائية بني فريقي يونايتد و�سرطة العا�سمة على ملعب النادي العربي

اجلولة الفتتاحية من �سباقات التحمل اإن. جي. كيه 300 ومناف�سات بطولة موتور�سيتي للدراجات النارية على اأر�ض حلبة دبي اأوتودروم يوم 8 فرباير

خليفة �شليمان يوؤكد اأن الأكادميية م�شروع ا�شرتاتيجي لنادي العني 

كوزمـــني اأبـــواب الفريــق الأول مفتوحــــة اأمـــام لعبــــي املراحــــل ال�سنيـــــــة 

 60 يغلق غدا باب الت�سجيل ل�سباق جرنني للقوارب ال�سراعية املحلية فئة 
ال�سبت  واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي  قدما 

املقبل.
ينذر  اجل��دي��د مم��ا  املو�سم  الفئة يف  لتلك  الأوىل  ه��ي  اجل��ول��ة  ه��ذه  وتعترب 
مبناف�سة قوية بني البحارة خا�سة الذين مل يحالفهم احلظ يف �سباقات فئة 

43 قدما.
وي�سارك يف هذه اجلولة اأكر من 1500 بحار على منت 85 حممال من 
املنتظر اأن ير�سموا معا واحدة من اأجمل اللوحات الرتاثية البحرية خالل 

ال�سباق اإىل جانب ثالثة بحارة من اأ�سحاب الإعاقات ال�سمعية واحلركية. 

اإغالق باب الت�سجيل يف �سباق جرنني للقوارب 
ال�سراعية املحلية فئة 60 قدمًا غدًا
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 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2010/11/29م    املودعة حتت رقم:150009 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:م. املحبوب لتجارة الزيوت واملنتجات ال�سناعية.  

 جن�سية ال�سركة:  المارات العربية املتحدة.      
وعنوانه: �س.ب 70946، املنطقة ال�سناعية 11، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: زيوت و�سحوم �سناعية، مزلقات، مركبات امت�سا�س 
وترطيب وتثبيت الغبار، وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة يف الفئة 4

 والواقعة يف الفئة: 4 
و�سف العالم�ة:    كلمة )Petro Synth( بحروف لتينية باللون الأحمر ب�سكل خا�س وبجانبها قطرة كبرية 

 باللون الأ�سفر باإطار باللون الأزرق وحتتها ثالث قطرات م�سابهة. كما بال�سكل املو�سح.   
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/01/30م    املودعة حتت رقم:168540 
 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:برجر كنج كوربوري�سن  
 جن�سية ال�سركة: �سركة اأمريكية   

وعنوانه:5505 بلو لجون درايف، ميامي، فلوريدا 33126، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات توفري برامج كمبيوتر عرب الإت�سال املبا�سر 

)الإنرتنت( غري قابلة للتنزيل لتحليل ر�سى العمالء. فئة 42.
 والواقعة يف الفئة:42 

عبارة )GUEST TRAC( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   و�سف العالم�ة:  
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/01/23م    املودعة حتت رقم:168223 
 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:فيلدبوينت بي. يف.  
 جن�سية ال�سركة:  هولندا  

 وعنوانه: 16 با�سوفولويغ، 1105 بي اإت�س اأم�سرتدام، هولندا. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، منظفات 
وغ�سول لتنقية الب�سرة، م�ستح�سرات غري دوائية للعناية وتكييف ال�سعر وفروة الراأ�س والب�سرة والأظافر، 
غ�سول  )كوزميتيك(،  جتميل  م�ستح�سرات  ع�سبية،  زي��وت  عطرية،  زي��وت  التواليت،  م��اء  ع��ط��ور،  �سابون، 
)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان، اأقنعة من الطني، كرميات النهار، كرميات الليل، كرميات جتميلية للعيون، 
كرميات جتديد جتميلية، اأمالح اإ�ستحمام، بل�سم جتميلي، م�ستح�سرات اإ�ستحمام، اأقنعة جتميلية، م�سادات 
ال�سعر، كرميات ترطيب، م�ستح�سرات مكياج،  اإزالة  �سمع  ال�سعر،  اإزالة  �سعر، م�ستح�سرات  للعرق، مزيالت 
جتميلية  م�ستح�سرات  لل�سعر،  وج��ل  رذاذ  دوائ��ي��ة،  غ��ري  تواليت  م�ستح�سرات  املكياج،  اإزال���ة  م�ستح�سرات 
لال�ستخدام خالل ال�ستحمام اأو حمام الد�س، زيوت وجيل وكرميات ورغوة الإ�ستحمام اأو حمام الد�س، اأقنعة 
غ�سول  للب�سرة،  مائية  وم�ستح�سرات  منظفات  للوجه،  غ�سول  واجل�سم،  الوجه  مق�سرات  واجل�سم،  للوجه 
لال�ستخدام  الكريهة  الروائح  مزيالت  العيوب،  لإخفاء  وجيل  كرميات  الب�سرة،  مرطبات  الب�سرة،  لتنظيف 
احلالقة،  بعد  مل��ا  م�ستح�سرات  ح��الق��ة،  جيل  ح��الق��ة،  ك��رمي��ات  ح��الق��ة،  رغ��وة  ِح��الق��ة،  �سابون  ال�سخ�سي، 
م�ستح�سرات ملا قبل احلالقة، م�سحوق التالك، مواد تواليت، م�ستح�سرات العناية بالأظافر، خ�سب معطر، 

�سامبو، طالء اأظافر، مزيالت طالء الأظافر، حليب وغ�سول جتميلي، اأطقم ومواد جتميل، بخور. فئة 3.
 والواقعة يف الفئة: 3 

و�سف العالم�ة:  عبارة )LA DANZA( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/01/25    املودعة حتت رقم:168337 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:راي�سجروورز ليمتد.        
 جن�سية ال�سركة: �سركة ا�سرتالية  

 وعنوانه:يانكو اأفنيو، ليتون، نيو �ساوث ويلز 2705، ا�سرتاليا.   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مواد غذائية للحيوانات.        

 والواقعة يف الفئة:31 
كلمة )COPRICE( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.      و�سف العالم�ة:  

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/1/11    املودعة حتت رقم:167778 
 تاريخ الأ�سبقية :    

 باإ�س��م:كومباين جرفاي�س دانون.           
 جن�سية ال�سركة: �سركة فرن�سية  

 وعنوانه:17 بوليفارد هاو�سمان ، باري�س 75009 ، فرن�سا.     
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�سروبات مقوية )لي�ست لغرا�س طبية( م�سروبات 

الطاقة
 والواقعة يف الفئة:32 

كلمة )BLUE(  بحروف لتينية اأعلى احلرف B فا�سلة كما بال�سكل املو�سح.    و�سف العالم�ة:  
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/01/30م    املودعة حتت رقم:168544 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:دي اف او، ال ال �سي.  

 جن�سية ال�سركة:  الوليات املتحدة المريكية   
 وعنوانه:203 اي�ست مني �سرتيت، �سبارتانربج، �ساوث كاليفورنيا 29319، اأمريكا . 

والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  الإ�سطناعي،  وال��ن  وال�ساغو 
واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل وال�سل�سة 

، التوابل ، البهارات، الثلج. الفئة 30.
 والواقعة يف الفئة: 30 

و�سف العالم�ة:عبارة )GRAND SLAM( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2012/01/25    املودعة حتت رقم:168334 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:فورد موتور كمبني  

 جن�سية ال�سركة: �سركة اأمريكية موؤ�س�سة وفق قوانني ولية ديالوير  
وعنوانه:ون اأمرييكان رود، ديربورن، ميت�سيجن 48126، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: الأحذية واملالب�س. الفئة 25 
 والواقعة يف الفئة:25 

ثالث  بينها  دائ����ري  ب�سكل  لتينية  ب��ح��روف   )FORD MUSTANG( ع��ب��ارة  و�سف العالم�ة:  
خطوط باللون الأزرق و الأبي�س والأحمر واأمامها فر�س يجري كما بال�سكل املو�سح كما بال�سكل املو�سح. 

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/01/25    املودعة حتت رقم:168338 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:راي�سجروورز ليمتد.        
 جن�سية ال�سركة: �سركة ا�سرتالية  

 وعنوانه:يانكو اأفنيو، ليتون، نيو �ساوث ويلز 2705، ا�سرتاليا.   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مواد غذائية للحيوانات.        

 والواقعة يف الفئة:31 
كلمة )CopRice( بحروف لتينية ب�سكل خا�س داخل اإطار بي�ساوي كما بال�سكل املو�سح. و�سف العالم�ة:  

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/01/17م    املودعة حتت رقم:167981 
 تاريخ الأ�سبقية :  2011/10/28م  

 باإ�س��م:�سان�سو�س �سبيكرتوم اإل اإل �سي  
 جن�سية ال�سركة:  الوليات املتحدة المريكية     

وعنوانه:  8601 �سيك�س فورك�س رود، �سويت 700، راليج، نورث كارولينا 27615، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اأجهزة قيا�س املياه واأجهزة قيا�س تدفق املوائع بجميع 
اإر�سال واإ�ستقبال البيانات لالإ�ستخدام يف  اأنواعها ومكوناتها الواردة يف الفئة 9، اأجهزة راديو لالإ�ستخدام يف 
قراءة اأجهزة القيا�س الآلية الواردة يف الفئة 9، اأجهزة واأدوات كهربائية واإلكرتونية للتحكم عن بعد واإر�سال 
قيم القيا�س عن بعد والقيا�س عن بعد وخا�سًة الأجهزة اخلا�سة بقراءة وحترير الفواتري وحت�سيل وت�سجيل 

والتحكم ب� وت�سجيل بيانات اإ�ستهالك املياه، معدات اإ�ستهالك املياه. فئة 9.
 والواقعة يف الفئة: 9 

 و�سف العالم�ة:   كلمة )IPERL( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح. 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2010/11/29م    املودعة حتت رقم:150010 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:م. املحبوب لتجارة الزيوت واملنتجات ال�سناعية.  

 جن�سية ال�سركة:  المارات العربية املتحدة.      
وعنوانه: �س.ب 70946، املنطقة ال�سناعية 11، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة.    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: زيوت و�سحوم �سناعية، مزلقات، مركبات امت�سا�س 
وترطيب وتثبيت الغبار، وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة يف الفئة 4

 والواقعة يف الفئة: 4 
عبارة )Molysn specialized Lubricants( بحروف لتينية  باللون الأبي�س  و�سف العالم�ة: 
على اطار دائري باللون الأزرق والأ�سفرعليه حرف M  باللون الأ�سفر وت�سقط منه قطرة باللون الأ�سفر 

والأزرق كما بال�سكل املو�سح
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168640 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:راي�سجروورز ليمتد  
 جن�سية ال�سركة: �سركة ا�سرتالية  

وعنوانه:يانكو اأفنيو، ليتون، نيو �ساوث ويلز 2705، ا�سرتاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  الأرز ومنتجات الأزر وت�سمل نودلز الأرز، ب�سكويت اأرز 
رقيق ه�س، كعك الأرز، فطائر اأرز،  ب�سكويت الأرز، كعك الوفل بالأرز، ن�ساأ الأرز، حلوى تعد من دقيق واأرز، 

وجبات حم�سرة وحمفوظة مكونة اأ�سا�ساً من الأرز. الفئة 30.
 والواقعة يف الفئة:30 

عبارة )Sun Rice( بحروف لتينية داخل �سكل بي�ساوي باللون الأ�سود داخله ر�سم ما  و�سف العالم�ة:  
ي�سبه الدائرة باللون الأبي�س كما بال�سكل املو�سح.  

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/01/25    املودعة حتت رقم:168335 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:فورد موتور كمبني  

 جن�سية ال�سركة: �سركة اأمريكية موؤ�س�سة وفق قوانني ولية ديالوير  
وعنوانه:ون اأمرييكان رود، ديربورن، ميت�سيجن 48126، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مركبات موتورية وقطعها ولوازمها.  فئة 12.
 والواقعة يف الفئة:12 

عبارة )انطلق اإىل الأبعد( بحروف عربية كما بال�سكل املو�سح.    و�سف العالم�ة:  
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/01/25    املودعة حتت رقم:168340 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:راي�سجروورز ليمتد.        
 جن�سية ال�سركة: �سركة ا�سرتالية  

 وعنوانه:يانكو اأفنيو، ليتون، نيو �ساوث ويلز 2705، ا�سرتاليا.   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مواد ومكمالت غذائية للحيوانات.  

 والواقعة يف الفئة:31 
كلمة )AUSFEED( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.          و�سف العالم�ة:  

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/01/23م    املودعة حتت رقم:168221 
 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:لبوراتوارز داجنو  
 جن�سية ال�سركة:  فرن�سا  

 وعنوانه: 16 رو دو ليك�سبوزي�سيون، 75007 باري�س، فرن�سا.. 
التالية: �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل  املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
)كوزمتيك(، كرميات جتميلية وم�ستح�سرات للعناية بالب�سرة، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان. فئة 3

 والواقعة يف الفئة: 3 
 و�سف العالم�ة:     كلمة )CEBELIA( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/01/10م    املودعة حتت رقم:167749 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:ليكويد �سلو�سنز �س م ح  

 جن�سية ال�سركة:  الإمارات العربية املتحدة.    
 وعنوانه: مكتب رقم 109 ال بي 13، جبل علي، دبي، الأمارات العربية املتحدة 

والغازية  املعدنية  واملياه  ال�سعري(  )�سراب  البرية  التالية:    املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اأ�سربة  وغ��ريه��ا م��ن امل�����س��روب��ات غ��ري ال��ك��ح��ول��ي��ة، م�����س��روب��ات م�ستخل�سة م��ن ال��ف��واك��ه وع�����س��ائ��ر ال��ف��واك��ه، 

وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات.
 والواقعة يف الفئة: 32 

الأ�سود  بالألوان  بطاقة  يف  لتينية  بحروف   )LIQUID SOLUTIONS( عبارة  و�سف العالم�ة: 
والرمادي والأبي�س كما بال�سكل املو�سح  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168641 

 تاريخ الأ�سبقية :  2011/10/06  
 باإ�س��م:�سركة مانيوفاكتور روجيه دوبوي اإ�س. اأيه.  

 جن�سية ال�سركة: �سركة �سوي�سرية   
 وعنوانه:2، رو اندريه – دو-جاريني، �سي اإت�س – 1217 مريان، �سوي�سرا.  

ربطات  م�سابك  ال��ك��م،  لأط���راف  )اأزرار(  م��راب��ط  التالية:   املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
�ساعات،  للمفاتيح،  حلقات  )جموهرات(،  للزينة  دبابي�س  قالئد،  الأذن،  حلقة  اأق��راط  اأ�ساور،  خ��وامت،  العنق، 
كرونومرتات )موقتات دقيقة(، �ساعات كبرية، �سيور �ساعات، اأ�ساور ال�ساعات، علب من معادن نفي�سة لل�ساعات 

واملجوهرات. فئة 14.
 والواقعة يف الفئة:14 

كلمة )VELVET( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.     و�سف العالم�ة:  
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/01/25    املودعة حتت رقم:168336 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:فورد موتور كمبني  

 جن�سية ال�سركة: �سركة اأمريكية موؤ�س�سة وفق قوانني ولية ديالوير  
وعنوانه:ون اأمرييكان رود، ديربورن، ميت�سيجن 48126، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري خا�سة 
املركبات املوتورية وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، )ولينطوي ذلك على خدمة 
النقل( ميكن اأن توفر مثل هذه اخلدمات من خالل حمالت جتزئة ومنافذ البيع باجلملة وعربكتالوغات 
برامج  اأو  ال�سبكية  املواقع  املثال،  �سبيل  على  اللكرتونية،  الت�سال  و�سائل  خالل  من  اأو  الربيدية  الطلبات 

الت�سوق التلفزيونية. خدمات ترويج بيع منتجات الغري يف جمال �سناعة املركبات املوتورية. الفئة 35
 والواقعة يف الفئة:35 

عبارة )انطلق اإىل الأبعد( بحروف عربية كما بال�سكل املو�سح.    و�سف العالم�ة:  
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/01/25    املودعة حتت رقم:168342 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:راي�سجروورز ليمتد.        
 جن�سية ال�سركة: �سركة ا�سرتالية  

 وعنوانه:يانكو اأفنيو، ليتون، نيو �ساوث ويلز 2705، ا�سرتاليا.   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مواد ومكمالت غذائية للحيوانات.  

 والواقعة يف الفئة:31 
كلمة )ausfeed( بحروف لتينية ب�سكل خا�س كما بال�سكل املو�سح.      و�سف العالم�ة:  

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/01/23م    املودعة حتت رقم:168222 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:فيلدبوينت بي. يف.  
 جن�سية ال�سركة:  هولندا  

 وعنوانه: 16 با�سوفولويغ، 1105 بي اإت�س اأم�سرتدام، هولندا. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، منظفات 
وغ�سول لتنقية الب�سرة، م�ستح�سرات غري دوائية للعناية وتكييف ال�سعر وفروة الراأ�س والب�سرة والأظافر، 
غ�سول  )كوزميتيك(،  جتميل  م�ستح�سرات  ع�سبية،  زي��وت  عطرية،  زي��وت  التواليت،  م��اء  ع��ط��ور،  �سابون، 
)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان، اأقنعة من الطني، كرميات النهار، كرميات الليل، كرميات جتميلية للعيون، 
كرميات جتديد جتميلية، اأمالح اإ�ستحمام، بل�سم جتميلي، م�ستح�سرات اإ�ستحمام، اأقنعة جتميلية، م�سادات 
ال�سعر، كرميات ترطيب، م�ستح�سرات مكياج،  اإزالة  �سمع  ال�سعر،  اإزالة  �سعر، م�ستح�سرات  للعرق، مزيالت 
جتميلية  م�ستح�سرات  لل�سعر،  وج��ل  رذاذ  دوائ��ي��ة،  غ��ري  تواليت  م�ستح�سرات  املكياج،  اإزال���ة  م�ستح�سرات 
لال�ستخدام خالل ال�ستحمام اأو حمام الد�س، زيوت وجيل وكرميات ورغوة الإ�ستحمام اأو حمام الد�س، اأقنعة 
غ�سول  للب�سرة،  مائية  وم�ستح�سرات  منظفات  للوجه،  غ�سول  واجل�سم،  الوجه  مق�سرات  واجل�سم،  للوجه 
لال�ستخدام  الكريهة  الروائح  مزيالت  العيوب،  لإخفاء  وجيل  كرميات  الب�سرة،  مرطبات  الب�سرة،  لتنظيف 
احلالقة،  بعد  مل��ا  م�ستح�سرات  ح��الق��ة،  جيل  ح��الق��ة،  ك��رمي��ات  ح��الق��ة،  رغ��وة  ِح��الق��ة،  �سابون  ال�سخ�سي، 
م�ستح�سرات ملا قبل احلالقة، م�سحوق التالك، مواد تواليت، م�ستح�سرات العناية بالأظافر، خ�سب معطر، 

�سامبو، طالء اأظافر، مزيالت طالء الأظافر، حليب وغ�سول جتميلي، اأطقم ومواد جتميل، بخور. فئة 3.
 والواقعة يف الفئة: 3 

و�سف العالم�ة:كلمة )SWISSOLOGICAL( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/01/10م    املودعة حتت رقم:167750 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:ليكويد �سلو�سنز �س م ح  

 جن�سية ال�سركة:  الإمارات العربية املتحدة.    
 وعنوانه: مكتب رقم 109 ال بي 13، جبل علي، دبي، الأمارات العربية املتحدة 

والغازية  املعدنية  واملياه  ال�سعري(  )�سراب  البرية  التالية:    املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اأ�سربة  وغ��ريه��ا م��ن امل�����س��روب��ات غ��ري ال��ك��ح��ول��ي��ة، م�����س��روب��ات م�ستخل�سة م��ن ال��ف��واك��ه وع�����س��ائ��ر ال��ف��واك��ه، 

وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات.   
 والواقعة يف الفئة: 32 

الأ�سود  ب���الأل���وان  دوائ���ر  ر���س��م  يعلوها  لتينية  ب��ح��روف   )ROOTSTOCK( كلمة  و�سف العالم�ة: 
والرمادي والرمادي الفاحت كما بال�سكل املو�سح

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
اخلمي�س  7  فرباير 2013 العدد 10710



19

اخلميس -    7   فبراير    2013 م    -    العـدد   10710الفجر الريا�ضي
Thursday   7   February    2013  -  Issue No   10710

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ال�سمو  نهيان ممثل �ساحب  اآل  زاي��د 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي تراث 
متابعته  خ�����الل  ام�������س  الم�����������ارات، 
ال�سيوخ  ي��ذاع  لفئتي  املزاينة  عرو�س 
واجل���م���اع���ة )ال���ق���ب���ائ���ل( ع������ددا من 
���س��ي��وف امل��ه��رج��ان وامل�����س��ارك��ني فيه 
وجتاذب  ال�سقيقة،  ق��ط��ر  دول���ة  م��ن 
احل��دي��ث حول  اأط���راف  �سموه معهم 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان وم�����س��ارك��ة عدد 
م��ن ك��ب��ار م���الك وم��رب��ي الإب����ل من 
اخلليجية،  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
واأ����س���اد ال�����س��ي��وف الأ���س��ق��اء يف ختام 
�سموه  ودع��م  واهتمام  بجهود  اللقاء 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال���رتاث���ي���ة وع���ل���ى وجه 
اخل�سو�س،ما يتمثل بريا�سة الهجن 
حمبي  م��ن  وا�سعا  اإق��ب��ال  تلقى  التي 
ل�سموه  وق����دم����وا   ، ال��ري��ا���س��ة  ه����ذه 
حل�سنال�ستقبال  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر 
والهتمام،كما  والرعاية  وال�سيافة 
عربوا عن �سعادتهم مبا �ساهدوه من 
فعاليات ومناف�سات وحما�سة متدفقة 
امل�ساركني لإحياء موروثهم  قبل  من 
ال�سعبي، موؤكدين اأن املهرجان بدعم 
���س��م��وه اأ����س���ب���ح م���ن اأه�����م الأح������داث 
على  ال��رتاث��ي��ة  الريا�سية  الثقافية 
امل�ستوى  وع��ل��ى   ، امل��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى 
امل�ساركة، وتنوع  ال��دويل جلهة حجم 
تراثي وثقايف وفني  الربامج ما بني 
وريا�سي وفلكلوري، وكذلك للجانب 
به  يتمتع  ال���ذي  البهيج  الح��ت��ف��ايل 
املجال�س  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل���ه���رج���ان 
املحليني،  ال�سعراء  ون�ساط  الرتاثية 
اأج���ي���ال خم��ت��ل��ف��ة يف مكان  وال���ت���ق���اء 
ت��ع��م��ي��ق احل�����س الوطني  ث���م  واح�����د، 
وح�سن النتماء وبذل اجلهود لإحياء 
الب����اء  ق��ي��م وع������ادات وروح جم��ت��م��ع 
ح�سر   . ح�سارية  ب�سورة  والج���داد 
علي  �سعادة  اأم�س  ون�ساطات  فعاليات 
التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  اهلل  عبد 
ل��الأن�����س��ط��ة يف ال����ن����ادي، وع�����دد من 
املعتمد  الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء 

لدى الدولة، وجمهور �سخم .

جولة راعي املهرجان
وكان �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل 
اهلل  عبد  علي  �سعادة  يرافقه  نهيان 
لالأن�سطة  التنفيذي  املدير  الرميثي 
يف ن���ادي ت���راث الم�����ارات، ق��د ق��ام يف 
�ساعة مبكرة من �سباح اأم�س بجولة 
البل  وترقيم  فرز  �ساحة  تفقدية يف 
امل�ساركة يف املزاينة، حيث تابع عمليات 
الفرز للم�ساركات من اليذاع، والتقى 
�سموه خالل جولته برئي�س واأع�ساء 
جلنة الفرز، وا�ستمع منهم اىل �سرح 
امل�ساركة  حجم  حول  وتف�سيلي  واف 
والج��راءات املتبعة يف عمليات الفرز 
وال��ت��ق��ي��ي��م، ك��م��ا ا���س��ت��م��ع ���س��م��وه اىل 
ومربي  م���الك  ك��ب��ار  م���ن  ع���دد  اآراء 
الب�����ل وع�����دد م���ن امل�������س���ارك���ني حول 
وا�ستعداداتهم  امل��ه��رج��ان  يف  اآرائ��ه��م 
املقدمة  وال��ت�����س��ه��ي��الت  واخل����دم����ات 
عن  ل�سموه  اجلميع  عرب  حيث  لهم، 
ارت��ي��اح��ه��م وت��ق��دي��ره��م ل��دع��م �سموه 
وح�سوره اليومي لالطمئنان عليهم 
وت�سجيعهم، كما ا�ستمع �سموه خالل 

الق�سائد  م���ن  ج��م��ل��ة  اىل  اجل���ول���ة 
النبط،  �سعراء  من  عدد  األقاها  التي 
املتعلقة  الهازيج  بع�س  اىل  وا�ستمع 
المارات.ووجه  بحب  وتتغنى  بالبل 
اللجنة  ج��ول��ت��ه  خ���ت���ام  يف  يف  ���س��م��وه 
الدعم  و�سائل  كافة  بتقدمي  املنظمة 
امل�������س���ارك���ني وال���ع���م���ل على  جل��م��ي��ع 
ح��ل اأي����ة م�����س��ك��الت اأو ���س��ع��وب��ات قد 
م�ساركة  للجميع  متمنيا  تواجههم، 
اأجل تقدمي حدث  طيبة ناجحة من 
عن  امل�سرقة  ال�سورة  يعك�س  مثايل، 
الدولة وما حتتله  ريا�سة الهجن يف 
ال�سعب  نفو�س  يف  مميزة  مكانة  م��ن 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ج���زء مهما م��ن امل���وروث 
اجلدير  ال�سحراء.  وثقافة  ال�سعبي 
ذكره اأن فئة )اليذاع ( من البل هي 
�سنوات،اأ�سيلة  الأرب���ع  ذات  )الن���اث( 
مبوا�سفاتها  وت�����ع�����رف  ال���ن�������س���ب، 
الراأ�س،  اخل��ا���س��ة، م��ن ح��ي��ث ج��م��ال 
وجمال  وال�����غ�����ارب،  ال���رق���ب���ة  وط�����ول 
ور�ساقته،  اجل�سم  وان�سيابية  ال�سنام 
وجميلة  ون�سيطة  جذابة  اأي�سا  وهي 
احلركة وتتمتع بلون �سحراوي بديع 
اليه الن��ظ��ار. وع��ادة ما ي�سبق  يلفت 
اعالن نتائج الفائزين يف املزاينة اأداء 
الفائز من خالل  الق�سم الذي يوؤكد 
الن�سب  اأ���س��ي��ل��ة  ن��اق��ت��ه  اأن  م�سمونه 
وال�������س���الل���ة ، واأن����ه����ا حم��ل��ي��ة واأن���ه���ا 

مملوكة له ، واأنها غري مهجنة .

ــذاع  اأفـــعـــال تــظــفــر بــنــامــو�ــس ي
القبائل

ب��ن زايد  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  ت���ّوج �سمو 
ال��ف��ائ��زي��ن مبزاينة  ام�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ي���ذاع اجل��م��اع��ة)ال��ق��ب��ائ��ل( وذل���ك يف 
اإط�����ار م��ن��اف�����س��ات ال���ي���وم ال���راب���ع من 
م��ه��رج��ان ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ينظمه  ال��ذي  ل��الإب��ل  نهيان  اآل  زاي��د 
الإم����ارات برعاية �سموه  ت��راث  ن��ادي 
وت�����س��ت��م��ر ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ت��ي ت��زي��د عن 
جهة،   35 وم�ساركة  فعالية،   100
دكاكني   107 ت�سم  �سعبية  و���س��وق��ا 
ح��ت��ى ال�����س��اد���س ع�����س��ر م���ن ف��رباي��ر-

من  وا�سعة  مب�ساركة  اجل��اري  �سباط 
م�ستوى  على  الهجن  ريا�سة  حمبي 
ال��ع��رب��ي .  ال��دول��ة ومنطقة اخل��ل��ي��ج 
ملالكها علي  )اأف��ع��ال(  ال��ن��اق��ة  وف���ازت 
امل��ن�����س��وري باملركز  ���س��امل ب��ن ه��ي��اي 
 775 ون���ال���ت  ال���ن���ام���و����س(   ( الأول 
درج��ة م��ن اأ���س��ل 800 درج��ة ، فيما 
�سقر  ملالكها  )ه��دن��ة(  ال��ن��اق��ة  ح��ل��ت 
من�سور بن �سقر املن�سوري يف املركز 
الثاين ) 765 درجة ( ، وجاءت ثالثة 
الناقة )نوادر( ملالكها حممد �سامل بو 
مقرييعة املن�سوري ) 760 درجة(. 

يــذاع  جميالت  ــق  ــش اأر� ال�شبلة 
ال�شيوخ

وعلى  بهيج،  �سعبي  احتفال  وو���س��ط 
ال�سعبية  والغ��ن��ي��ات  اله���ازي���ج  وق���ع 
ال�سبلة  الناقة  �سموه  ت��ّوج  والوطنية 
زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ملالكها 
اآل نهيان، بنامو�س فئة يذاع ال�سيوخ 
الناقة  785 درج��ة، وحلت  مبجموع 
بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  ملالكها  اليافل 
و�سيفة  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان 

وج���اءت  درج�����ة،   775 ون���ال���ت  اأوىل 
ال��ن��اق��ة غ����زلن مل��ال��ك��ه��ا ���س��م��و ال�سيخ 
ب��ن زايد  ب��ن �سلطان  ال��دك��ت��ور ه���زاع 
مبجموع  ث��ان��ي��ة،  و�سيفة  ن��ه��ي��ان،  اآل 
765. و�سبق ذلك عر�س بديع للنوق 
الع�سرة الفائزة يف كل فئة اأمام �سمو 
راعي املهرجان وال�سيوف واحل�سور 
ال�سحراوية  املو�سيقى  وق��ع  وع��ل��ى   ،
والهازيج والغنيات ال�سعبية تهادت 
اجل��م��ي��الت ، ل��ي��ت��ع��رف اجل��م��ي��ع عن 
موا�سفات  على  الطبيعة  وعلى  قرب 
التحكيم  جلنة  تتبعها  التي  اجلمال 
يف اخ��ت��ي��ار اجل��م��ي��الت ال���ف���ائ���زات يف 
جمال  م�سابقة  فئات  من  الفئة  ه��ذه 

البل ال�سايل . 

ا�شادة �شعبية 
الفائزين  املهرجان  راع��ي  �سمو  وهناأ 
مب�ساركة  اأم�������س  م��زاي��ن��ة  ب���اأ����س���واط 
وا���س��ع��ة ، ف��ي��م��ا ع���رب ال���ف���ائ���زون عن 
�سعادتهم بتكرمي �سموه لهم، مثمنني 
الالحمدود  ال��دع��م  بتقدمي  ج��ه��وده 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال���رتاث���ي���ة ب���وج���ه ع���ام، 
ورع����اي����ت����ه واه����ت����م����ام����ه مب���زاي���ن���ات 
موؤكدين  خ���ا����س،  ب���وج���ه  امل���ه���رج���ان 
مهرجانهم  هو  املهرجان  اأن  ل�سموه 
واحتفاليتهم يف املقام الأول، ملا يتمتع 
به من �سمعة طيبة، ولدوره املميز يف 
املحافظة على تقاليد ريا�سة الهجن 
الأ�سيلة.  التقليدية  مفرداتها  وف��ق 
اأ���س��اد ع��دد كبري من  م��ن جهة ثانية 
الإب��ل يف دول جمل�س  م��الك ومربي 
ال����ت����ع����اون اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل�������س���ارك���ة يف 
املهرجان بجهود �سمو راعي املهرجان 
مل�ساركتهم،  ال�����الحم�����دود  ودع����م����ه 
التي  احلثيثية  اجلهود  اأن  موؤكدين 
اليومي  وح�������س���وره  ���س��م��وه  ي��ب��ذل��ه��ا 
نحو  ال�����س��دي��دة  وتوجيهاته  ال��الف��ت 
رقعتها  وتو�سيع  الفعاليات  تطوير 
خارج الإمارات، وراء الطفرة الكبرية 
على  املهرجان  برامج  ت�سهدها  التي 
والعربي،  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى 
اأك����د اجل��م��ي��ع ل�����س��م��وه اأن جناح  ك��م��ا 

كونه   ، الأول  هاج�سهم  هو  املهرجان 
ملتقى الجيال ال�سعبي، و مبا يكّر�سه 
وتقاليد  وع�������ادات  ن��ب��ي��ل��ه  ق��ي��م  م���ن 
والجداد  الب��اء  ورح  قيم  ت�ستح�سر 
وحياتهم التي كانت الر�سية القوية 
للتطور الذي ت�سهده كافة الريا�سات 
تتويج  ال��دول��ة. وعقب ختام حفل  يف 
الفرح  ان��ط��ل��ق��ت ح��ل��ق��ات  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال�سعادة  ع����ن  ت���ع���ب���ريا  والب����ت����ه����اج، 

بالفوز.

اأجواء املناف�شات
بانطالق  ال���ي���وم  ب��رن��ام��ج  واأ���س��ت��ه��ل 
يف  )القبائل(  اجلماعة  ي��ذاع  مزاينة 
تال   ، وا�سعة  وم�ساركة  مبكرة  �ساعة 
ذلك انطالق مناف�سات م�سابقة البل 
الأ���س��اي��ل لفئة ي���ذاع ال�����س��ي��وخ، حيث 
زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  حر�س 
اآل نهيان على متابعة عمليات التقييم 
اخلا�سة بالإبل امل�ساركة ، مطمئنا من 
املتعلقة  الإج���راءات  اللجنة عن �سري 
والإقبال  امل�ساركة  وحجم  باملناف�سات 
، كما اإ�ستمع �سموه اإىل �سرح تف�سيلي 
امل��زاي��ن��ة ح��ول نوع  م��ن جلنة حتكيم 
اهتمام  وح��ول   ، امل�ساركات  ال�سايل 
كبار مالك ومربي الإبل من اأ�سحاب 
باملهرجان  املتقدمة  واملراكز  الألقاب 
ب��وج��ه ع��ام وب��امل��زاي��ن��ات ب��وج��ه خا�س 
، م��وؤك��دا ���س��م��وه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تقدمي 
كافة و�سائل الدعم والت�سهيالت وفق 
اأعلى  لتحقيق  واملوا�سفات  ال�سروط 
 ، درج��ات تكافوؤ الفر�س بني اجلميع 
من�سة  حميط  يف  املزاينة  خيمة  ويف 
�سموه  املزاينةا�ستمع  ب�ساحة  التتويج 
اإىل عدد من ال�سعراء ال�سعبيني وهم 
ي��ل��ق��ون ق�����س��ائ��ده��م يف م���دح �ساحب 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ، 
بالوطن  بالتغني  �سلة  ذات  وق�سائد 
وجمال الإبل ، واأثنى �سموه على ح�سن 
والرتتيبات  والإج��������راءات  الإع������داد 
املتخذة ب�ساأن املزاينات التي حتقق كل 
يوم جناحات ا�ستثنائية على م�ستوى 

امل�ساركةوالإقبال اجلماهريي،  حجم 
والعائالت  الأ�����س����ر  م����ن  وب���خ���ا����س���ة 
التعاون  جمل�س  ودول  الم���ارات���ي���ة، 
التي  اخلليجية واملظاهر الحتفالية 
نادي  دور  عن  م�سرقة  �سورة  تعك�س 
الم���������ارات يف احل����ف����اظ على  ت������راث 
و�سورة  الأ�سيلة  والتقاليد  ال��ع��ادات 
ج��م��ي��ل��ة ع����ن ح����ب ���س��ع��ب الإم��������ارات 
م�سروع  اإط�����ار  يف  ال��ه��ج��ن  ل��ري��ا���س��ة 
ال��وط��ن��ي��ة و�سون  ال��ه��وي��ة  ت��ك��ري�����س 
معادلة  لتحقيق  ال�����س��ع��ب��ي  امل�����وروث 

ال�سالة واملعا�سرة .

وفود تزور ال�شوق ال�شعبية
ال���راب���ع م��ن املهرجان  ال��ي��وم  و���س��ه��د 
اإق��ب��ال ك��ب��ريا ع��ل��ى م��راف��ق ودكاكني 
حيث  امل��ه��رج��ان،  يف  ال�سعبية  ال�سوق 
ال��وف��ود املدر�سية  ق��ام ع��دد كبري من 
وال�����س��ي��اح��ي��ة واجل��م��ه��ور ب���زي���ارة اىل 
املهرجان  يف  ال�سعبية  ال�سوق  اأجنحة 
دك���ا كني   107 اإىل  ع��دده��ا  وي�����س��ل 
الدولة،  اأب��ن��اء  م��ن  ل��ع��دد  خم�س�سة 
وال��ع��دي��د م��ن امل��وؤ���س�����س��ات وال�����وزارات 
وال����ه����ي����ئ����ات واجل����م����ع����ي����ات والأ������س�����ر 
على  يف  اجلميع  ج��ال  حيث  املنتجة، 
ال��ت��ي تعر�س  ال��دك��اك��ني  حم��ت��وي��ات 
العطور والبخور واملنتجات الرتاثية 
ومالب�س  من�سوجات  من  التقليدية 
معامل  من  تذكارية  وهدايا  وبهارات 
الإمارات، بالإ�سافة اإىل اأدوات الزينة 

اخلا�سة بالإبل وغريها.
ال�سوق  اإق����ام����ة  اأن  ذك������ره  اجل����دي����ر 
�سمو  م�����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات  ال����رتاث����ي����ة 
م�ساعدة  يف  ت�سهم  امل��ه��رج��ان  راع���ي 
منتجاتهم  ع��ر���س  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ني 
اإدارة  للجمهور، يف خطوة مهمة من 
املحلي  املجتمع  مع  للتوا�سل  النادي 
وت�سجيع اجلانب ال�سياحي والرتاثي 

من خالل املهرجان.

الدو�شري : ن�شكر الإمارات
اأعرب مبارك بن عبد اهلل بن �سابت 
ال�سقيقة،  قطر  دول��ة  من  الدو�سري 

بالناقة  ال�ساد�س  املركز  واحلائز على 
اجلماعة،  ح��ق��اي��ق  ����س���وط  يف  رمي����ة 
وامل���رك���ز ال���راب���ع ب��ال��ن��اق��ة ���س��وغ��ة يف 
�سعادته  عن   ، ال�سيوخ  حقايق  �سوط 
مزاينات  كافة  يف  بامل�ساركة  البالغة 
 ، ال�سايل  من  كبري  بعدد  املهرجان 
املراكز  العديد من  لقد حققنا  وقال 
ال�سابقة،  امل��ن��اف�����س��ات  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
نامو�س  على  زال���ت  م��ا  اأعيننا  ول��ك��ن 
امل���ن���اف�������س���ات ال���ق���ادم���ة وب���خ���ا����س���ة يف 
ف��ئ��ات م���داين وزم����ول وث��ن��اي��ا وحول 
ال�سكر  ال��دو���س��ري  . ووّج����ه  ال�����س��ي��وخ 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ل�سمو  والتقدير 
زايد اآل نهيان، ممثل �ساحب ال�سمو 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي تراث 
الإمارات، على ا�ست�سافته ودعوته لنا 
على  كذلك   ، املهرجان  يف  للم�ساركة 
للفريق  امل��ق��دم��ة  الت�سهيالت  جملة 
بالغ على  اث��ر  له  ك��ان  القطري، مما 
م�ساركتنا. كما ن�سكر �سعب الإمارات 
على ح�سن �سيافته لنا، واإهتمام اأهل 
�سويحان بوجه خا�س بتواجدنا حيث 
ازددن��ا خربة ومهارة يف عامل ريا�سة 
م�سرقة  ���س��ورة  تعك�س  ال��ت��ي  الهجن 
ال���رتاث���ي���ة يف دولة  ال��ري��ا���س��ات  ع���ن 

المارات العربية املتحدة ال�سقيقة.

اللجنة املنظمة: جناح نوعي
للمهرجان  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأك����دت 
ع��ل��ى مت��ي��ز ال���ي���وم ال���راب���ع م��ن��ه على 
ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  ح�����س��ور  م�ستوى 
يف ال���دول���ة وع����دد م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف 
لدى  املعتمد  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ال�سلك 
العديد  ح�������س���ور  ك���ذل���ك   ، ال����دول����ة 
واجلمهور  امل���در����س���ي���ة  ال����وف����ود  م���ن 
والدويل  املحلي  والإع����الم  وال�سياح 
ملتابعة الفعاليات ، واأو�سحت اللجنة 
اأن ���س��ب��ب ذل����ك ع��ائ��د ل��ت��ن��وع وث����راء 
التي  امل��ق��دم��ة  وال��ربام��ج  الن�ساطات 
توؤكد على جناح نوعي يوما بعد يوم ، 
واىل الأجواء الحتفالية التي جتذب 
اإل��ي��ه��ا امل��زي��د م��ن اجل��م��ه��ور ب�سورة 
اأن  ال��ل��ج��ن��ة  وق��ال��ت   . ي��وم��ي��ة مكثفة 

وجود العديد من جميالت ال�سايل 
الالفت  واحل�������س���ور   ، امل���زاي���ن���ات  يف 
الجانب  ال�سياح  وبخا�سة  للجمهور 
للتعرف على املوا�سفات اجلمالية لها 
يري احلالة الرتاثية والثقافية كما 
املحلي  املجتمع  م��ع  ال�����س��الت  يعمق 
ت��راث��ن��ا الوطني  ن�����س��ر  وي��ع��م��ل ع��ل��ى 
اللجنة  ووج��ه��ت   . ح�سارية  ب�سورة 
لكبارمالك ومربي  والتقدير  ال�سكر 
الإب�����ل ع��ل��ى م�����س��ارك��ت��ه��م ب��وج��ه عام 
جمل�س  دول  اأب��ن��اء  م��ن  وللم�ساركني 
ب���وج���ه خا�س  ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ال�سديد  وحر�سهم  اهتمامهم  على 
اإجناح احلدث الذي يلقى دعما  على 
املهرجان  راع�����ي  ���س��م��و  م���ن  خ��ا���س��ا 
الر�سمي  امل�ستوى  على  نوعيا  ودعما 
وحثت   ، والع������الم������ي  وال�������س���ع���ب���ي 
املواطني  ت�سريحها  ختام  يف  اللجنة 
واملقيمني وكل حمبي ريا�سة الهجن 
اىل ح�سور ومتابعة الفعاليات ، حيث 
اأعدت لهم برامج متنوعة يف القرية 
الرتاثية وال�سوق ال�سعبية بال�سافة 
اىل الفعاليات الر�سمية مثل املزاينة 
العربي  ال�����س��ل��وق��ي  وج���م���ال  و���س��ب��اق 

وم�سابقة املحالب واملزايدة )املزاد(.

اأفعال �شاحبة الألقاب
املن�سوري  هياي  ب��ن  �سامل  علي  ق��ال 
�ساحب الناقة اأفعال الفائزة بنامو�س 
متوقعا  ك��ان  فوزها  اأن  القبائل  ي��ذاع 
وان�سيابية  �سريها  ور�ساقة  جلمالها 
اجلمالية  وامل����وا�����س����ف����ات  ج�����س��م��ه��ا 
الخ������رى ال���ت���ي ت��ن�����س��ج��م مت���ام���ا مع 
تقييم جلنة التحكيم ، اإىل جانب اأنها 
حمظوظة يف احل�سول على الألقاب 
ال���دول���ة )حيث  يف م��ع��ظ��م م��زاي��ن��ات 
بالناقة  تيمنا  ال���س��م  ب��ه��ذا  �سميت 
اأن  املن�سوري  واأك���د  ال��ك��ب��رية(  اأف��ع��ال 
والراحة  ال�����س��رور  على  يبعث  ال��ف��وز 
اإحياء  يف  امل�����س��ارك��ة  لكن   ، وال��ت��ب��اه��ي 
م���ظ���اه���ر امل����زاي����ن����ات وامل�������س���اه���م���ة يف 
اأمر  ال�سعبي  امل��وروث  على  املحافظة 
اأكر اأهمية وبخا�سة اأننا اإعتدنا على 
عام  كل  الحتفالية  هذه  يف  التواجد 
، حيث نحر�س على احل�سور وتعليم 
اأولدن��������ا م���ن اجل���ي���ل اجل���دي���د كيف 
ويهتمون  ال�سحراء  �سفينة  يحبون 
ب��دع��م ورعاية  ����س���روره  ، وع���رب  ب��ه��ا 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن زاي����د اآل 
نهيان للحدث ، كذلك اللقاء ب�سموه 
اإ�سافية  �سعادة  ي�سكل  عليه  وال�سالم 

يل وللجميع .

حمودة : اأنتظر مناف�شات الثنايا
فرج بن علي بن حمودة ينتظر خو�س 
التي  اجلماعة  ثانيا  �سوط  مناف�سات 
 12 امل��ق��ب��ل  ال��ث��الث��اء  ي���وم  �ستنطلق 
اجلاري ، فقد اأعد خم�سا من جميالت 
البل للم�ساركة بها ، باعتباره واحدا 
م��ن اأه����م ك��ب��ار م���الك وم��رب��ي البل 
فهو  ق��ال  وكما   ، �سويحان  مدينة  يف 
املخ�س�سة  الب��ل  من  خم�سينا  ميلك 
ج��ه��ز جم��م��وع��ة منها   ، ل��ل�����س��ب��اق��ات 
البل  �سباق  مناف�سات  يف  للم�ساركة 
الرتاثي. التي �ستنطلق يومي اجلمعة 
وال�سبت القادمني 15 و 16 اجلاري 

، متوقعا فوزا كبريا كما اعتاد مع كل 
اأكد  ح��م��وده  اب���ن   . م��ه��رج��ان��ي��ة  دورة 
املهرجان وقوته وحر�سه  على جمال 
ال�سديد على التواجد به مع عدد من 
املهرجان  ي�سكل  ، حيث  عائلته  اأف��راد 
وعر�ساً  وطنبة  منا�سبة  لنا  بالن�سبة 

�سعبياً ل ندخر جهدا يف اجناحه.

�شياحة تراثية
تزيد  التي  املهرجان  فعاليات  جت��ذب 
يومية  وب�����س��ورة  ف��ع��ال��ي��ة   100 ع��ن 
ال�سائحني  من  �سخمة  اأع���دادا  لفتة 
الأجنبية  اجل��ال��ي��ات  واأب���ن���اء  وال�����زوار 
اأعدت  ، يف ظاهرة  ال��دول��ة  املقيمة يف 
الإم����ارات كافة  ت��راث  ن��ادي  اإدارة  لها 
ال����س���ت���ع���دادات ع��ل��ى م�����س��ت��وى توزيع 
التي  واملل�سقات  واملن�سورات  الكتيبات 
ت���ربز اأه��م��ي��ة ون�����س��اط��ات امل��ه��رج��ان ، 
بيوت  من  العديد  توزيع  اإىل  اإ�سافة 
منطقة  يف  الرتاثية  واخل��ي��ام  ال�سعر 
ب�سويحان  ال��ه��ج��ن  ���س��ب��اق��ات  م��ي��دان 
ووج��ود ع��دد من امل��درب��ني الرتاثيني 
ل�ستقبال ال�سيوف وال�سياح والوفود 
�سرح واف لهم عن  وت��ق��دمي  ال��زائ��رة 
ال������رتاث ال���وط���ن���ي واط���الع���ه���م على 
ال��ق��ري��ة الرتاثية  اأج��ن��ح��ة  حم��ت��وي��ات 
العربية  ال�سيافة  واج��ب��ات  وت��ق��دمي 
اأن  بعد   ، ال�سعبي  املقهى  خ��الل  م��ن 
اأ�سبح املهرجان تقليدا �سنويا ووجهة 

�سياحية عاملية. 

ا�شتوديو حتليلي
يحظى املهرجان ب�سكل واف وملحوظ 
ه���ذا ال��ع��ام ب��وج��ود ا���س��ت��ودي��و حتليل 
اخ���ب���اري غ��ري م�����س��ب��وق ، مت جتهيزه 
، وتقوم  واإن�������س���اوؤه يف م��وق��ع احل���دث 
ر�سالة  ببث  خالله  م��ن  ال��واح��ة  قناة 
لوقائع  مبا�سرا  نقال  تت�سمن  يومية 
وفعاليات ومنا�سط املهرجان وجولت 
تتويج  و من�سة  املهرجان  راع��ي  �سمو 
ال��ف��ائ��زي��ن وع���ر����س الب����ل ال��ف��ائ��زة ، 
ل��ق��اءات وحوارات  اإ���س��اف��ة اىل اج���راء 

تو�سح اهمية احلدث .

الت�شجيل مل�شابقة املحالب
اكتملت ال�ستعدادات مبكرا ل�ستقبال 
طلبات امل�ساركني يف م�سابقة املحالب 
اأما   ، امل��ه��رج��ان  الثانية يف  دورت��ه��ا  يف 
اأعمال الت�سجيل فتبداأ غداً اخلمي�س 
وت�ستمر حتى م�ساء بعد غد اجلمعة، 
يوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  املناف�سات  وتنطلق 
الأح�����د امل��ق��ب��ل 10 ف���رباي���ر اجل���اري 
ب�����س��وط ت��اأه��ي��ل��ي ل��ك��ل ال���ف���ئ���ات، كما 
اأ�سواط  ث��الث��ة  امل��ن��اف�����س��ات  تت�سمن 
ت��اأه��ي��ل��ي��ة وت�����س��ف��ي��ة وم���ن ث���م تتويج 
ونقدية  ع��ي��ن��ي��ة  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 

ثمينة .

برنامج اليوم اخلام�س
اليوم  م��ن  ال�سباحية  ال��ف��رتة  ت�سهد 
ان���ط���الق م��ن��اف�����س��ات م���زاي���ن���ة الإب����ل 
ال�سيوخ وعزف  ال�سايل لفئتي عزف 
ت�سهد  م��ا  يف   ،  ) القبائل   ( اجلماعة 
الفرتة امل�سائية من املهرجان انطالق 
اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م����زاد الإب�����ل ) 

املزايدة ( يف دورتها الرابعة.

الدكتور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  رع���اي���ة  حت���ت 
م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
النادي  ي��ن��ظ��م  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
غدا اجلمعة مناف�سات �سباق الإمارات 
للقوارب اخل�سبية ال�سريعة ال�سواحيف 
ي�سارك  ال��ع��ا���س��م��ة.  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى 
اأوىل  ت��ع��د  ال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي  يف ج���ول���ة 

�سباقات القوارب اخل�سبية ال�سريعة يف 
جمموعة  اجل��اري  للمو�سم  العا�سمة 
الريا�سة  ه���ذه  اأب���ط���ال  م���ن  م��ت��م��ي��زة 
نادي  ح��دد  العربي.  اخلليج  دول  م��ن 
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي 
م�سار ال�سباق حيث �ستكون الإنطالقة 
بالدوران  و�ستبداأ  اخل��ارج  من  الأوىل 
م��ن خ��ل��ف ج��زي��رة ال��ل��ول��و دخ���ول اإىل 
الرميثي  ����س���امل  واأك������د  ال��ك��ورن��ي�����س. 

النجاح  اأن  النادي  ع��ام  مدير  م�ساعد 
امل�سار  و�سع  عرب  حتقق  ال��ذي  الكبري 
خالل ال�سنوات املا�سية قد كان عامال 
اأ�سا�سيا يف ال�ستمرار على نف�س النهج. 
وقال اإن خربة الكوادر الوطنية �سكلت 
ال�سباق  م�سار  انتقال  يف  مهما  عامال 
داخل  اإىل  ال��ل��ول��و  ع��ل��ى ج���زي���رة  م���ن 
بعيدا  املناف�سة  كانت  اأن  بعد  الكا�سر 
عن اأعني اجلماهري حيث �ساهم انتقال 

يف  املا�سيتني  ال�سنتني  خ���الل  امل�����س��ار 
اإ�سافة  جذب ح�سور جماهريي كبري 
وال�سالمة  الأم���ن  ع��وام��ل  ت��واف��ر  اإىل 
الفني لهذه  ف�سال عن جناح اجلانب 
الأمثل  بامل�ستوى  ال�سباقات وظهورها 
. وح���ول ال��ع��دد امل��ت��وق��ع م�����س��ارك��ت��ه يف 
ال�سباق اأكد الرميثي اأن باب الت�سجيل 
و�سيغلق  اخلمي�س  اليوم  حتى  مفتوح 
يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا 

النهائي  العدد  على  الوقوف  وي�سعب 
اجلمعه  ����س���ب���اح  ق���ب���ل  ل���ل���م�������س���ارك���ني 
امل�����س��ارك��ني عن  ع���دد  ي��ق��ل  األ  متوقعا 
قاربا   25 اإىل  وي�������س���ل  ق����ارب����ا   17
خا�سة اأن بع�س امل�ساركني قدموا من 
الكويت وقطر للمناف�سة على اللقب. 
اخل�سبية  �سباقات  الرميثي  وو���س��ف 
اأه���م البطولت  ب��اأن��ه��ا م��ن  ال�����س��ري��ع��ة 
التي ابتكرها النادي يف دولة الإمارات 

خالل ت�سعينات القرن املا�سي  م�سيدا 
ب����ال����دور ال��ك��ب��ري ال�����ذي ق��دم��ت��ه هذا 
ال�����س��ب��اق وامل�����ردود ال��ف��ع��ال ع��ل��ى مدار 
ال�سنني املا�سية يف اإحياء فكرة القوارب 
الذي  والأ���س��ل��وب  ال��ق��دمي��ة  اخل�سبية 
كان الأجداد ينتهجه يف التنقل وك�سب 
الرزق عن طريق هذه القوارب . وقال 
ب��ني املحرك  ال��دم��ج م��ا  اإن  ال��رم��ي��ث��ي 
احل���دي���ث م���ع ال���ق���ارب وال�����ذي يحمل 

ال�سيد  ل���ق���وارب  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ط��اب��ع 
لالأجيال  تراثيا  مرجعا  يعد  والتنقل 
وب�سكل  وي���ر����س���خ  ال�����س��ن��ني  م���ر  ع��ل��ى 
التي لن  ال��رتاث��ي��ة  الفكرة  اأك��رب ه��ذه 
ت��ن��دث��ر ب��وج��ود ه���ذه الأف���ك���ار  موؤكدا 
للريا�سي���������ات  اأبوظب�����ي  نادي  حر�س 
امل�سارك����ة  ت�سجي��������ع  على  البحري������ة 
بعد  بها عاما  البطول�������ة والرتقاء  يف 

اآخر. 

�سباق الإمارات لل�سواحيف ينطلق غدًا على كورني�ض اأبوظبي

بح�شور ومتابعة �شلطان بن زايد 

مهرجـــان �سلطــــــــان بــن زايـــد لالإبـــل يف �سويحــان يتوا�ســــل بنجـــاح باهــــــر 
ال�شبلة تخطف نامو�س يذاع ال�شيوخ واأفعال حت�شد نامو�س القبائل واملناف�شة قوية ما بني الإمارات وقطر



التلّوث يزيد من املواليد �سغار احلجم 
وجدت درا�سة جديدة اأن دخان ال�سيارات يف املدن يزيد من احتمال اإجناب 
مواليد �سغار احلجم وذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن باحثني يف 
جامعة نيوكا�سل وجدوا من خالل درا�ستهم التي �سملت ماليني الولدات 
اإجن��اب مواليد  العليا تزيد خطر  الهواء  تلّوث  اأن م�ستويات  العامل،  حول 

�سغار احلجم.
 2500  ويعترب املواليد �سغار احلجم عندما يقل وزنهم عند الولدة عن 
غرام، وهم يواجهون خطر الوفاة وال�سحة ال�سّيئة و�سعف النمو العقلي. 
ورّكزت الدرا�سة الأكرب من نوعها على كميات جزيئات الكربون التي ت�سمى 
PM10 وحتى اجلزيئات الأقل حجماً وهي PM2.5 املرتبطة مب�سكالت 

القلب والرئتني واملوت املبكر.
ال��دي��زل ومداخن  ع���وادم حم��رك��ات  بينها  ع��دة  ول��ه��ذه اجلزيئات م�سادر   
بلي�س-مولويل،  تاجنا  الباحثة  وقالت  وامل�سانع.  الطاقة  توليد  حمطات 
التي ق��ادت اجل��زء ال��ربي��ط��اين م��ن ال��درا���س��ة، اإن��ه م��ع زي���ادة تلوث الهواء 
ميكننا روؤية املزيد من املواليد الأ�سغر حجماً عند الولدة ما ي�سعهم حتت 

خطر ال�سحة ال�سّيئة لحقاً يف حياتهم .

حذف الأ�سدقاء من مواقع التوا�سل الجتماعية 
لــه تداعيـــات جديــــة يف العالــــم احلقيقــي 

اأ���س��دق��اء من  ب��ح��ذف  ات��خ��اذ ق���رار  ي��ك��ون عليك التفكري م��ّرت��ني قبل  ق��د 
درا�سة  وج��دت  فقد  في�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  �سفحتك 

جديدة تداعيات جدّية يف العامل احلقيقي نتيجة هذه اخلطوة.
كولورادو  جامعة  يف  الباحثني  اأن  الأم��ريك��ي  �ساين�س  لي��ف  موقع  وذك��ر 
يتجّنبون  اإنهم  يقولون  الأ�سخا�س  % من   40 اأن  وج��دوا  بيزن�س  دينيفر 
ال�سخ�س الذي يحذفهم من �سفحته على موقع في�سبوك، فيما يقول 50 
% اإنهم ل يتجّنبونه. وظهر اأن الن�ساء اأكر اأرجحية من الرجال لتجّنب 

ال�سخ�س الذي يحذفهن عن �سفحته.
وقال الباحث كري�ستوفر �سيبونا اإن الأ�سخا�س يظنون اأن �سبكات التوا�سل 
هذه  على  نفعله  ما  ف��اإن  ال��واق��ع  يف  لكن  فقط..  للت�سلية  هي  الجتماعي 

املواقع ميكن اأن يكون له تداعياته يف عاملنا احلقيقي.
وا�سار �سيبونا اإىل اأن ال�ستطالع الذي اأجري اأظهر اآثار اأن ي�سبح ال�سخ�س 
منبوذاً على مواقع التوا�سل الجتماعية، بينها �سعف حب الذات وال�سعور 
بعدم النتماء وفقدان ال�سيطرة على النف�س بعد تعّر�س ال�سخ�س للحذف. 

وقال الأ�سخا�س اإنهم ي�سعرون ب�سوء يف املزاج بعد ذلك.
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لوحة لبيكا�سو
 بـ45 مليون دولر 

بيعت لوحة للفنان الإ�سباين بابلو 
ب��ي��ك��ا���س��و مت��ّث��ل ع�����س��ي��ق��ت��ه م����اري-

ت��ريي��ز وال����رت، حت��م��ل ا���س��م ام���راأة 
 45 مقابل  ال��ن��اف��ذة  ق��رب  جتل�س 
مزاد  يف  اأم���ريك���ي،  دولر  م��ل��ي��ون 

بلندن.
وذكرت و�سائل اإعالم بريطانية اأن 
 1932 اإىل عام  التي تعود  اللوحة 
امللهمة  اأو  ت���ريي���ز  م�����اري  ومت���ث���ل 
بيكا�سو  ال��ت��ق��اه��ا  ال��ت��ي  ال��ذه��ب��ي��ة 
العمر  م���ن  ال�17  يف  ك��ان��ت  ح���ني 
عام 1927، بيعت يف مزاد بلندن ، 
اأمريكي.  دولر  مليون   45 مقابل 
�سل�سلة  الأول �سمن  امل��زاد  ويعترب 
ل���ن���دن هذا  ت��ق��ي��م��ه��ا يف  م��������زادات 
 ، وكري�ستيز  ���س��وذب��ي  دارا  ال�سهر 
ودور مزادات اأخرى اأ�سغر منهما، 
اللوحة  الذي حققته  ال�سعر  وكان 
ال���ت���خ���وف من  م�����س��ج��ع��اً يف ظ�����ّل 
املالية  الأزم������ات  ت��اأث��ري  ا���س��ت��م��رار 
مبيعات  على  �سلبي  ب�سكل  العاملية 

التحف الفنية.

جمل م�سروق.. هدية رئي�ض
احتفى الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هولند كثريا بجمل 
التاريخية،  متبكتو  مدينة  يف  م��ايل  �سلطات  ل��ه  اأه��دت��ه 
�سكرا له على امل�ساعدة يف طرد املتطرفني من مدن �سمال 
مايل، لكن تبني لحقا اأن الهدية جمل م�سروق من اأحد 
العرب وهو يطالب به الآن. وكان الرئي�س الفرن�سي قد 
زار الأحد املا�سي، مناطق يف �سمال مايل، بعد حتريرها 
املعروف هل علم  الفرن�سية. ومن غري  القوات  من قبل 
بي  قناة  لكن  امل�سروق،  اجلمل  بق�سة  الفرن�سي  الرئي�س 
اأف اأم تي يف الإخبارية الفرن�سية، قالت ام�س الأول، اإنه 
اإع���ادة اجل��م��ل اإىل موطنه الأ���س��ل��ي مب��ايل ب�سبب  ت��ق��رر 
�سعوبة تاأقلم اجلمل الهدية مع اجلو البارد يف فرن�سا . 
واأ�سافت القناة الإخبارية اأن اجلمل �سيعي�س برفقة اأحد 
املزارعني يف مايل، ممن فقدوا بيوتهم يف ق�سف للدبابات 
اهتمت  التي  الطريفة  الق�سة  تفا�سيل  ويف   . الفرن�سية 
بها جتمعات الأزواديني من اأبناء �سمال مايل، على مواقع 
وهو  اجلمل  �ساحب  طالب  فقد  الجتماعي،  التوا�سل 
لجئ يف خميم اأمربة على احلدود مع موريتانيا، بجمله، 

الذي خطف منه غ�سبا بعد تدهور الأو�ساع يف بلدته.

زوجة وزير تتاآمر على م�ستقبله
اأن زوجة وزير بريطاين  ك�سفت وثائق حمكمة يف لندن 
�سابق تاآمرت مع ال�سحف للق�ساء على م�ستقبل زوجها 

املهني انتقاما منه على تركها من اأجل امراأة اخرى.
وقدمت فيكي براي�س 60 عاما للمحاكمة بتهمة حتريف 
م�سار العدالة يف حادث خمالفة �سرعة عام 2003 تلقت 
عنه عقوبة بدل من زوجها انذاك كري�س هيون املنتمي 
حلزب الدميقراطيني الحرار لتحميه من �سحب رخ�سة 
حتريف  تهمة  يف  بالذنب  عاما   58 هيون  واق��ر  قيادته. 
ترجع  التي  الق�سية  بنف�س  يت�سل  فيما  العدالة  م�سار 

لعام 2003. ويحتمل ان ي�سدر عليه حكم بال�سجن.
وا�ستقال هيون من من�سب وزير الطاقة قبل عام عندما 
وج��ه��ت الت��ه��ام��ات ال��ي��ه ه��و وب��راي�����س. وك���ان ينظر اليه 
بو�سفه  كليج  نيك  ال��وزراء  رئي�س  لنائب  خلفا  باعتباره 
زع��ي��م��ا حل���زب ال��دمي��ق��راط��ي��ني الح�����رار ل��ك��ن اعرتافه 
اأن  املتوقع  من  وك��ان  ال�سيا�سي.  م�ستقبله  دم��ر  بالذنب 
 26 بعد  زواج��ه��م��ا  انتهى  اللذين  وب��راي�����س  ه��ي��ون  ميثل 
ب��اق��ام��ت��ه عالقة  اع����رتف  ع��ن��دم��ا   2010 ع���ام  ع��ام��ا يف 
عاطفية اأمام الق�ساء معا بتهمة الدلء مبعلومات كاذبة 
لل�سرطة يف عام 2003 بان قال ان براي�س هي التي كانت 

تقود ال�سيارة ولي�س كري�س وقت خمالفة ال�سرعة.

نفوق اأطول قط منزيل 
بولية  مالكته  العامل يف منزل  اأط��ول هر منزيل يف  نفق 
ن��ي��ف��ادا الأم��ريك��ي��ة ع��ن ع��م��ر 8 ���س��ن��وات واأف�����ادت حمطة 
كولو نيوز الأمريكية ان الهر �ستيوي ، الذي اعرتفت به 
مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية باأنه اأطول هر منزيل 
يف  هندريك�سون  روب��ني  مالكته  منزل  يف  نفق  ال��ع��امل،  يف 
مدينة رينو بولية نيفادا الأمريكية. واأ�سارت اإىل ان طول 
وقد  �سنتمرتاً،   123 هو  ذيله  اآخ��ر  حتى  اأنفه  من  �ستوي 

عا�س 8 �سنوات فيما نفق جراء معاناته من ال�سرطان.

الرجال اأبطاأ يف فهم عواطف الآخرين
تو�سل علماء نف�س بريطانيون اإىل اأن الرجال ي�ستغرقون وقتا اأطول مما ت�ستغرقه الن�ساء لتقييم تعبريات الوجه، 

وذلك لأن اأدمغتهم ت�سطر مل�ساعفة اجلهد ل�ستنباط ما اإذا كان ال�سخ�س الآخر يبدو ودودا اأو ذكيا.
ق��درات كال اجلن�سني على  ال�سعبية القدمية عن  اأك��د احلكمة  الأم��ر  اإن ه��ذا  اإدن��ربه  الباحثون من جامعة  وق��ال 
التعاطف وحت�سني ومعاجلة املحفزات الجتماعية. وقال الأ�ستاذ �ستيفن لوري، الذي قاد الدرا�سة، نتائجنا ت�سري 
اإىل اأن الرجال قد طوروا اإ�سرتاتيجيات للتعامل مع تعاطفهم الأقل األفة بالإفراط يف تن�سيط اأجزاء الدماغ التي 
تفهم التلميحات الجتماعية ومبا اأن هذا النمط م�ساهد اأي�سا يف الأ�سخا�س امل�سابني بحالت مرتبطة مبر�س 
وتعزيز  الجتماعية  القواعد  تعلم  يف  املر�سى  مل�ساعدة  جديدة  اأدوات  ا�ستنباط  اإمكانية  اإىل  ي�سري  فهذا  التوحد، 
مهاراتهم لالندماج مع غريهم . وقد ا�ستخدم الباحثون تقنية م�سح الدماغ لدرا�سة تفاعل الأفراد، بينما توم�س 
اأمامهم �سور لعدة وجوه تعبريية. وبا�ستخدام الت�سوير بالرنني املغناطي�سي ُق�سم امل�ساركون اإىل ثالث جمموعات، 

ن�ساء، ورجال، ورجال م�سابون مبتالزمة اأ�سربجر، وهي ا�سطراب ذاتي يجعل فهم الآخرين اأكر �سعوبة.
وقال لوري اإن الدرا�سة �سممت ملنح الرجال وقتا كافيا لإيجاد احللول ال�سحيحة، لكن مواجهتهم لقرارات �سريعة 

يف واقع احلياة قد جتعلهم يبدوؤون يف اإ�سدار اأحكام خاطئة عن اأفكار الآخرين.
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اإحباط مالكمة بني كنغر ومهرج 
األغى �سريك يف ولية تيني�سي الأمريكية مباراة مالكمة كانت 
وذكرت  ال�سرطة  من  ب�سغط  كنغر  وحيوان  مهرج  بني  مقررة 
فتحت  اأوك�����س��ف��ورد  ب��ل��دة  يف  ال�سرطة  اأن  ���س��ي(  اأن  )دبليو  ق��ن��اة 
حتقيقاً حول مباراة مالكمة جتمع مهرجا و حيوان كنغر كانت 

مقررة الأ�سبوع املقبل، بعد تلقيها �سكاوى من املواطنني.
وقال م�سوؤول ال�سرطة املحلية جوي اإي�ست لفت نظرنا مواطن 
قلق يف البداية ، وقد فتحت ال�سرطة حتقيقاً وتبني لها فعاًل اأن 
هذه املباراة مقررة. واأ�سار اإىل اأن مدير ال�سريك اأكد ان الكنغر 
املهرج،  اإىل  اللكمات  �سيوجه  من  هو  بل  لل�سرب  يتعر�س  لن 

ولكنه عاد ووافق على اإلغاء العر�س.

 �ساحنة تده�ض ر�سيعًا
�سينيا  ر�سيعا  ان  �سينخوا  اجلديدة  ال�سني  اأنباء  وكالة  قالت 
ال�سرة  تنظيم  يف  مل�سوؤولني  تابعة  �ساحنة  ده�سته  بعدما  قتل 
دخلوا يف مواجهة مع والديه مما يرجح اأن يثري غ�سبا �سعبيا 

يف البالد.
و�سقط الطفل من يدي والده بينما كان يت�ساجر مع امل�سوؤولني 
فده�سته �ساحنتهم . واأ�سافت الوكالة ال�سينية اأن الطفل فارق 

احلياة يف امل�ست�سفى .
اقليم  بلدة مايو يف  ال���س��رة يف  تنظيم  11 من م�سوؤويل  وك��ان 
باعتقال  يانغت�سي  ه���ددوا  ق��د  نهر  دلتا  يف  الريفي  ت�سيجيانغ 
والدة الطفل الذي كان يبلغ من العمر 13 �سهرا اذا مل تدفع 
غرامة قدرها 30 األف يوان 4800 دولر نظري ولدتها لطفل 

ثالث غري م�سرح به.
وتلزم ال�سني معظم الزواج يف املدن بطفل واحد وتلزم الزواج 
يف املناطق الريفية بطفلني يف اطار �سيا�سة ل حتظى بال�سعبية 
وتطبق منذ اأكر من 30 عاما لتقليل منو ال�سكان يف اأكرب دول 

العامل من حيث عدد ال�سكان.

البدانة تخف�ض الفيتامني )د(
اأظهرت درا�سة جديدة اأن البدانة قد تقود اإىل املعاناة من نق�س 
الفيتامني د واأفاد موقع هيلث داي نيوز الأمريكي اأن جمموعة 
من الباحثني دققت يف بيانات حوايل 165 األف �سخ�س ووجدوا 
% يف موؤ�سر كتلة اجل�سم ي�سجل   10 اأن��ه مع كل زي��ادة بن�سبة 

انخفا�س بن�سبة %4 للفيتامني د يف اجل�سم.
واأو�سح الباحثون اأن هذا الرابط بني البدانة ونق�س الفيتامني 
د ينطبق على الرجال والن�ساء، وعلى الكبار يف ال�سن والأ�سغر 
اأي�����س��اً. وق��ال��ت امل���ع���ّدة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��درا���س��ة ال��دك��ت��ور غيلينا 
تخفي�س  ت�ساعد يف  قد  البدانة  ملحاربة  اجلهود  اإن  هايبونني، 

معدلت نف�س الفيتامني د .
اأهمية مراقبة وعالج  اأن درا�ستنا ت�سّلط ال�سوء على  واأ�سافت 
التاأثريات  التخّل�س من  بغية  البدناء  عند  د  الفيتامني  نق�س 

ال�سحية الناجمة عن الأمر .
ووظائف  العظام  اأج��ل  من  �سروري  د  الفيتامني  اأن  اإىل  ي�سار 
اأخرى يف اجل�سم، وميكن احل�سول عليه من الطعام واملكمالت 

الغذائية، اأو عند تعّر�س الب�سرة لأ�سعة ال�سم�س.
املمثلة هيلني هانت لدى و�سولها حل�سور ماأدبة غداء يف اأكادميية تر�سيحات جوائز الأو�سكار يف فندق بيفريل هيلتون بكاليفورنيا. )يو بي اآي(  

تويرت ي�ستحوذ 
على �سركة حتليالت 

اأن  اإخ�����ب�����اري�����ة  ت����ق����اري����ر  ك�������س���ف���ت 
امل�����س��غ��ر تويرت  ال���ت���دوي���ن  م���وق���ع 
لبز  بلوفني  �سركة  على  ا�ستحوذ 
التحليالت  ب���اإج���راء  املتخ�س�سة 
التلفاز.  ل����ربام����ج  الج���ت���م���اع���ي���ة 
وت�ستهر بلوفني لبز التي تاأ�س�ست 
تقارير  ب�����اإ������س�����دار   2008 ع������ام 
دق��ي��ق��ة لأك����ر ال���ربام���ج ال��ت��ي مت 
وتداولها يف مواقع  عنها  التحدث 
واأو�سح  الج��ت��م��اع��ي.  ال��ت��وا���س��ل 
الإخباري  اإن�سايدر  بيزين�س  موقع 
ن��ق��ال ع��ن م�����س��در و���س��ف��ه باملطلع 
يعتقد  تلك  ال�ستحواذ  �سفقة  اأن 
اأنها الأكرب يف تاريخ تويرت ، وذلك 
اأن يك�سف بال�سبط عن مبلغ  دون 
ما  تكلف  اأن  يتوقع  التي  ال�سفقة 
دولر،  مليون  ومائة  خم�سني  بني 
تلك  التحليالت  �سركة  اأن  خا�سة 
حاليا  ال�����س��وق��ي��ة  قيمتها  ت�����س��اوي 
وتعك�س  دولر.  م���ل���ي���ون   20.5
���س��ف��ق��ة ال����س���ت���ح���واذ ه�����ذه مدى 
اه��ت��م��ام م�����س��وؤويل ت��وي��رت بدخول 
الجتماعية  ال��ت��ح��ل��ي��الت  ����س���وق 
الأمر  وه��و  بالتلفاز،  املتخ�س�سة 
الذي يطور من اأداء املوقع يف هذه 
باإبرام  قام  اأن  بعد  خا�سة  ال�سوق، 
�سراكة مع �سركة نيل�سن لالأبحاث 
املا�سي  الأول  دي�سمرب-كانون  يف 
اجتماعية  ت��ق��ي��ي��م��ات  اأول  لإن���ت���اج 
وكانت  املجال.  هذا  يف  متخ�س�سة 
باأخبار  امل��خ��ت�����س��ة  اإي�����ج  اآد  جم��ل��ة 
موقع  و�سفت  والإع���الم  الت�سويق 
تويرت باأنه دليل اجتماعي للتلفاز، 
ب�سبب كرة تغريدات امل�ستخدمني 
حول ما يحدث على �سا�سة التلفاز 

وما يحبونه وما يكرهونه.

مري�ض  الف   22
بال�سرطان �سنويا باليمن

امل�����س��اب��ني مبر�س  ي�����س��ل ع����دد 
 22 اإىل  ال��ي��م��ن  يف  ال�����س��رط��ان 
األف مري�س �سنويا فيما يفتك 
العام  األ��ف يف   12 املر�س بحياة 
الواحد بح�سب رئي�س اخلدمات 
الوطنية  املوؤ�س�سة  يف  ال�سجية 
الدكتور  ال�������س���رط���ان  مل��ك��اف��ح��ة 
اأن  عطية  وق���ال  عطية.  ح�سن 
يتزايدون  ب��امل��ر���س  امل�����س��اب��ني 
ب�����س��ك��ل وا�����س����ح ح���ي���ث ي�����رتاوح 
ع��دد احل���الت اجل��دي��دة م��ا بني 
يوميا. ونقل  20 حالة  اإىل   10
عن  لي����ن  اأون  امل�����س��در  م���وق���ع 
الدكتور  امل��وؤ���س�����س��ة  ع���ام  م��دي��ر 
مالك علي �سبار قوله اأن اأغلب 
من يتعر�سون لالإ�سابة مبر�س 
الذين  اأول���ئ���ك  ه���م  ال�����س��رط��ان 
وال�سمة  ال�����س��ي�����س��ة  ي��ت��ع��اط��ون 
واأكيا�س  املبيدات  اإىل  بالإ�سافة 
احلافظة  وامل�����واد  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك 
امل�ستخدمة يف املنتجات املعلبة. 

يف ك���ل ���س��خ�����س رغ���ب���ة يف ال���س��ت��ئ��ث��ار ب���اإع���ج���اب الآخ���ري���ن 
ولإ�ستحواذ على ثنائهم �سمتهم من �سمات احلياة ال�سخ�سية 
املحبوبة قد حتظى باإعجاب النا�س ولكن مثل هذا الإعجاب 
اإذا مل ي�سانده جمال الروح واأهم  يتبدد كالدخان يف الهواء 
القواعد  بع�س  واإليك  اجلاذبية  هو  ال��روح  عن�سر يف جمال 

التي ت�سكل اأهم مقومات ال�سخ�سية اجلذابة :

عدم البوح باملتاعب اخلا�شة 
الإن�سان  اأ�سال يف  فاحلزن والأمل وال�سيق عنا�سر موجودة 
اأو  اإخ��ف��ائ��ه��ا  م��ن  ول��ك��ن لب���د  التخل�س منها  ل��ه  ول مي��ك��ن 
ي�����س��اأم الآخ����رون لأن��ه��م غري  تقليلها ق��در الإم��ك��ان حتى ل 

جمربين على امل�ساركة يف اأحزاننا.
تكون  واأن  الآخ��ري��ن  م�ساكل  فهم  حماولة  امل�ستح�سن  وم��ن 
���س��خ�����س جم��ام��ل ل��ي�����س ف��ق��ط يف امل��ن��ا���س��ب��ات��ال��ك��ب��رية ب���ل يف 
واإبداء  الآخ��ري��ن  اأح���زان  اإح���رتام  يجب  كما  اي�ساً  ال�سغرية 

ال�سرور يف اأفراحهم. 

علم ال�شتماع
ال�سخ�س  لأن  للجاذبية  �سبباً  يكون  لالآخرين  فالإ�ستماع 
حمبوباً  يكون  الآخرين  لأحاديث  الإ�ستماع  فن  يتقن  الذي 
منهم ك��م��ا ي��ج��ب اأن ت���رتك ل��الآخ��ري��ن ح��ري��ة احل��دي��ث ثم 

ت�سارك فيه بعد ذلك.

عدم التعايل على الآخرين
ويعتقد الكثريون يف قرار اأنف�سهم اأنهم ل يقلون عن الآخرين 
يف اأي �سي لذ لك فالتعاىل عليهم قد يوؤثر على عالقتهم بك 
ويتمثل ذلك يف طريق احلديث والت�سرف غري الالئق بينما 

التوا�سع يعطي �ساحبه دائماً حمبة الآخرين. 

اإظهار الإعجاب يف الوقت املنا�شب
درجة  اإىل  لي�س  ولكن  املديح  يتلقى  اأن  يحب  اإن�سان  كل  اإن 
النفاق فالإن�سان يحتاج اإىل املجاملة واإظهار الإعجاب الذي 
يجدد الثقة يف النف�س ولكن يف�سل اأن تظهر هذا الإعجاب يف 

حملة بكلمة خمل�سة يف الوقت املنا�سب والطريقة املنا�سبة.

التفكري والت�شرف بنف�شية اخلري
بنف�سية اخلري  دائ��م��اً  تت�سرف  اأن  لب��د  ج��ذاب  تكون  فحتى 
واإذا كنت تتحلى بجميع ال�سفات ال�سابقة فانك بدون �سفة 

اخلري �ستفقد عن�سر هاماً من عنا�سر اجلاذبية. 

واأخريًا ال�شراحة
اإن ال�سراحة �سفة اأ�سا�سية من �سفات اجلاذبية فهي واجبة 
ذو  ال�سخ�س  اأما  الغري  التفاوؤل مع  النف�س ويف  التفكري مع 
�سيكون  م��ع غ��ريه فهل  وامل��ن��اف��ق  ل��ذات��ه  امل��ح��ب  اأو  الوجهني 

براأيك جذاب ؟.

مقومات ال�سخ�سية اجلذابة 

مونيكا وت�ساندلر من م�سل�سل )اأ�سدقاء( معًا جمددًا 
زميلها  بطولة  م�سل�سل  من  حلقة  يف  �سرف  ك�سيفة  كوك�س  كورتني  الأمريكية  املمثلة  تطّل 

ال�سابق يف م�سل�سل اأ�سدقاء ماثيو بريي.
املتزوجة من  التي ج�سدت �سخ�سية مونيكا غيلر  اأن كوك�س  وذكر موقع هوليوود ريبوتر 
ت�ساندلر بينغ الذي ج�ّسده ماثيو بريي، �ستطّل يف حلقة من م�سل�سل بريي غو اأون تعر�س 

يف ني�سان ابريل املقبل.
اإذاعي  اأون حيث يج�ّسد دور مقّدم برنامج  البطولة يف م�سل�سل غون  وي��وؤدي بريي دور 

ت�ساعده يف تخطي وفاة زوجته وتوؤدي  اأ�سدقاء جدد يف جمموعة دعم  يتعّرف على 
كوك�س يف احللقة دور امراأة ُيعجب بها بريي.

امل�ساهدة  الكوميدي �ساحب ن�سبة  امل�سل�سل  اأ�سدقاء الذي يعترب  اأن م�سل�سل  يذكر 
الأعلى يف العامل، وّدع ال�سا�سة عام 2004 بعد 10 �سنوات على الهواء.


