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العني يتطلع اإىل النقاط 
الثالث يف مواجهة الظفرة

عربي ودويل

بلدية مدينة اأبوظبي ت�صادر 
ن�صف طن ن�صوار يف م�صفح 

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

الطيب: االأزهر حار�ص 
الدميقراطية يف م�رص 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
خادم احلرمني بوفاة اأمري منطقة الريا�س

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  اهلل 
�شطام  الأم��ر  بوفاة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
خال�س  عن  فيها  الريا�س..اأعرب  منطقة  اأم��ر  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
عزائه وموا�شاته داعيا اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  بعث �شاحب  كما  ف�شيح جناته. 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة 
اإىل خادم احلرمني ال�شريفني. ويف برقية مماثلة اأعرب الفريق اأول �شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
كما  �شعود.  اآل  عبدالعزيز  بن  للملك عبداهلل  تعازيه  امل�شلحة عن  للقوات 
�شلمان  الأمر  امللكي  ال�شمو  بعث �شموه برقية تعزية مماثلة اىل �شاحب 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

باململكة العربية ال�شعودية.

اخلارجية تدين قيام كوريا ال�شمالية 
اإجراء التجربة النووية الثالثة 

•• ابوظبي-وام:

النووية  جتربتها  ب��اإج��راء  ال�شمالية  ك��وري��ا  قيام  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأدان���ت 
الثالثة.. واأكدت اأن هذه التجارب املتكررة ت�شر بامل�شاعي الداعية اإىل حفظ 
ال�شالم وال�شتقرار يف �شبه اجلزيرة الكورية. واأ�شافت وزارة اخلارجية يف 
بيان لها ام�س اأن كوريا ال�شمالية خالفت قرارت جمل�س الأمن رقم 1874 
المتناع  اإىل  ال�شمالية  ك��وري��ا  تدعو  وال��ت��ي  ورقم2087   1718 ورق��م 
ال�شواريخ  تكنولوجيا  ا�شتخدام  اأو  اجلديدة  النووية  التجارب  اإج��راء  عن 
البالي�شتية يف عمليات اإجراء التجارب.                                             )التفا�شيل 

   

بعد �صرف املاليني لطباعته وتوزيعه للمدار�س
الرتبية تطلق ا�شتبانة لتقييم كتاب 

ومنهاج الرتبية الفنية لل�شف ال�شاد�س!
•• دبي – حم�شن را�شد 

املقرر  الكتاب  بطباعة  قامت  وبعدما   ، والتعليم  الرتبية  وزارة  تنبهت 
على طالب وطالبات ال�شف ال�شاد�س ملنهاج الرتبية الفنية من جزاأين ، 
وتعميمه على كافة املدار�س مع بدء العام الدرا�شي اجلديد ، باأن املنهاج 
مل يخ�شع للتقييم من قبل امليدان الرتبوي من معلمي ومعلمات املادة 
اأجمعت على   ، امليدان  ال�شكاوى من  العديد من  ، فبادرت وفور تلقيها 
ال�شف  واأع��ل��ى م��ن م�شتوى ط��الب  واأن��ه��ا د�شمة  امل��ق��ررة  امل���ادة  �شعوبة 
ال�شف  على  امل��ق��رر  احل�ش�س  ن�شاب  ك��م  م��ع  تتنا�شب  ول   ، ال�����ش��اد���س 
ال�شاد�س ، فقامت الوزارة اأم�س بطرح ا�شتبانة تقومي للكتاب ل�شتطالع 
بهدف  امل��ادة   تدري�س  يتولون  الذين   ، بامليدان  واملعلمات  املعلمني  اآراء 
امل��ادة و�شال�شتها  ، مبا يخدم تطوير  املنهاج  النظر فيما ت�شمنه  اإع��ادة 
يف  للوزارة  ورفعها  ال�شتبانة  �شرورة ملء  على  موؤكدة   ، متلقيها  على 

موعد غايته الثالثاء املقبل 19 فرباير .                 )التفا�شيل �س5(

حماكم راأ�س اخليمة تبلغ منطوق اأحكامها بالر�شائل الن�شية 
•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

اأطلقت دائرة حماكم راأ�س اخليمة خدمة الر�شائل الن�شية لإبالغ اأطراف 
الدعوى مبنطوق احلكم فور �شدوره ، حيث مت تطبيق هذه اخلدمة بالفعل 
على دائرة التنفيذ املدين اعتبارا من الأم�س ، وتاأتي هذه اخلدمة ا�شتمرارا 
املوؤ�ش�شي التي تنتهجها الدائرة ل �شيما  جلهود التطوير الإداري والتميز 
فيما يتعلق بخدمة املتعاملني . وقال امل�شت�شار اأحمد اخلاطري رئي�س دائرة 
47458 خدمة ق�شائية  اأجنزت  املحاكم  دائرة  اأن  براأ�س اخليمة  املحاكم 

وعدلية وجمتمعية خالل العام 2012 .     )التفا�شيل �س4(

حممد بن را�شد ي�شهد حفل تخريج ال�شباط املر�شحني وطلبة الدرا�شات العليا يف اأكادميية �شرطة دبي  )وام(

اعتمد م�صروع جزيرة بلوواترز بكلفة اإجمالية قدرها �صتة مليارات درهم 

حممد بن را�شد يرعى حفل تخريج ال�شباط املر�شحني 
وطلبة الدرا�شات العليا يف اأكادميية �شرطة دبي

الفجر........    05:33            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:17  
الع�صاء......   07:47

عنا�شر اجلي�س احلر يف حرب �شوارع مبنطقة حر�شتا بريف دم�شق )رويرتز(

حاكم اأم القيوين وحممد بن زايد خالل ح�شورهما اأفراح الكتبي  )وام(

•• عوا�شم-وكاالت:

���ش��ه��د خم���ي���م ال����رم����وك و����ش���ارع 
ال�شورية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ال��ث��الث��ني 
دم�������ش���ق ا����ش���ت���ب���اك���ات ع��ن��ي��ف��ة بني 
التي  النظام  اجلي�س احل��ر وق��وات 
اإدلب  بريف  مناطق  اأي�شا  ق�شفت 
وريف حم�س، وذلك يف وقت وثقت 
ال�������ش���وري���ة حلقوق  ال�����ش��ب��ك��ة  ف��ي��ه 
الع�شرات معظمهم  الإن�شان مقتل 

يف دير الزور ودم�شق.
�شواريخ  اإن  ���ش��ام  ���ش��ب��ك��ة  وق���ال���ت 
من  جم��م��وع��ة  ا�شتهدفت  ال��ن��ظ��ام 
اأحد  عند  وقوفهم  اأث��ن��اء  املدنيني 
ال��ب��ل��د بريف  امل��خ��اب��ز يف ح��ج��رة 
دم�شق، مما اأدى اإىل �شقوط قتلى 

وجرحى وتدمر املخبز بالكامل.
ب��������دوره ق������ال امل����رك����ز الإع����الم����ي 
اإن ق�شفا عنيفا ا�شتهدف  ال�شوري 
امل�شاجد  والت�شعني  الثالث  لليوم 

بريف درع��ا، يف وقت تعر�شت فيه 
بلدة اليادودة لق�شف مدفعي اأوقع 

دمارا كبرا يف منازل املدنيني.
الوكالة  م���دي���ر  ك�����ش��ف  ذل����ك  اىل 
ت�شدير  املكلفة  ال��ع��ام��ة  الرو�شية 
اإك�شبورت  رو���ش��وب��ورون  الأ���ش��ل��ح��ة 
عن ا�شتمرار بالده يف تزويد �شوريا 
باأنظمة دفاعات جوية، و�شدد على 
اأنه لي�س هناك عقوبات من جمل�س 

الأمن الدويل على �شوريا.
رو�شيا  اإن  اإي�شايكني  اأناتويل  وقال 
التزاماتها  اح�������رتام  ���ش��ت��وا���ش��ل 
الأمر يتعلق بدفاعات  اأن  مو�شحا 

جوية ولي�س بطائرات.
الئتالف  اع��ل��ن  اخ��ر  �شعيد  على 
الوطني ال�شوري املعار�س ان قطر 
ال��ت��ي ت��ع��رتف ب���ه ك��م��م��ث��ل �شرعي 
ال�������ش���وري، قررت  ل��ل�����ش��ع��ب  وح���ي���د 
ت�����ش��ل��ي��م ���ش��ف��ره امل��ع��ني ح��دي��ث��ا يف 

الدوحة، مبنى ال�شفارة ال�شورية.

رو�صيا تتم�صك بت�صليح الأ�صد وقطر ت�صلم املعار�صة مبنى ال�صفارة 

ا�شتباكات بالريموك و�شارع الثالثني يف دم�شق

حاكم ام القيوين وحممد بن زايد 
يح�شران اأفراح الكتبي

•• اأبوظبي-وام:

املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شر 
والفريق  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
اول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد 
ام�س  امل�شلحة  للقوات  العلى  القائد  نائب  ابوظبي 
م��اأدب��ة ال��غ��داء ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا م��ع��ايل ع��ب��داهلل مهر 
اىل  )ح��م��د(  جنله  زف���اف  مبنا�شبة  الكتبي  حم��ي��ان 

كرمية را�شد عبداهلل حميان الكتبي.
)التفا�شيل �س5(

•• دبي-وام:

رعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.. حفل تخريج فوج جديد من 

ال�شباط املر�شحني وطلبة الدرا�شات العليا يف اأكادميية �شرطة دبي. 
وح�شر الإحتفال الذي جرى ام�س يف الأكادميية اإىل جانب �شموه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 

و�شمو �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي.
 من جهة اأخرى اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
رع��اه اهلل م�شروع  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
مرا�س  ل�  ال�شتخدامات  متعددة  املتفردة  امل�شاريع  اأح��د  بلوواترز  جزيرة 
القاب�شة قبالة �شاطئ جمرا بيت�س ريزيدن�س والذي �شيغدو من الوجهات 
�شتة  اإجمالية قيمتها  بتكلفة  الدولة  والأك��ر جذبا يف  املميزة  ال�شياحية 

مليارات درهم.                                                        )التفا�شيل �س2(

دائرة امل�صاندين حلكومة التكنوقراط يف ات�صاع.. والنه�صة تتوّقع ف�صلها

تقدم يف ق�شية بلعيد وتفكيك عدد من ال�شبكات الإرهابية 
•• تون�س-الفجر-وكاالت:

تتوا�شل عملّية الفرز يف ال�شاحة ال�شيا�شية التون�شية من خالل 
املوؤقتة  احل��ك��وم��ة  رئي�س  م��ب��ادرة  م��ن  ملوقفهم  ال��ف��رق��اء  حت��دي��د 
متحّزبة  غ��ر  وطنّية  ك��ف��اءات  حكومة  ت�شكيل  اجل��ب��ايل  ح��م��ادي 

لإدارة ما تبقى املرحلة النتقالية.
ويّت�شح اأّن قاعدة امل�شاندة لهذه املبادرة يف ات�شاع خا�شة من جانب 

اأحزاب املعار�شة وكربى املنظمات املهنية واجلماهرية.
التون�شية  احل��ك��وم��ة  يف  الداخلية  وزي���ر  اأع��ل��ن  اخ��ر  �شعيد  على 
ق�شية  يف  التحقيقات  يف  تقدما  هناك  اأن  العري�س  علي  املوؤقتة 

مع  مقابلة  يف  العري�س  وق���ال  بلعيد،  �شكري  ال��ق��ي��ادي  اغ��ت��ي��ال 
عن  تك�شف  وق��د  اإره��اب��ي��ة  الق�شية  ه��ذه  اإن  التون�شي  التلفزيون 
ال�شتعانة  اأنه ميكن  واأ�شاف  �شيا�شية،  ب�شبكات  �شماها  ما  تورط 

بجهات اأجنبية للم�شاعدة يف التحقيقات.
النه�شة  ح��رك��ة  يف  ق��ي��ادي  وه��و  العري�س  ق��ال  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
الإ�شالمية اإن الأجهزة الأمنية توا�شل مالحقة �شبكات اأ�شلحة يف 

تون�س، لكنه اأ�شاف اأنه ل ي�شتبعد وقوع عمليات م�شلحة.
يف هذا ال�شياق اأو�شح اأن الأجهزة الأمنية ا�شتطاعت تفكيك عدد 
كبر  لعدد  مداهمات  بحملة  تقوم  كما  الإرهابية،  ال�شبكات  من 
م��ن امل��ن��ازل يف خمتلف اأن��ح��اء اجل��م��ه��وري��ة.             )التفا�شيل 

الربادعي: التوافق هو احلل ملنع انهيار م�صر اقت�صاديا 

تاأجيل احلوار الوطني لإقناع اجلبهة بامل�شاركة
 •• القاهرة-وكاالت:

تاأجلت جل�شة احلوار الوطني التي كان مقررا انعقادها 
اإ�شرار  مع  يومني  مل��دة  امل�شرية  الرئا�شة  مبقر  ام�س 
يف  ال��ق��ي��ادي  �شدد  بينما  املقاطعة  على  معار�شة  ق��وى 
ال��ربادع��ي على ���ش��رورة حتقيق  الإن��ق��اذ حممد  جبهة 
ان��ه��ي��ار اقت�شادي  ال���ب���الد م���ن  ت���واف���ق وط��ن��ي لإن���ق���اذ 
وقال  ق��ول��ه.  ح��د  على  �شهور  ع��دة  غ�شون  يف  حمتمل 
جاء  التاأجيل  اإن  النور  حزب  با�شم  املتحدث  بكار  ن��ادر 
ملنح فر�شة مل�شاعي احلزب والأط��راف املختلفة لإقناع 

القوى والأحزاب املقاطعة للحوار بالن�شمام اإليه. 
من جهته دعا املعار�س امل�شري القيادي بجبهة الإنقاذ 

حم��م��د ال���ربادع���ي اإىل ت��واف��ق وط��ن��ي م��ن اأج���ل الفوز 
اإليه  بقر�س من �شندوق النقد الدويل ت�شتد احلاجة 
لإنقاذ البالد مما قال اإنه انهيار اقت�شادي حمتمل يف 

غ�شون �شهور.
تعيني  على  مر�شي  حممد  الرئي�س  ال��ربادع��ي  وح��ث 
وزير  ت�شم  الأط���ي���اف  ق��وي��ة ومم��ث��ل��ة جلميع  ح��ك��وم��ة 
مالية حمنكا للعمل مع �شندوق النقد. وقال الربادعي 
دول  جميع  اإن  التلفزيونية  احلياة  قناة  مع  مقابلة  يف 
العامل اأمركا واأوروب��ا واخلليج لن يعطوا هذا النظام 
دعما على الإطالق ل قر�شا اأبي�س ول قر�شا اأحمر مبا 
وطنية  م�شاركة  دون  ال���دويل،  النقد  �شندوق  ذل��ك  يف 

حقيقية وتوافق وطني.

دم�شق،  بريف  داري��ا  يف  والكنائ�س 
والع�شايل  ال��زب��داين  تعر�شت  كما 
اجلنوبية  دم�شق  اأحياء  من  وع��دد 
ك��م��ا ق�شف  ب�������ش���واري���خ.  ل��ق�����ش��ف 
وحر�شتا  �شقبا  احل��رب��ي  ال��ط��ران 

ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  وب��ل��دات  وم���دن 
بريف دم�شق.

عنيفة  ا�شتباكات  دارت  حلب  ويف 
النظام  وجي�س  احل��ر  اجلي�س  بني 
فيه  ق�شفت  وقت  النيل، يف  ب�شارع 

طائرات امليغ مدينة الباب.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ت��ع��ر���ش��ت بلدة 
اإدل�����ب لق�شف  ب���ري���ف  ك��ف��ر دوم�����ا 
احلربي  الطران  قبل  من  عنيف 

بالقنابل الفو�شفورية.
وقال املركز الإعالمي ال�شوري اإن 
ي�شتهدف  باملدفعية  عنيفا  ق�شفا 
احلا�س  وبلدة  النعمان  معرة  بلدة 

يف اإدلب.
يف هذه الأثناء �شهدت بلدة ب�شرى 
ا�شتباكات  درع�����ا  ب���ري���ف  احل���ري���ر 
وقوات  احل��ر  اجلي�س  ب��ني  عنيفة 
ال�شرقي  امل����دخ����ل  ع���ن���د  ال���ن���ظ���ام 
اأحياء  ���ش��ه��دت  ب���دوره���ا  ل��ل��ب��ل��دة. 
درعا البلد ا�شتباكات عنيفة و�شط 
ق�شف باملدفعية الثقيلة والدبابات 

على املنطقة.
الإعالمي  امل��رك��ز  ذك��ر  جانبه  م��ن 
احلربي  ال����ط����ران  اأن  ال�������ش���وري 
وال�شهوة  امل�����ش��ي��ف��رة  ب��ل��دة  ق�����ش��ف 
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الحتالل يربط اأموال ال�شرائب 
الفل�شطينية امل�شاحلة  بوقف 

•• رام اهلل-وام:

قال الدكتور �شائب عريقات ع�شو 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
ام�س اأن رهن وزير املالية الإ�شرائيلى 
يوفال اإ�شتاينت�س الإفراج عن اأموال 
ذهاب  بعدم  الفل�شطينية  ال�شرائب 
حركة  م��ع  امل�شاحلة  اإىل  ال�شلطة 
حما�س يدلل على مدى النحطاط 
اإ�شرائيل  متار�شه  ال���ذى  والب��ت��زاز 
���ش��د ال�����ش��ل��ط��ة. واأك�����د ع��ري��ق��ات اأن 
م�شلحة  الفل�شطينية  امل�����ش��احل��ة 
ع��ل��ي��ا ل��ل�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ى يجب 

اإمتامها.

مييقييتييل عييي�يييشيييرة مييدنيييييني 
اأفييييغييييان بيييغيييارة لييليينيياتييو

•• كابول-ا.ف.ب:

اع��ل��ن م�����ش��وؤول��ون اف��غ��ان ام�����س ان 
الطل�شي  ل��ل��ح��ل��ف  ج���وي���ة  غ������ارة 
مدنيني  ع�����ش��رة  م��ق��ت��ل  اىل  ادت 
والطفال،  الن�شاء  من  غالبيتهم 
وذل��ك يف الوقت ال��ذي رحبت فيه 
المركي  الرئي�س  باعالن  كابول 
ب�����اراك اوب���ام���ا ���ش��ح��ب امل���زي���د من 
ال��ق��وات ه��ذا ال��ع��ام. وق���ال احللف 
حول  ج��ار  التحقيق  ان  الطل�شي 
الدع�������اءات و����ش���رح م��ت��ح��دث اننا 
�شحايا  ب�شقوط  ادع���اء  اأي  ن��اأخ��ذ 

مدنيني على حممل اجلد.
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•• دبي-وام:

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
العلى حاكم ام القيوين و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود املعال 
ويل عهد ام القيوين و�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة والفريق �شمو 
ال�شيخ �شيف بن زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية .. القيادات ال�شرطية 
العربية والجنبية واأع�شاء ال�شلك القن�شلي العربي والجنبي الذين ح�شروا احتفال اأكادميية 
�شرطة دبي ام�س بتخريج فوج جديد من ال�شباط املر�شحني وطلبة الدرا�شات العليا. وقد رحب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم ب�شيوف المارات الذين �شكروا �شموه على ح�شن 

ال�شتقبال وكرم ال�شيافة العربية م�شيدين مب�شتوى اأكادميية �شرطة دبي علميا وع�شكريا. 

حممد بن را�شد يعتمد م�شروع جزيرة بلوواترز بكلفة اإجمالية قدرها �شتة مليارات درهم 

حممد بن را�شد يرعى حفل تخريج ال�شباط املر�شحني وطلبة الدرا�شات العليا يف اأكادميية �شرطة دبي

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�شروع جزيرة بلوواترز 
قبالة  القاب�شة  مرا�س  ل�  ال�شتخدامات  متعددة  املتفردة  امل�شاريع  اأحد 
ال�شياحية  �شاطئ جمرا بيت�س ريزيدن�س والذي �شيغدو من الوجهات 
مليارات  �شتة  قيمتها  اإجمالية  بتكلفة  الدولة  والأك��ر جذبا يف  املميزة 
على  وت��ع��رف  للم�شروع  تو�شيحي  جم�شم  على  �شموه  واط��ل��ع  دره���م. 
مكوناته املختلفة واأبرز معامله املتمثل يف دبي اي التي �شت�شبح العجلة 
لأرقى  وفقا  ت�شييدها  و�شيتم  العامل  يف  نوعها  من  الأك��رب  الرتفيهية 
املعاير العاملية وبا�شتثمارات تبلغ مليار درهم. وقالت مرا�س القاب�شة 
�شركة التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من دبي مقرا لها اإن م�شروع 
جزيرة بلوواترز ياأتي يف اإطار توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم يف اجتاه تر�شيخ القدرات ال�شياحية لإمارة دبي والعمل 
ال�شياحة  با�شتقطاب  الكفيلة  العوامل  بتطوير  والهتمام  تنميتها  على 
العائلية اإليها يف حني يعك�س امل�شروع اإ�شرتاتيجية ال�شركة الهادفة اإىل 
امل�شاهمة يف تعزيز عوامل اجلذب ال�شياحي يف الإمارة. واإىل جانب دبي 

واأ�شاف احلباي: ميثل م�شروع جزيرة بلوواترز ومن �شمنه عجلة دبي 
مميزا  معلما  العامل  يف  نوعها  من  الأك��رب  �شتكون  التي  ال�شياحية  اي 
�شت�شكل  اي  دبي  اأن  دبي خا�شة  ال�شياحي يف  امل�شهد  اإىل  هامة  واإ�شافة 
حتفة فريدة �شمن م�شروع اجلزيرة ونحن واثقون اأن بلووترز �شتتحول 
اإىل وجهة �شياحية بارزة جتتذب ماليني الزوار من �شتى بقاع الأر�س 
اأن نتوجه  ن��ود  ال��رائ��د  . واأو���ش��ح قائال: مع الإع���الن عن ه��ذا امل�شروع 
دبي  ومياه  كهرباء  وهيئة  وامل��وا���ش��الت  الطرق  هيئة  من  لكل  بال�شكر 
الكبرة ودورهم  وبلدية دبي ودائ��رة الطران املدين وذلك مل�شاهمتهم 
والإعداد  الت�شميم  مرحلة  يف  الالزمة  املقومات  كافة  توفر  يف  اجل��اد 
ت�شتمر  �شوف  الفعالة  وامل�شاركة  الدعم  ه��ذا  ب��اأن  ثقة  وكلنا  للم�شروع 
حتى يتم النتهاء من كافة املراحل الإن�شائية وو�شع اللم�شات النهائية 
له . وب�شفتها املعلم الأ�شا�شي يف م�شروع اجلزيرة �شتوفر دبي اي التي 
دبي  �شواحل  على  �شاحرة  اإط��الل��ة  اأم��ت��ار   210 اإىل  ارتفاعها  �شي�شل 
ومعاملها البارزة مثل برج العرب و نخلة جمرا و برج خليفة . و�شتكون 
ال�شاحة الواقعة يف قاعدة العجلة مبثابة منطقة ترفيهية ووجهة فريدة 
لإقامة املنا�شبات اخلا�شة. كما �شيتم تثبيت �شا�شة عر�س كبرة فائقة 
الو�شوح بتقنية /ليد على العجلة لعر�س باقة متنوعة من الإعالنات 

التجارية  املناطق  من  ع��ددا  بلووواترز  جزيرة  م�شروع  ي�شم  �شوف  اي 
وال�شكنية وال�شياحية والرتفيهية يف موقعه املميز مبا ميثل تطورا هاما 
ملكونات منظومة اجلذب ال�شياحي التي تتمتع بها هذه املنطقة احليوية 
من اإمارة دبي. ووفقا لدرا�شات �شوقية اأجرتها ال�شركة فاإنه من املتوقع 

اأن ت�شتقطب دبي اي ما يزيد عن ثالثة ماليني زائر �شنويا. 
 2013 اإبريل  اأن يبداأ تنفيذ م�شروع جزيرة بلوواترز يف  ومن املنتظر 
فيما �شيتم البدء يف عمليات الإن�شاء ل� دبي اي خالل الربع الثاين من 
و  للمقاولت  هيونداي  �شركتي  على  الختيار  وقع  حيث  اجل��اري  العام 
واإن�شائها.  العجلة  لت�شميم  رئي�شيني  كمقاولني  الهند�شية  �شتارنيث 
القاب�شة:  م��را���س  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احل��ب��اي  اهلل  عبد  وق��ال 
لدينا روؤية وا�شحة ومهمة حمددة تتلخ�س يف تعزيز مكانة دبي العاملية 
كوجهة  مكانتها  على  احل��ف��اظ  يف  وامل�شاهمة  ال�شياحي  ال�شعيد  على 
�شل�شلة  وتنفيذ  ابتكار  وذلك عرب  والتجزئة  الرتفيه  رئي�شة يف �شناعة 
الطابع  عليها  يغلب  التي  ال�شتخدامات  متعددة  املتنوعة  امل�شاريع  من 
الروؤية  روؤيتنا وي�شب يف حتقيق  ال�شياحي والرتفيهي مبا ين�شجم مع 
امل��زي��د من  اج��ت��ذاب  ك��ذل��ك يف  دب��ي ومب��ا ي�شهم  ال�شرتاتيجية لإم���ارة 
اأنحاء العامل .  روؤو���س الأم��وال واأع��داد كبرة من ال�شائحني من كافة 

من  فخما  فندقا  بلوواترز  م�شروع  و�شيت�شمن  التفاعلية.  واملعلومات 
يحيطه  �شوقا  �شي�شم  كما  متنوعة  �شكنية  وخ��ي��ارات  جن��وم  خم�س  فئة 
مم�شى تتوفر فيه منافذ لتناول الطعام يف الهواء الطلق وتقدم للزوار 
خيارات متنوعة من الأطعمة وامل�شروبات التي تنا�شب خمتلف الأذواق. 
اإىل  بالإ�شافة  التجزئة  متاجر  من  متميزا  مزيجا  ال�شوق  و�شيحت�شن 
رك��ن الأط��ع��م��ة ال���ذي �شيوفر منتجات غ��ذائ��ي��ة ط��ازج��ة مب��ا ي��زي��د من 
عام  بوجه  الدولة  يف  الراقية  ال�شياحية  الوجهات  مع  مقارنة  جاذبيته 
بال�شاحل  �شيت�شل  الذي  امل�شروع  تزويد  و�شيتم   . دبي بوجه خا�س  ويف 
املونوريل  بنظام قطار  زاي��د  ال�شيخ  �شارع  عرب طريق مبا�شر ميتد من 
لنقل الزوار من حمطة املرتو اإىل املنطقة الرتفيهية. اإىل ذلك �شيقام 
ج�شر للم�شاة يربط اجلزيرة الفاخرة بالواجهة البحرية مل�شروع جمرا 
بيت�س ريزيدن�س عالوة على نظام تلفريك لنقل الزوار من واإىل ال�شاحة 

الرتفيهية. 
�شل�شلة  اأخ��ذت على عاتقها مهمة تطوير  القاب�شة  اأن مرا�س  اإىل  ي�شار 
من امل�شاريع الرتفيهية ال�شياحية وفقا لأرقى املعاير العاملية يف �شناعة 
الرتفيه مبا ي�شهم يف تعزيز مكانة دبي العاملية على ال�شعيد ال�شياحي 

لتوؤكد مكانتها كمق�شد �شياحي عاملي ل مثيل له.

•• دبي- وام:

رعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل .. حفل تخريج 
فوج جديد من ال�شباط املر�شحني 
وطلبة الدرا�شات العليا يف اأكادميية 
الإحتفال  وح�����ش��ر  دب����ي.  ���ش��رط��ة 
الأكادميية  يف  ام�����س  ج���رى  ال���ذي 
ال�شمو  �شاحب  �شموه  ج��ان��ب  اإىل 
ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو 
القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
و���ش��م��و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
بن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
بن  را�شد  ال�شيخ  و�شمو  دبي  حاكم 
���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ال ويل عهد 
حممد  ال�شيخ  و�شمو  القيوين  اأم 
ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن 
�شمو  والفريق  اخليمة  راأ����س  عهد 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الداخلية و �شمو ال�شيخ من�شور بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شعادة 
الفريق م�شبح را�شد الفتان مدير 
رئي�س  نائب  ال�شمو  مكتب �شاحب 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اإىل ج���ان���ب ع����دد من  ح���اك���م دب����ي 
وروؤ����ش���اء ومديري  ال��ب��الد  اأع���ي���ان 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال���دوائ���ر 
الإم���ارات  يف  ال�شرطية  وال��ق��ي��ادات 
و�شديقة  عربية  �شرطية  وقيادات 
واأع�شاء ال�شلك القن�شلي يف دبي..

ال�شرطة  �شباط  كبار  م��ن  وح�شد 
البالغ  اأم����ور اخل��ري��ج��ني  واأول���ي���اء 
اأبناء  م��ن  خ��ري��ج��ا   140 ع��دده��م 
دولة الإمارات ومن عدد من الدول 

العربية ال�شقيقة.
و�شول  ل����دى  الإح���ت���ف���ال  ب�����ديء   
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
املنطقة  اإىل  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
املو�شيقى  ع��زف��ت  حيث  الرئي�شية 
�شاحب  ق��ام  ث��م  الوطني  بال�شالم 
ال�شمو راعي احلفل يرافقه �شعادة 
القائد  املزينة  اللواء خمي�س مطر 
رئي�س  بالنيابة  دبي  ل�شرطة  العام 
�شعادة  و  الأكادميية  اإدارة  جمل�س 
ال��ل��واء ال��دك��ت��ور حممد اأح��م��د بن 

فهد مدير الأكادميية..
اخلريجني  طابور  على  بالتفتي�س 
اآي������ات م���ن الذكر  ب��ع��ده��ا  وت��ل��ي��ت 
احلكيم ثم األقت املالزم اأول رو�شة 
حيث  الأك��ادمي��ي��ة  كلمة  ال�شام�شي 

طابور لل�شرطة الن�شائية يف �شرطة 
ال�شيخ  ال�شمو  دبي. و�شهد �شاحب 
حممد بن را�شد اآل مكتوم يف ختام 
ملكافحة  وه��م��ي��ة  جت���رب���ة  احل���ف���ل 
ال�شغب يف ال�شارع اأدتها اأمام �شموه 
تابعة  ن�شائية  واحل�����ش��ور..ف��رق��ة 
مركبات  مب��راف��ق��ة  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
ن�����ش��ائ��ي��ة وكالب  خ��ا���ش��ة وخ��ي��ال��ة 
بولي�شية اإذ تعترب الفرقة الن�شائية 
ملكافحة ال�شغب يف �شرطة دبي هي 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي وال����ع����امل. وك���ان 
اخلريجون على موعد مع �شاحب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
التذكارية  ال�شور  للتقاط  مكتوم 
ال�شمو  �شاحب  �شموه  جانب  واإىل 

ت��وج��ه��ت ب��ال�����ش��ك��ر وال���ع���رف���ان اإىل 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال��ك��رمي��ة لأبناء  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  اهلل 
بال�شكر  توجهت  ث��م  �شعبه  وب��ن��ات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال���ع���رف���ان 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل على 
ل�شوؤون  امل�شتمرة  ورع��اي��ت��ه  دع��م��ه 
و  واملجتمع  املواطن  واأم��ن  الوطن 
�شرطة  اأك��ادمي��ي��ة  مل�شرة  متابعته 
25 ع���ام���ا من  دب�����ي ع���ل���ى م�����دى 
تاأ�شي�شها وحر�س �شموه على توفر 
لأبنائه  والتدريب  التعليم  فر�س 
وتدربوا  در����ش���وا  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة 

ال�����ش��ه��ادة العليا يف  وح�����ش��ل��وا ع��ل��ى 
املعاير  اأح����دث  وف���ق  الأك���ادمي���ي���ة 
يتخرجوا  ك��ي  العاملية  التعليمية 
م�شلحني بالعلم واملعرفة واملهارات 
الع�شكرية العالية امل�شتوى. وهناأت 
يف ختام كلمتها اخلريجني واأولياء 
اأم���وره���م ومت��ن��ت ل��ه��م ال��ن��ج��اح يف 
ومقدرات  اأمن  وحماية  م�شرتهم 

جمتمع الإمارات الغالية.
ب��ع��د مرورهم  و���ش��ك��ل اخل��ري��ج��ون 
على هيئة ا�شتعرا�س ع�شكري اأمام 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي..

امليدان  اأر�������س  ع��ل��ى  ف��ن��ي��ة  ل���وح���ة 
ب��ب��ن��ادق��ه��م ب��ع��ن��وان ���ش��ك��را حممد 
نالت اإعجاب وت�شفيق احل�شور ثم 

اأن�شد اخلريجون ق�شيدة يا خليفة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كلمات  من 
ومروا  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
الرئي�شية على  املن�شة  اأم��ام  بعدها 
ق��ام �شاحب  ث��م  اإ���ش��ت��ع��را���س  هيئة 
ال�شمو راعي احلفل بتكرمي ال�شتة 
الع�شرين  ال������دورة  ع��ل��ى  الأوائ�������ل 
ومت ب��ع��ده��ا ت�����ش��ل��ي��م ع��ل��م ال�����دورة 
ال��دورة احلادية  اإىل  الع�شرين  من 
والع�شرين يف الأكادميية م�شحوبا 
اخلريجون  اأدى  ث��م  العلم  بق�شم 
ورئي�شها  ل���ل���دول���ة  ال������ولء  ق�����ش��م 

ونائبه. 
ب���ع���ده���ا اإ������ش�����ت�����اأذن ق����ائ����د ط���اب���ور 
راعي  ال�شمو  �شاحب  اخل��ري��ج��ني 
يرافقهم  ب����الإن���������ش����راف  احل���ف���ل 

ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال و�شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
ال�شيخ  �شمو  وال��ف��ري��ق  م��ك��ت��وم  اآل 
واللواء  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف 
خ��م��ي�����س م���ط���ر امل���زي���ن���ة وال����ل����واء 
الدكتور حممد اأحمد بن فهد. وقد 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  هناأ 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اأب��ن��اءه اخلريجني على  دب��ي  حاكم 
الإجناز الذي حققوه والولوج اإىل 
مرحلة جديدة يف حياتهم..موجها 
�شموه اخلريجني ب�شرورة املثابرة 
اإىل  لو�شولهم  والإج��ت��ه��اد  واجل���د 
اأنتم  ����ش���م���وه..  ال��ق��م��ة وخ��اط��ب��ه��م 
الآن يف بداية الطريق وعلى اأبواب 

العمل بجد  مرحلة جديدة عليكم 
بالطاقة  دوما  والتحلي  واإخال�س 
اإىل مبتغاكم  الإيجابية كي ت�شلوا 
وجمتمعكم  وط���ن���ك���م  وت���خ���دم���وا 
ال�شمو  �شاحب  وق��ام   . اهلل  وفقكم 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
التفاعلي  ومرافقوه بزيارة ال�شف 
ووقع  املبتدئني  الكادميية  لطالب 
ال�شف  برنامج  لوحة  على  �شموه 
التعليم  ن��ظ��ام  م��د���ش��ن��ا  ال��ت��ف��اع��ل��ي 
الألكرتوين املعتمد يف الأكادميية. 
ال�شباط  اأح��د  من  �شموه  وا�شتمع 
النظام  ح����ول  م��ف�����ش��ل  ����ش���رح  اإىل 
ال�����ذي يوفر  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي اجل���دي���د 
الطلبة  ع���ل���ى  وال�����وق�����ت  اجل����ه����د 

الدار�شني.

حممد بن را�شد ي�شتقبل القيادات ال�شرطية العربية والجنبية واأع�شاء ال�شلك القن�شلي العربي والجنبي 
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مذكرة تفاهم بني الرتبية واحدى ال�شركات لدعم تكنولوجيا التعليم يف املدار�س
انفتاح  �شيا�شة  تتبع  ال���وزارة  اأن  وذك��ر  التعليم.  تطوير  اأج��ل 
باأهمية  اإميانا منها  وا�شحة مع املجتمع وموؤ�ش�شاته واأفراده 
تكاتف اجلميع وحتقيق ال�شراكة التي تعود باأثرها الإيجابي 
وقال  التعليمية.  للعملية  حم��ورا  تعده  ال��ذي  الطالب  على 
اليو�شف  �شركة  اأن  امل�شاندة  امل�شاعد للخدمات  الرتبية  وكيل 
وزارة  م��ع  تربطها  التي  املهمة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ب��ني  م��ن 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ���ش��راك��ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة خ��ا���ش��ة يف جمال 
للبنى  ال�شركة  تاأ�شي�س  يف  دوره���ا  مثمنا  امل��ع��ل��وم��ات..  تقنية 
احلا�شوب  باأجهزة  ورفدها  للمدار�س  الإلكرتونية  التحتية 
املطورة. وثمن مبادرة اليو�شف واإ�شهاماتها يف حت�شني البيئة 
احلا�شوب  اأجهزة  من  كبرة  جمموعة  وتقدميها  التعليمية 
اإىل تقدير  اإىل مدار�شنا.. لفتا  التعليم  وغرها من و�شائل 

•• دبى-وام:

والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�شوالح  اأح��م��د  م���روان  وق��ع 
رئي�س  ن��ائ��ب  اليو�شف  واأح��م��د  امل�����ش��ان��دة  للخدمات  امل�شاعد 
واملجموعة  ال����وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  اليو�شف  جمموعة 
تزويدها  املدار�س من خالل  التعليم يف  اأ�شاليب  كفاءة  لرفع 
عدد  اإىل  اإ�شافة  املتقدمة..  احلا�شوب  اأجهزة  من  مبجموعة 
من ال�شبورات املتطورة وو�شائل العر�س والإي�شاح احلديثة. 
واأكد ال�شوالح حر�س الوزارة على توثيق عالقتها باملوؤ�ش�شات 
وجه  على  الإ�شرتاتيجيني  و�شركائها  واخلا�شة  احلكومية 
بح�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ع  يتعاملون  مم��ن  العموم 
امل��ب��ذول��ة من  تعزيز ج��ه��وده��ا  و�شعا يف  ي��دخ��رون  وط��ن��ي ول 

املجتمع  موؤ�ش�شات  حر�س  تظهر  التي  امل��ب��ادرة  لهذه  ال���وزارة 
على امل�شاركة يف اإعداد اأبناء الدولة وتاأهيلهم للم�شتقبل وفق 
اأف�شل املعاير الدولية. ومن جانبه اأعرب اأحمد اليو�شف عن 
تقدير جمموعة اليو�شف للمنهجية التي تنفذها الوزارة وما 
تتبناها من مبادرات مبتكرة يف �شبيل حتقيق الطفرة النوعية 
باأعمال  امل��ج��م��وع��ة  اه��ت��م��ام  م���وؤك���دا   .. التعليم  يف  امل��ط��ل��وب��ة 
الإ�شهام  على  وحر�شها  م��دار���ش��ن��ا  ت�شهدها  ال��ت��ي  التطوير 
التعليمية.. م�شرا يف الوقت نف�شه  بفاعلية يف دعم العملية 
اإىل  ت�شعى  وم��ا  والتعليم  الرتبية  وزارة  ب��ه  تقوم  م��ا  اأن  اإىل 
حتقيقه من اأهداف ي�شتوجب التفاف اجلميع حولها ودعمها 
وت��ق��دمي م��ا ي��ع��زز م�����ش��روع��ات��ه��ا وب��راجم��ه��ا ال��ت��ي ت�شمنتها 

خطتها الإ�شرتاتيجية.

دعت املواطنني اإىل التعاون ملحا�صرة الأن�صطة املخالفة
بلدية مدينة اأبوظبي ت�شادر ن�شف طن ن�شوار يف م�شفح 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي كمية  �شادرت بلدية مدينة 
ك��ب��رة م���ن م����ادة ال��ن�����ش��وار و مواد 
باأكر  ت���ق���در  ���ش��ن��اع��ت��ه��ا  يف  ت���دخ���ل 
م��ن ن�����ش��ف ط��ن ُ���ش��ب��ط��ت يف معمل 
املخت�شة  اجلهات  مرخ�س من  غر 
�شمن  وذل��������ك  م�������ش���ف���ح  مب���ن���ط���ق���ة 
على  للتفتي�س  �شاملة  حملة  اإط���ار 
املناطق والأرا�شي ال�شناعية قام بها 
ال�شناعية  امل��ن��اط��ق  عمليات  مكتب 
مل��ك��ت��ب ال���ش��ت��ث��م��ار يف بلدية  ال��ت��اب��ع 
اأب��وظ��ب��ي ب��ه��دف ال��ت��اأك��د من  مدينة 
والور�س  املناطق  تلك  ال��ت��زام  م��دى 
والقوانني  ب��ال�����ش��روط  وال��ع��ام��ل��ني 
املناطق  ه����ذه  ل���ش��ت��ث��م��ار  امل��ن��ظ��م��ة 
القانونية  غ��ر  الأن�����ش��ط��ة  ومتابعة 
تهديدا  ت�����ش��ك��ل  اأن  مي���ك���ن  ال����ت����ي 
معاير  ومطابقة  املجتمع  ل�شحة 
النظافة العامة وا�شرتاطات الوقاية 
جا�شم  اأك��د  جانبه  م��ن  وال�شالمة.  

ل�شروط  ومنافاتها  والبيئة  املجتمع 
وبكونها  العامة  والنظافة  ال�شحة 
ل�شالمة  ج����دي����ا  ت����ه����دي����دا  ت�����ش��ك��ل 
امل��ن��اط��ق نتيجة  ت��ل��ك  ال��ق��اط��ن��ني يف 
مزاولة اأن�شطة غر مرخ�شة اأ�شول 
الإمارات  جمتمع  قيم  مع  وتتنافى 
البع�س  ا���ش��ت��غ��الل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ل����الأرا�����ش����ي ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف اإق���ام���ة 
من�شاآت عر قانونية وغر مطابقة 

ملعاير الأمن وال�شالمة.

رئ���ي�������س مكتب  ال���ظ���اه���ري  م����ب����ارك 
عمليات املناطق ال�شناعية يف بلدية 
مدينة اأبوظبي حر�س البلدية على 
انطالقا  امل��ج��ت��م��ع  و���ش��الم��ة  ���ش��ح��ة 
احلياة  م�شتوى  ل�شمان  روؤيتها  من 
ل�شكان  امل�شتدامة  والبيئة  الأف�شل 
مدينة ابوظبي، داعيا املواطنني اإىل 
والتعاون  املجتمعي  التكاتف  اأهمية 
املخالفة  ال�شلبية  الأن�شطة  ملكافحة 
للقوانني لإ�شرارها ب�شحة و�شالمة 

مكتب  اأن  ال����ظ����اه����ري  واأ�������ش������اف 
ينظم  ال�شناعية  امل��ن��اط��ق  عمليات 
وم�شتمرة  منهجية  تفتي�س  حمالت 
اللوائح  تطبيق  من  التحقق  بهدف 
هذه  ل�شتثمار  املنظمة  وال��ق��وان��ني 
امل��ن��اط��ق وح��م��اي��ة ال�����ش��ك��ان م���ن اأي 
تهديدا  ت�����ش��ك��ل  اأن  مي��ك��ن  اأخ����ط����ار 
ولل�شحة  ال�شخ�شية  ل�����ش��الم��ت��ه��م 

العامة .
اأ�شفرت  الأخ��رة  اأن احلملة  واأو�شح 
عن �شبط اأكر من 500 كيلو جرام 
اخلطورة  �شديدة  الن�شوار  مادة  من 
قانونية  غ���ر  م��ن�����ش��اأة  يف  امل�����ش��ن��ع��ة 
ترخي�س  اأي  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل��ة  وغ����ر 
م�شرا   .. امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
يف  امل�شتخدمة  الكيميائية  امل��واد  اأن 
مواد  تعترب  ال��ن�����ش��وار  م���ادة  ت�شنيع 
خ���ط���رة و����ش���ام���ة م��ث��ل م�����ادة اجلر 
املفتقرة  املواد الأخرى  والعديد من 
�شحية  وم��وا���ش��ف��ات  م��ع��اي��ر  لأي 
امل�شادرة  الكمية  اأن  واأك��د   . معتمدة 

املحرقة  اإىل  وحتويلها  توثيقها  مت 
لإمتام عملية اإتالفها واإحراقها .

ودعا الظاهري جميع اأفراد املجتمع 
مع  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  اأه���م���ي���ة  اإىل 
ال��ب��ل��دي��ة ب��ه��دف احل���د م���ن ظاهرة 
اإن��ت��اج امل����واد اخل��ط��رة ع��ل��ى ال�شحة 
العامة وخا�شة يف املناطق ال�شناعية 
اإىل  امل�شتثمرين  بع�س  يعمد  حيث 
ا���ش��ت��غ��الل الأرا����ش���ي ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف 

املجتمع  اأم��ن  تهدد  اأن�شطة  م��زاول��ة 
وال�شحة العامة لالأفراد حمذرا من 
لتعاطي  وامل��رع��ب��ة  ال�شلبية  النتائج 
هذه  مثل  يف  امل�شنعة  الن�شوار  م��ادة 
ال�شحية  وان��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا  امل���ن�������ش���اآت 

اخلطرة .
واأ�شاف الظاهري اأن احلملة اأ�شفرت 
���ش��ك��ن ع�شوائي  ���ش��ب��ط  ع���ن  ك��ذل��ك 
ل���ل���ع���م���ال م����ك����ون م�����ن ع������دة غ���رف 

يقطنها اكر من 40 عامل م�شنعة 
اأدن�����ى  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  الأخ���������ش����اب  م����ن 
والبيئة  وال�شالمة  ال�شحة  معاير 
خ�����ش��ب��ة لنت�شار  ب��ي��ئ��ة  وي�����ش��ك��ل  ب���ل 
ول�شتعال  والأوب������ئ������ة  الأم������را�������س 
احلرائق التي ميكن اأن تودي بحياة 
اأو  الع�شوائية  امل�شاكن  ه��ذه  قاطني 
اأخطار  اإىل  الأق�����ل  ع��ل��ى  ت��ع��ر���ش��ه��م 

ج�شيمة. 

وزارة اخلارجية تدين قيام كوريا ال�شمالية باإجراء التجربة النووية الثالثة 
•• ابوظبي-وام:

اأدانت وزارة اخلارجية قيام كوريا ال�شمالية باإجراء جتربتها النووية الثالثة.. واأكدت اأن هذه التجارب 
واأ�شافت  الكورية.  �شبه اجلزيرة  وال�شتقرار يف  ال�شالم  اإىل حفظ  الداعية  بامل�شاعي  ت�شر  املتكررة 
وزارة اخلارجية يف بيان لها اليوم اأن كوريا ال�شمالية خالفت قرارت جمل�س الأمن رقم 1874 ورقم 
1718 ورقم2087 والتي تدعو كوريا ال�شمالية اإىل المتناع عن اإجراء التجارب النووية اجلديدة 
حكومة  البيان  وطالب  التجارب.  اإج��راء  عمليات  يف  البالي�شتية  ال�شواريخ  تكنولوجيا  ا�شتخدام  اأو 
كوريا ال�شمالية ب�شرورة احرتام القرارات واملواثيق الدولية والإمتناع عن �شيا�شة ت�شعيد التوتر يف 
منطقة �شبه اجلزيرة الكورية .. واعترب اأن هذه ال�شيا�شة التي تنتهجها كوريا ال�شمالية �شتزيد من 
عزلتها الدولية. واأكدت وزارة اخلارجية على اأن النهج امل�شوؤول يف العالقات الدولية يعتمد اعتمادا 
واللتزام مببداأ عدم  ال��دويل  املجتمع  ال�شادرة عن  للقرارات  الكامل  الح��رتام  على �شرورة  كبرا 

النت�شار النووي حفظا لالأمن وال�شلم الدوليني.

�شعود بن را�شد املعال ي�شهد حفل تخريج الدفعة الع�شرين من ال�شباط املر�شحني وطلبة الدرا�شات العليا يف اأكادميية �شرطة دبي
•• دبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
امل��ع��ال ع�����ش��و املجل�س  ب���ن را����ش���د 
و�شمو  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى 
را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ 
القيوين  اأم  ع���ه���د  ويل  امل���ع���ال 
العلمية  ال�����ش��ه��ادات  ت��وزي��ع  حفل 
الع�شرين  الدفعة  خريجي  على 
وطلبة  املر�شحني  ال�شباط  م��ن 
اأكادميية  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات 
���ش��رط��ة دب���ي ال���ذي ج���رى �شباح 
بن  مكتوم  ال�شيخ  قاعة  يف  ام�س 

را�شد. 
وقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
بن را�شد املعال واإىل جانبه اللواء 
خمي�س مطر املزينة القائد العام 
رئي�س  ب��ال��ن��ي��اب��ة  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
واللواء  الكادميية  اإدارة  جمل�س 
ال��دك��ت��ور حم��م��د اأح��م��د ب��ن فهد 
مدير الأكادميية بت�شليم �شهادات 
واملاج�شتر  اال���ب���ك���ال���وري���و����س 
الذين  اأ�شحابها  اإىل  والدكتوراه 
القانون  الك��ادمي��ي��ة..  در���ش��وا يف 

•• ابوظبي-وام:

من�شور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
ميخائيل  ال����دك����ت����ور  ال���رئ���ا����ش���ة 
���ش��ب��ي��ن��دي��ل��ي��غ��رال��وزي��ر الحت����ادي 
والدولية  الأوروب������ي������ة  ل���ل�������ش���وؤون 
ال��ن��م�����ش��اوي، وال���وف���د امل���راف���ق له. 
ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
بالإ�شافة  وتعزيزها  دعمها  و�شبل 
اإىل بحث الأو�شاع على ال�شاحتني 
اللقاء  الإقليمية والدولية. ح�شر 
اح���م���د حم��م��د احلمري  م���ع���ايل 
الأم���������ني ال�����ع�����ام ل����������وزارة �����ش����وؤون 

الرئا�شة.

•• ابوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
يف م��ك��ت��ب��ه ب����دي����وان ع����ام ال������وزارة 
ميخائيل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ام�����س 
���ش��ب��ي��ن��دل��غ��ر ال�����وزي�����ر الحت�������ادي 
والدولية  الأوروب������ي������ة  ل���ل�������ش���وؤون 
ال��ن��م�����ش��اوي. وج���رى خ��الل اللقاء 
الهتمام  ذات  امل��وا���ش��ي��ع  مناق�شة 
امل�شرتك وبحث �شبل تعزيز التعاون 
وتطوير العالقات الثنائية وخا�شة 
يف املجال الإقت�شادي مبا ي�شهم يف 
حت��ق��ي��ق امل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة لدى 
اللقاء  ال�شديقني. ح�شر  البلدين 
���ش��ع��ادة ب��ي��رت ال�����ش��ر م��ك��اي �شفر 

جمهورية النم�شا لدى الدولة.

ال�����ش��رط��ي��ة. وق����د هناأ  وال���ع���ل���وم 
���ش��م��وه اخل��ري��ج��ني وم���ن بينهم 
جن��ل��ه ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن �شعود 
ال�شرح  تخريجهم يف  على  املعال 
ال��ذي و�شفه  الك��ادمي��ي املرموق 
بامتياز  وطني  �شرح  بانه  �شموه 
التعليمي  م�����ش��ت��واه  يف  ي�����ش��اه��ي 

الأنظمة  واإدخ��������ال  الك���ادمي���ي���ة 
والتدريبية  التعليمية  والربامج 
ما  م���ن���اه���ج���ه���ا  اإىل  احل����دي����ث����ة 
عند  املف�شلة  الأك��ادمي��ي��ة  جعلها 
يف  يرغبون  الذين  الوطن  �شباب 
وال�شرطية  القانونية  الدرا�شات 
وي�������ش���ه���م���ون ب���ع���د ت���خ���رج���ه���م يف 

واأولياء اأمور اخلريجني. وتوجه 
�شاحب  اإىل  ال��ع��رف��ان  و  بال�شكر 
اآل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأخ��ي��ه  و 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 

والكليات  الأك����ادمي����ي����ات  اأع������رق 
ال�������ش���رط���ي���ة يف ال����ع����امل. وا����ش���اد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة  ���ش��م��وه 
رئي�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
جم���ل�������س ال������������وزراء ح����اك����م دب���ي 
�شموه  ودع���م  الأك��ادمي��ي��ة  مل�شرة 
الالحممدود مل�شرة تطور وتقدم 

وجمتمعهم  وطنهم  اأم��ن  حماية 
�شرطة  اأك��ادمي��ي��ة  عميد  وك���ان   .
دب����ي ال���دك���ت���ور ع��ل��ى ح���م���وده قد 
الحتفال  ب��داي��ة  يف  كلمة  األ��ق��ى 
ال�شيوخ  م��ن  ع��دد  ح�شره  ال���ذي 
وك����ب����ار امل�������ش���وؤول���ني وال���ق���ي���ادات 
والعربية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��رط��ي��ة 

ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل على 
لأبناء  وت�شجيعهما  رع��اي��ت��ه��م��ا 
واملعرفة  بالعلم  ل��ل��ت��زود  ال��وط��ن 
لالإلتحاق  لهم  الفر�شة  واإت��اح��ة 
الوطنية  وال��ك��ل��ي��ات  ب��اجل��ام��ع��ات 
الربامج  واع��ت��م��اد  وال��ت��دري��ب��ي��ة 

واملناهج اللكرتونية احلديثة. 

هزاع بن زايد ي�شتقبل �شفريي املغرب واليابان 

اخلارجية تبحث العالقات الثنائية مع موزمبيق وجنوب افريقيا 

من�شور بن زايد ي�شتقبل وزيرًا من�شاويًا

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل الوزير الحتادي لل�شوؤون الأوروبية والدولية النم�شاوي •• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار 
الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأب��وظ��ب��ي يف م��ك��ت��ب��ه مب��ق��ر امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى لالأمن 
ال��وط��ن��ي ب��اأب��وظ��ب��ي ���ش��ع��ادة حممد اآي���ت وع��ل��ي �شفر 
اململكة املغربية ال�شقيقة لدى الدولة . وبحث �شموه 
م���ع ال�����ش��ف��ر امل��غ��رب��ي ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك ب���ني دولة 
الإم��ارات واململكة املغربية يف خمتلف املجالت و�شبل 

تطويرها مبا يعزز م�شالح البلدين ال�شقيقني . كما 
اليابان  �شفر  كامو  يو�شيهيكو  �شعادة  �شموه  ا�شتقبل 
�شفرا  ع��م��ل��ه  م��ه��ام  ت�شلمه  مبنا�شبة  ال���دول���ة  ل���دى 

لبالده لدى الدولة.
ورحب �شموه ب�شعادة �شفر اليابان متمنيا له التوفيق 
الثنائية  ال���ع���الق���ات  ي���خ���دم  ع��م��ل��ه مب���ا  وال���ن���ج���اح يف 
ح�شر  ال�شديقني.  البلدين  بني  امل�شرتك  والتعاون 
�شمو  مكتب  م��دي��ر  الغفلي  �شعيد  ال��ف��ري��ق  اللقاءين 

م�شت�شار الأمن الوطني.

•• ابوظبي-وام:

احلمادي  �شليمان  ع��ب��داهلل  ال�شفر  �شعادة  ا�شتقبل 
عام  بديوان  مبكتبه  الأفريقية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير 
الوزارة كال على حدة �شعادة كري�شتيانو دو�س �شانتو�س 
قن�شل جمهورية موزمبيق لدى الدولة وال�شيد كيفن 

اوتيزن القائم بالأعمال وامل�شت�شار ب�شفارة جمهورية 
اإفريقيا لدى الدولة. ومت خالل اللقاء بحث  جنوب 
موزمبيق  من  وكل  الم��ارات  بني  الثنائية  العالقات 
وج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا و���ش��ب��ل ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون امل�شرتك 
ذات  الق�شايا  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  املجالت  مبختلف 

الهتمام امل�شرتك. 
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العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1180  عم جز - م ر- ب -ع ن

مدعي/ عرب احمد ابو القا�شم اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعي عليه : موؤ�ش�شة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  الطبيعي  للحجر  العريق  البيت 
العريق  البيت  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  العمالية  بامل�شتحقات  املطالبة 
اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  للحجر الطبيعي اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
 2013/2/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً  امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة العمالية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/413  جت كل - م ت- ب -ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة البدع لتاجر الدراجات النارية ميثلها/  �شعيدان م�شفر �شعيدان 
الحابي اجلن�شية: المارات  مدعي عليه : �شعيد عبداهلل �شعيد الغيثي ب�شفته الويل 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  عبداهلل  القا�شر/  ابنه  على 
مببلغ 155400 درهم املطلوب اعالنه/�شعيد عبداهلل �شعيد الغيثي ب�شفته الويل على 
ابنه القا�شر/ عبداهلل اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر)بورود التقرير( حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/2/24 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً  امام الدائرة 
الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1632  جت جز - م ر- ب -ع ن

اجلن�شية:  الدين  جمال  ح�شام  بوكالة  الفراح  خلدمات  �شوليتر  مدعي/ 
المارات     مدعي عليه : عبداهلل حميد �شاملني العلوي اجلن�شية: المارات 
عبداهلل  اعالنه/  املطلوب   15.000 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العلوي  �شاملني  حميد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً  امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

•• عجمان ـ حممد بدير 

بعجمان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  ك�����ش��ف 
املمار�شات  اف�شل  م��ب��ادرة  اإط��الق  عن 
العالمية للدوائر احلكومية ، �شمن 
الثاين  الع����الم����ي  ع��ج��م��ان  م��ل��ت��ق��ى 
وال��ذي ينظم يف �شهر اأب��ري��ل ال��ق��ادم ، 
الذي  التعريفي  اللقاء  خ��الل  وذل��ك 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مبقره  امل��ج��ل�����س  ن��ظ��م��ه 
اإدارات  م�شئويل  بح�شور  اأم�س  �شباح 
والت�شال  العامة  والعالقات  الإعالم 

احلكومي يف اإمارة عجمان.

للمبادرة،  التعريفي  ال��ل��ق��اء  واأدارت 
الإعالمي  املكتب  مدير  ال�شوم  امي��ان 
املبادرة  ان  مبينة  التنفيذي،  باملجل�س 
تهدف اىل تقوية العالقات بني اإدارات 
وتفعيل  املحلية  ال��دوائ��ر  يف  الع���الم 
اأدوار ومهام اإدارات العالم يف الدوائر 
امل���ح���ل���ي���ة ب���ج���ان���ب ت����ب����ادل اخل������ربات 
العالمية  امل��م��ار���ش��ات  يف  وال��ت��ج��ارب 
العالمية  ب��امل��م��ار���ش��ات  وال��ن��ه��و���س 
ا�شتالم  اأن  وب���ي���ن���ت   ، وت���ط���وي���ره���ا 
 31 حتى  ي�شتمر  امل�شاركات  ا�شتمارة 

مار�س املقبل.

جتربة  بعر�س  اللقاء  خ��الل  وقامت   
للمجل�س  الع����الم����ي����ة  امل����م����ار�����ش����ة 
التنفيذي عرب و�شائل الت�شال ومنها 
خ��دم��ة ال��ب��الك ب���ري وال��ف��ي�����س بوك 
روؤية  ب��الإ���ش��اف��ة اىل جم��ل��ة  وت��وي��رت 
املوظفني  دع��وة  تبنت  وال��ت��ي  عجمان 
اكت�شاف  ب��ه��دف  ب��امل��ج��ل��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
وطرح  وتنميتها  وت�شجيعها  امل��واه��ب 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر امل���ت���ع���ددة وال�������روؤى 
التنمية  ع���ج���ل���ة  ل����دف����ع  والأف�������ك�������ار 
والإط����������الع ع���ل���ى جت������ارب الخ���ري���ن 
وال�شتفادة منها وكذلك اإ�شعار القارئ 

بال�شراكة وامل�شئولية يف اإ�شدار املجلة 
، كما قامت ال�شوم بعر�س اآلية تنفيذ 
لإ�شدار  املوظفني  مع  ال�شراكة  فكرة 

املجلة.
وخ����الل ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��ر���س ع���دد من 
اخلا�شة  امل����ب����ادرات  ب��ع�����س  احل�����ش��ور 
مو�شحني  احلكومية  الدوائر  ببع�س 
كما   ، منها  ال�شتفادة  اأوج���ه  خاللها 
نتائح  من  تقدمة  وما  باملبادرة  ا�شادو 
وذلك  ال��دوائ��ر  كافة  مب�شلحة  ت�شب 
اأف�شل  تطبيق  على  العمل  لإمكانية 
الدوائر  قبل  م��ن  املقدمة  املمار�شات 

ال��ل��ق��اء مت توزيع  امل�����ش��ارك��ة، وخ����الل 
ال���ش��ت��م��ارات اخل��ا���ش��ة ب��امل��ب��ادرة على 

ممثلي الدوائر احلكومية.
وك�����ان�����ت م����دي����ر امل���ك���ت���ب الإع�����الم�����ي 
بداية  يف  ق��ام��ت  التنفيذي،  باملجل�س 
اللقاء باإلقاء نبذه عن ملتقى عجمان 
اأن��ه ينظم لإيجاد  الع��الم��ي، م��وؤك��دة 
بيئة اعالمية ايجابية وفعالة بعجمان 
اإدارات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ف��ي��ه��ا  ل��ي��ل��ت��ق��ي 
والت�شال  العامة  والعالقات  الإعالم 
بو�شائل  والإع����الم����ي����ني  احل���ك���وم���ي 
على  ال�شوء  لإلقاء  املختلفة  الع��الم 

لدعم  خمتلفة  اعالمية  مو�شوعات 
امللتقى  يهدف  حيث  ال��ق��رار  ا�شحاب 
الثاين  للعام  ينظم  ال���ذي  الع��الم��ي 
ب��ي��ان��ات فيما يخ�س  ق��اع��دة  ب��ن��اء  اىل 
عالقات  وتوطيد  املوؤ�ش�شي  الت�شال 
العامة  وال��ع��ال��ق��ات  الع�����الم  اإدارات 

اخلربات  وتبادل  املوؤ�ش�شي  والت�شال 
وا�شتقطاب  ال���ق���رار  ا���ش��ح��اب  ودع����م 
اخلرباء يف جمال الت�شال املوؤ�ش�شي. 

عجمان  م��ل��ت��ق��ى  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
نظمته  وال��������ذي  الأول  الإع�����الم�����ي 
تنفيذي  مب��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة 

كان   2012 ال���ع���ام  خ����الل  ع��ج��م��ان 
حتت عنوان املتحدث الر�شمي.. روؤى 
وجت�����ارب وك����ان ق���د ����ش���ارك ب���ه نخبة 
اأ�شاتذة الإعالم والفكر واأ�شحاب  من 
ال��ت��ج��ارب وال����روؤى م��ن داخ���ل الدولة 

وخارجها. 

•• تغطية رم�شان عطا:

الوطنية  الإم������ارات  م���دار����س  ن��ظ��م��ت 
الأكادميي  لالإر�شاد  يوماً  اأبوظبي  يف 
ل��ط��ل��ب��ة امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة، وذل����ك 
العايل  التعليم  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اليوم  وت�����ش��م��ن  ال��ع��ل��م��ي،  وال���ب���ح���ث 
واأولياء  ال��ط��ل��ب��ة  ت��ع��ري��ف  الإر�����ش����ادي 
اأم������وره������م ب����ال����ربام����ج الأك����ادمي����ي����ة 
يف  املطروحة  العلمية  والتخ�ش�شات 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة 
العليا،  التقنية  وجامعة زايد، وكليات 
املوؤ�ش�شات  ب��ه��ذه  الإل��ت��ح��اق  وم��ع��اي��ر 

للعام اجلامعي 2014-2013.
النقبي  : ندى  اللقاء كل من  وح�شر 
رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ق��ب��ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
الوزراة، والدكتور روي كات�شيال مدير 
جممع حممد بن زايد، ومري بيدرا 
مديرة اجلودة واأحمد الب�شتكي مدير 
املدر�شة الثانوية. �شوق العمل واأكدت 
اللقاء  ه��ذا  اأهمية  على  النقبي  ن��دى 
يف ت��ق��دمي ����ش���ورة ���ش��ام��ل��ة ل��ه��م حول 
فى  املطروحة  الدرا�شية  التخ�ش�شات 
واإرتباط  ال��ع��اىل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات 

�شوق  باإحتياجات  التخ�ش�شات  ه��ذه 
واإ�شرتاتيجية  ال����دول����ة  ف���ى  ال��ع��م��ل 
واأجندة  الر�شيدة  للحكومة  التمكني 
اأبوظبى  حل��ك��وم��ة  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شة 
وروؤيتها الإقت�شادية 2030  م�شرة 
اإىل اأن املوؤ�ش�شات الثالث تطرح برامج 
ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  يف  متنوعة 
الإدارة  وك��ذل��ك  والتقنية  والهند�شة 
والجتماعية  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
ترفد  التي  التخ�ش�شات  من  وغرها 
�شوق العمل بكوادر وطنية متخ�ش�شة 

واأ�����ش����ارت ال��ن��ق��ب��ي خ���الل ال��ل��ق��اء اإىل 
على  ال���ط���ال���ب  ي��ت��ع��رف  اأن  �����ش����رورة 
طلب  يف  توفرها  ينبغي  التي  املعاير 
والأوراق  اجل���ام���ع���ات  ل���ه���ذه  ال��ت��ق��دم 
املطلوبة لكمال عمليه الت�شجيل هي 
�شور عن جواز ال�شفر و �شهادة امليالد 
بالطالب  اخلا�شة  القيد  خال�شة  و 

وويل المر و الهوية ال�شخ�شية .
وكذلك ا�شارت ال�شيد ندى النقبي اىل 
املعاير اخلا�شه بالقبول يف اجلامعات 
فقالت ان لكل جامعه نظامها اخلا�س 

، فمعاير القبول يف جامعة المارات 
على  احل�����ش��ول  ه��ي  امل��ت��ح��ده  العربيه 
ال�شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها 
مع اح��راز معدل %75 فما ف��وق يف 
الثانويه العامه كذلك احل�شول على 
ال�شيبا  ام��ت��ح��ان  يف  ف���وق  ف��م��ا   150
اللغه الجنليزية. اما معاير القبول 
يف ج��ام��ع��ة زاي���د ف��ه��ي احل�����ش��ول على 
يعادلها  ما  او  العامة  الثانويه  �شهادة 
ف��م��ا فوق   70% اح�����راز م��ع��دل  م���ع 
احل�شول  ك��ذل��ك  العامة  الثانوية  يف 
امتحان  يف  ف�����وق  ف���م���ا   150 ع���ل���ى 
وكذلك  الجنليزية  اللغة   – ال�شيبا 
فان معاير القبول لاللتحاق بكليات 
ال��ت��ق��ن��ي��ه ال��ع��ل��ي��ا ه���ي احل�����ش��ول على 
يعادلها  ما  او  العامة  الثانوية  �شهاده 
مع اح��راز معدل %70 فما ف��وق يف 
الثانوية العامة كذلك احل�شول على 
ال�شيبا  ام��ت��ح��ان  يف  ف���وق  ف��م��ا   150
ا�شتمل  ك��م��ا  الجن���ل���ي���زي���ة.   –اللغه 
ال���ي���وم الإر������ش�����ادي ع��ل��ى ور����ش���ة عمل 
الطلبة  تدرب  للطلبة، حيث  تدريبية 
الإلكرتوين،  الت�شجيل  طريقة  على 
اأن  اأ�شبح كل طالب ق��ادر على  بحيث 

والدخول  بياناته  مب��الأ  بنف�شه  يقوم 
طلبة  لت�شجيل  اخلا�شة  املواقع  على 

اجلامعات ومتابعة طلب التقدم. 

الإر�صاد املهني
حر�س  اإىل  الب�شتكي  اأح��م��د  واأ����ش���ار 
املدر�شة على تنظيم مثل هذه اللقاءات 
ا�شرتاتيجيتها  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي  ال���ت���ي 
ل��ل��ت��وا���ش��ل ال���دائ���م م���ع اأول���ي���اء اأم���ور 
امل��در���ش��ة، وتقدمي  ط���الب وط��ال��ب��ات 
والرتبوي  النف�شي  الإر���ش��اد  خدمات 
تاأتي  املجالت،  �شتى  الطلبة ويف  لكل 
اأهمية الإر�شاد املهني اجلامعي كواحد 
من جمالت الإر�شاد الرتبوي املهمة 
املرحلة  وط��ل��ب��ة  ع���ام  ب�شكل  للطلبة 
يت�شنى  حتى  خ��ا���س،  ب�شكل  الثانوية 
مبكر  وق���ت  يف  اأنف�شهم  جتهيز  ل��ه��م 

لالإنتقال اإىل اجلامعة ب�شهولة.

خدمات التوجيه
واأو��������ش�������ح زي���������اد ح������م������دان امل���ر����ش���د 
بداية  م��ن��ذ  امل��در���ش��ة  اأن  الأك����ادمي����ي 
العام الدرا�شي2012-2013 كانت 
حري�شة على تقدمي خدمات الإر�شاد 

احلادي  ال�شفوف  لطلبة  اجل��ام��ع��ي 
ع�شر والثاين ع�شر نظرا لأهمية هذا 
املو�شوع وما يرتتب عليه من م�شتقبل 
ال��ط��ال��ب امل��ه��ن��ي، ف��ت��م ال��ت��وا���ش��ل مع 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
اجلامعي  التوجيه  خ��دم��ات  لتقدمي 
داخل  ب��ال��درا���ش��ة  ال��راغ��ب��ني  للطلبة 
الدولة اأو خارجها، ومن حيث �شروط 
ومتطليات  ب��اجل��ام��ع��ات  الإل���ت���ح���اق 
ذلك  اإن��ع��ك�����س  وق���د  القبلية،  ال��ق��ب��ول 
عدد  اإزداد  حيث  طلبتنا  على  اإيجابا 
اجلامعات  يف  وامل�شجلني  املتقدمني 
ع���رب امل���وق���ع الإل�����ك�����رتوين ل����ل����وزارة، 
اأمورهم من  واأولياء  وا�شتفاد الطلبة 
وجهت  التي  والإ�شتف�شارات  الأ�شئلة 
اإيل خمت�شني يف هذا املجال. كما مت 
الطالب  دليل  الطالب  جميع  ت�شليم 

الإر�شادي اخلا�س بعملية الت�شجيل.
ك���م���ا اأب��������دى ال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات 
ومعلميها  املدر�شة  لإدارة  تقديرهم 
�شبيل  يف  جهد  م��ن  يبذلونه  م��ا  على 

يلقونه  م����ا  وع����ل����ى  ب���ه���م  الإرت������ق������اء 
م��ن اإه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة وح��ر���س على 
�شيف  ال��ط��ال��ب  واأع����رب  م�شتقبلهم.  
الثاين  ال�������ش���ف  م����ن  ال�����ف�����زاري  ب�����در 
وقال  اللقاء  بهذا  �شعادته  ع��ن  ع�شر 
اأ�شياء جديدة حول  على  تعرفنا  لقد 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ق��ب��ول ل��ل��ج��ام��ع��ات، كما 
ال�شيبا  اإم��ت��ح��ان  اأهمية  على  تعرفنا 
الر�شيمة،  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ال���ق���ب���ول  يف 
وكذلك الإمتحانات الدولية اخلا�شة 
واأه��م��ي��ت��ه��ا يف ال��درا���ش��ة اخل��ارج��ي��ة . 
ال�شف  العولقي  فهد  الطالب  وق��ال 
اللقاء �شاعده على  ب��اأن   الثاين ع�شر 
الطلبات  تعبئة  كيفية  على  التعرف 
بحاجة  كنت  لقد  وق��ال  الإلكرتونية 
املعلومات  م���ن  ال��ك��ث��ر  اإىل  م��ا���ش��ة 
حول التعليم العايل يف الدولة كوين 
طالب يف ال�شف الثاين ع�شر واأرغب 
الدولة  جامعات  ب��اإح��دى  بالإلتحاق 
وه����ذا امل��ل��ت��ق��ى اأف������ادين ك����ث����راً.  اأما 
مرمي اجلابري وهي ولية اأمر اإحدى 

الطالبات بال�شف احلادي ع�شر، فقد 
ق��ال��ت  لقد ج��اء ال��ي��وم الإر����ش���ادي يف 
الوقت املنا�شب لتعريف اأولياء الأمور 
املطلوبة  ب���الإ����ش���ت���ع���دادات  وال��ط��ل��ب��ة 
اجلامعية  ل���ل���م���رح���ل���ة  ل��ل��ت��ح�����ش��ر 
املعلومات  ك��ث��را م��ن  اإ���ش��ت��ف��دت  وق���د 
بالقبول  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
اأن  الآن  اأ�شتطيع  بحيث  والت�شجيل، 
يف  ال���راأي  اأ�شاركها  واأن  اإبنتي  اأ�شاعد 
اإختيار اجلامعة والتخ�ش�س املنا�شب.  
املن�شوري  عائ�شة  ���ش��رح��ت  وك��ذل��ك 
ال�شف  ط���ال���ب يف  اأم������ر  ول���ي���ة  وه�����ي 
الثاين ع�شر باأن اليوم الإر�شادي كان 
مفيدا جدا حيث عرفت اأن اجلامعات 
احل��ك��وم��ي��ة اأف�����ش��ل م���ن غ��ره��ا من 
املختلفة،  التخ�ش�شات  ت��ع��دد  ح��ي��ث 
الن�شائح  م����ن  ك����ث����را  وا�����ش����ت����ف����ادت 
الأ�شاتذة  من  قدمت  التي  الإر�شادية 
واأ�شكر  اخل����ربة  وذوي  احل��ا���ش��ري��ن 
هذه  على  للمدر�شة  الإداري����ة  الهيئة 

اجلهود املباركة .

•• عجمان ـ الفجر 

والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  اأع��ل��ن��ت 
اإطالقها جائزة عجمان  بعجمان عن 
وك�شفت  الأوىل  دورت��ه��ا  يف  ل��ل��زراع��ة 
وقيمتها  وا�شرتاطاتها  اأه��داف��ه��ا  ع��ن 
األ��ف دره��م توزع   350 املقدرة مببلغ 
املتناف�شة  الفئات  من  الفائزين  على 
واأف�شل  م�����ش��ج��د  اأف�����ش��ل  ف��ئ��ة  وه����ي 
منزلية  ح��دي��ق��ة  واأف�������ش���ل  م���در����ش���ة 
واأف�شل مزرعة واأف�شل دائرة حكومية 

واأف�شل مبادرة جمتمعية.
جاء هذا خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي 
نظمته اإدارة الزراعة واحلدائق العامة 
ب��ال��دائ��رة يف م��ت��ن��زه احل��ل��ي��و حديقة 
احلميدية �شابقا بح�شور اأحمد �شيف 
العميد  احلدائق  اإدارة  مدير  املهري 
�شالح املطرو�شي املدير العام لالإدارة 
امل���دين يف عجمان،و  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
رامي عطا قا�شم من جمعية الإح�شان 
اخلرية اأح��د رع��اة اجل��ائ��زة وممثلي 
الأنباء  ووك������الت  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��ح��ف 
واحلدائق  ال��زراع��ة  اإدارة  وم�شئويل 

العامة بالدائرة.
ويف ب��داي��ة امل��وؤمت��ر وج��ه اأح��م��د �شيف 
لرعاة  وام��ت��ن��ان  �شكر  كلمة  امل��ه��ري 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  ولكافة  اجلائزة 
مبتابعة  ال����دائ����رة  مل�����ش��رة  امل��ت��اب��ع��ة 
ت�شويقها  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  اأخ���ب���اره���ا 

اإعالميا.
واأو�شح اأن اجلائزة تهدف يف الدرجة 
الإم���ارة  جمهور  ت�شجيع  اإىل  الأوىل 
املزروعة  امل�شاحات  ن�شبة  زي���ادة  على 
اأط��ل��ق��ت هذه  ف��اأن��ه��ا  ل��ه��ذا   5% اإىل 

بتوجيه  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  اجل��ائ��زة 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ  �شمو  م��ن 
رئ��ي�����س ال���دائ���رة وم��ت��اب��ع��ة م��ن �شعادة 
ي��ح��ي��ى اإب��راه��ي��م اأح��م��د امل��دي��ر العام 
خدمات  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���م���ا 
اإيجابا  تنعك�س  وم��ب��ادرات  جمتمعية 
على البيئة وت�شهم يف جتميل الإمارة 
لل�شكن  ف��ي��ه��ا  ال���ش��ت��ث��م��ار  وت�����ش��ج��ي��ع 
اجلائزة  معاير  باأن  لفتاً  وال�شياحة 
وا�شرتاطاتها حمفزة وموازية ملعاير 
اجلوائز العاملية التي تو�شع خ�شي�شا 
ل��ق��ط��اع ال���زراع���ة وال��ب��ي��ئ��ة م��ع��رب��ا عن 
يف  وامل���ي���اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  اإىل  ���ش��ك��ره 
اإدارة  مع  الدائم  تعاونها  على  الدولة 
الزراعة واحلدائق العامة وم�شاهمتها 
يف تزويدها بالأ�شجار البيئية الالزمة 
البيئية  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

والزراعية.
اأهدافها وفئاتها ومراحل  وا�شتعر�س 
املر�شحني  ت��ق��ي��ي��م  واآل����ي����ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

والزيارات امليدانية ملواقعهم من قبل 
جلنة فنية خمت�شة بذلك منوهاً اإىل 
خا�س  دليل  من  الدائرة  اأ�شدرته  ما 
واإىل  اأه��داف��ه��ا  اإىل  ت�����ش��ر  ب��ال��زراع��ة 
على  يركز  ال��ذي  �شعارها  يرمز  م��اذا 
���ش��ج��رة ال���غ���اف ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي تتميز 
بعدم حاجتها للري الدائم وملوائمتها 

لالأجواء املناخية مع اأجواء املنطقة.
ال���ذي حظيت  ال��دائ��م  بالدعم  واأ���ش��اد 
ب��ه اجل��ائ��زة م��ن القيادة وال��رع��اة من 
بها  امل�����ش��ارك��ني  حتفيز  يف  امل�شاهمني 
وتعزيزهم يف زيادة امل�شاحات املزروعة 

يف اإمارة عجمان.
الدائرة  ج��ه��ود  اإىل  امل��ه��ري  واأ����ش���ار 
الدائمة يف دعم املزارعني من اأ�شحاب 
ال��زراع��ي��ة وت��وف��ر م�شادر  امل�����ش��اري��ع 
مائية لهم لري م�شاريعهم واإنتاجهم 
ال���زراع���ي م��ن خ���الل ت��وف��ر م�شادر 
اإىل  الأمطار م�شراً  مائية غر مياه 
هذه  جت���اوز  ع��ل��ى  عملت  ال���دائ���رة  اأن 

اإن�شاء  بالري ومت  اخلا�شة  التحديات 
حمطات اإعادة التدوير للمياه باإعادة 
ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي التي 
مقابل  دون  جمانا  امل���زارع  على  ت��وزع 
والأ�شجار  ال��زراع��ي��ة  امل�����ش��اري��ع  ل���ري 
البيئية يف ال�شوارع واجلزر الو�شطية 
�شمن م�شروع نفذ بالتعاون مع �شركة 
بقيمة  ال�����ش��ح��ي  ل��ل�����ش��رف  ع��ج��م��ان 
�شكره  ع��ن  م��ع��رب��ا  دره����م  30مليون 

لكافة اجلهود املبذولة يف ذلك.
اأعرب  ال�شحفي  باملوؤمتر  كلمته  ويف 
املطرو�شي  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ال���ح  ال��ع��م��ي��د 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل����الإدارة ال��ع��ام��ة للدفاع 
امل����دين ب��ع��ج��م��ان ع��ن ���ش��ك��ره اجلزيل 
ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي على 
اإطالق هذه اجلائزة وتثمينه للجهود 
اإطالق  يف  ال��دائ��رة  قبل  م��ن  املبذولة 
املبادرات املجتمعية لفتاً اإىل اأن وزارة 
الداخلية ت�شع �شمن اإ�شرتاتيجياتها 
امل������ب������ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ك���اأ����ش���ا����س يف 

ع��م��ل��ه��ا يف احل����ف����اظ ع���ل���ى الأج�������واء 
ال��ع��ام��ة يف  ال�شالمة  الآم��ن��ة وت��وف��ر 
والرب  احل��دائ��ق  ومنها  املناطق  ك��اف��ة 
املتنزهني  يق�شدها  التي  وال�شاحات 
لهذا جاءت مبادرتها برعاية اجلائزة 
امل�شاهمة يف خدمة  من حر�شها على 
�شركائها  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ج���ت���م���ع 
دائرة  اأه��م��ه��م  وم��ن  الإ�شرتاتيجيني 
التي  بعجمان  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة 
تنظم العديد من الفعاليات والأن�شطة 
املجتمعية بالتعاون مع الدفاع املدين 
الإ�شرتاتيجية  ل��ل�����ش��راك��ة  ت��رج��م��ة 
اأب��رم��ت��ه��ا م��ع��ه��ا. وب���ني العميد  ال��ت��ي 
العامة  الإدارة  ح��ر���س  امل��ط��رو���ش��ي 
للدفاع املدين يف اللتزام بالتوجيهات 
ع��ل��ى تعزيز  ت���وؤك���د  ال���ت���ي  ال���ق���ي���ادي���ة 
ال��ق��ط��اع��ات احلكومية  ب��ني  ال�����ش��راك��ة 
جهة  من  اخلا�س  والقطاع  جهة  من 
ال�شيخ  �شمو  بتوجيه  م�شيدا  اأخ���رى 
العهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار 
رئي�س املجل�س التنفيذي وتاأكيده على 
والجتماعات  اللقاءات  كافة  يف  ذل��ك 
احلكومية. من جانبه اأ�شار رامي عطا 
اخلرية  الإح�شان  جمعية  من  قا�شم 
باجلائزة  اجل��م��ع��ي��ة  م�������ش���ارك���ة  ب������اأن 
ب��ت��وج��ي��ه م���ن ال�شيخ  ورع��اي��ت��ه��ا ج���اء 
العام  الأم����ني  النعيمي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
الأخ�شر  بال�شيخ  امل��ع��روف  للجمعية 
والعاملي  امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي  ول����دوره 
يف ح��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة واحل���ف���اظ على 
البيئة وت�شجيعه الدائم للجميع على 
املزروعة  امل�����ش��اح��ات  وزي�����ادة  ال���زراع���ة 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ن��وع��ي��ة احل��ي��اة ببيئة 

نظيفة واأجواء �شحية مريحة.

�صمن ملتقى عجمان العالمي الثاين

تنفيذي عجمان يطلق مبادرة اف�شل املمار�شات الإعالمية للدوائر احلكومية
اميان ال�صوم: املبادرة تهدف اىل تبادل اخلربات والتجارب يف املمار�صات العالمية 

بالتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

مدار�س الإمارات الوطنية تنظم يومًا اإر�شاديًا لطلبة املرحلة الثانوية 
ندى النقبي: �صرورة معرفة الطالب للمعايري التي ينبغي توافرها يف طلب التقدم للجامعات
اأحمد الب�صتكي: هذه اللقاءات مهمة لتقدمي خدمات الإر�صاد النف�صي والرتبوي لكل الطلبة
زياد حمدان: ازداد عدد امل�صجلني يف اجلامعات عرب املوقع الإلكرتوين للوزارة

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تطلق جائزة عجمان للزراعة 

اأحمد املهريي: اجلائزة الأوىل من نوعها على امل�شتوى املحلي بقيمة 350 األف درهم

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ممثل  زاي��د  ال�شيخ �شلطان بن  بعث �شمو 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة برقية تعزية اإىل خادم 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
وفاة  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  ت��ع��اىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
الأمر �شطام بن عبدالعزيز اآل �شعود امر منطقة 

ال��ذي تويف ام�س الول. واأع��رب �شموه يف  الريا�س 
يف  موا�شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  الربقية 
وفاة الفقيد �شائال اهلل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع 
بعث  كما  جناته.  ف�شيح  وي�شكنه  ومغفرته  رحمته 
اىل  مماثلة  بربقية  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان بن عبدالعزيز 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل 

وزير الدفاع باململكة العربية ال�شعودية. 

�شلطان بن زايد يعزي خادم احلرمني ال�شريفني 
•• عمان-وام:وويل عهده يف وفاة الأمري �شطام بن عبد العزيز

ع���ب���داهلل نا�شر  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  ب��ح��ث 
���ش��ل��ط��ان ال���ع���ام���ري ���ش��ف��ر ال���دول���ة لدى 
اململكة الأردنية الها�شمية خالل اإجتماعه 
مع �شفراء دول جمل�س التعاون اخلليجي 
الدولية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��ن��ظ��م��ات  وروؤ�����ش����اء 
يف  والإغ��اث��ي  الإن�شاين  املجال  يف  العاملة 
ودعم  م�شاندة  اآلية  بعمان  ال�شفارة  مقر 
وتوحيد  الأردن  يف  ال�شوريني  الالجئني 

والدولية  الق��ل��ي��م��ي��ة  اجل���ه���ود  وت��ن�����ش��ي��ق 
لهم  اف�شل  وم�شاعدات  خ��دم��ات  لتقدمي 
الإجتماع  وح�شر  املقبلة.  املرحلة  خ��الل 
ال�شامية  املفو�شية  مم��ث��ل  ه��ارب��ر  اأن����درو 
الالجئني  ل���������ش����وؤون  امل����ت����ح����دة  ل��������الأمم 
ب��ع��ث��ة منظمة  امل�������ش���وؤول يف  دي����اب  وف������وؤاد 
نائب  �شرفادي  وميكل  الدولية  الهجرة 
وجونثان  الأردن  يف  ال��ي��ون�����ش��ي��ف  مم��ث��ل 
لربنامج  الق��ل��ي��م��ي  امل�����ش��ت�����ش��ار  ك��ام��ب��ي��ل 
امل��ت��ح��دة. وجرى  ل���الأمم  العاملي  الغ��ذي��ة 

اأه��م��ي��ة العالقات  خ���الل الإج��ت��م��اع ب��ح��ث 
ال�شامية  املفو�شية  بني  ما  الإ�شرتاتيجية 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة ل�����ش��وؤون ال��الج��ئ��ني ودول 
والتحديات  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ب��ع��د الن�����ش��اين لالجئني 
يف  البحث  مت  كما  الأردن.  يف  ال�����ش��وري��ني 
اف�شل ال�شبل والليات لي�شال امل�شاعدات 
لالجئني  النموذجية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 
املنظمات  مم��ث��ل��و  اك����د  ح��ي��ث  ال�����ش��وري��ني 
وتنويع  م���واك���ب���ة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال���دول���ي���ة 

يتنا�شب  مبا  الغاثية  وامل�شاريع  الربامج 
الالجئني  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح���ت���ي���اج���ات  م���ع 
ال�����ش��وري��ني وع���دده���م امل��ت��زاي��د يف الون���ة 
الأخ��رة وهو مثال يحتذى تنتهجه دولة 
المارات يف م�شاريعها وبراجمها الغاثية 
والتي �شتتوج م�شاهماتها الفعالة بت�شغيل 
املخيم الإماراتي الأردين لإيواء الالجئني 
ال�شوريني يف منطقة مريجيب الفهود بعد 
اأيام قليلة وفق اأف�شل الإمكانات واملعاير 

الدولية. 

�شفري الدولة يبحث مع املنظمات الدولية و�شفراء التعاون اخلليجي اآلية دعم الالجئني ال�شوريني بالأردن

•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

اأط��ل��ق��ت دائ���رة حم��اك��م راأ����س اخليمة 
خ���دم���ة ال���ر����ش���ائ���ل ال��ن�����ش��ي��ة لإب����الغ 
ال���دع���وى مب��ن��ط��وق احلكم  اأط������راف 
، حيث مت تطبيق هذه  ���ش��دوره  ف��ور 
التنفيذ  دائ���رة  على  بالفعل  اخل��دم��ة 
امل���دين اع��ت��ب��ارا م��ن الأم�����س ، وتاأتي 
جلهود  ا�����ش����ت����م����رارا  اخل����دم����ة  ه������ذه 
املوؤ�ش�شي  والتميز  الإداري  التطوير 
فيما  �شيما  ل  الدائرة  تنتهجها  التي 

يتعلق بخدمة املتعاملني .
اخلاطري  اأح���م���د  امل�����ش��ت�����ش��ار  وق�����ال 
اخليمة  ب��راأ���س  املحاكم  دائ���رة  رئي�س 
 47458 اأجن���زت  امل��ح��اك��م  اأن دائ���رة 
وجمتمعية  وعدلية  ق�شائية  خدمة 
مت  ح���ي���ث   ،  2012 ال�����ع�����ام  خ������الل 
زيادة  بن�شبة  ق�شية   5432 ت�شجيل 
التي  الق�شايا  ب��ع��دد  مقارنة   39%
ومت   ،  2011 ع���ام  يف  ت�شجيلها  مت 
فتح ملفات تنفيذ لعدد 999 ق�شية 
، وبلغ عدد الق�شايا التي مت ت�شديدها 
192 ق�شية وذلك بن�شبة 19.2% 
ال��ت��ي مت  اإج��م��ايل ع��دد الق�شايا  م��ن 
وب��ل��غ عدد   ، ل��ه��ا  تنفيذ  م��ل��ف��ات  ف��ت��ح 
ال�شت�شكالت 178 ا�شت�شكال، ف�شال 
ق�شائية  اإنابة   143 عدد  تنفيذ  عن 
اجنزتها  التي  اخل��دم��ات  ع��دد  وبلغ   ،
اإدارة الكاتب العدل يف مقرها الرئي�س 
القت�شادية  التنمية  بدائرة  وفرعها 
 44.7% بن�شبة  خ��دم��ة   21223
م���ن اإج����م����ايل ع����دد اخل����دم����ات التي 
اأجنزتها الدائرة خالل عام 2012 ، 
7754 خدمة  كذلك مت اجن��از عدد 
بن�شبة  والتوثيقات  ال�شهادات  بق�شم 

%16.3 من اإجمايل عدد اخلدمات 
اأجنز ق�شم  و   ، الدائرة  اأجنزتها  التي 
ال����ش���الح وال��ت��وج��ي��ه الأ����ش���ري عدد 
بن�شبة  جم��ت��م��ع��ي��ة  خ���دم���ة   6257
%13.2 من اإجمايل عدد اخلدمات 
 411 منها   ، ال��دائ��رة  اأجنزتها  التي 
خدمة اتفاق و�شلح واح��الت، ف�شال 
ا�شت�شارة   5846 ع���دد  ت��ق��دمي  ع��ن 
الهاتف،  ع���رب  و  ح�����ش��وري��ا  اأ����ش���ري���ة 
ق�����ش��م الرتكات  اأجن����ز  ف��ق��د  واأخ������را 
 ، خ���دم���ة   5280 ع�����دد  وامل�����واري�����ث 
وي�شاف اإىل ما �شبق عدد 70 خدمة 
ت�شوية ودية اأجنزتها جلنة امل�شاحلة 

. خالل عام 2012 
ال��دائ��رة حققت معدلت  اأن  واأ���ش��اف 
يف  الف�شل  م��دة  متو�شط  يف  قيا�شية 
ال��ق�����ش��اي��ا ، ح��ي��ث ب��ل��غ م��ت��و���ش��ط مدة 
 78.3 امل��دن��ي��ة  الق�شايا  يف  الف�شل 
عام  ي���وم���ا   230 م���ق���اب���ل  يف  ي���وم���ا 
الف�شل  وبلغ متو�شط مدة   ،  2011
يوما   74.4 ال��ع��م��ال��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  يف 
 ،  2011 ع��ام  يوما   130 مقابل  يف 
ومت تد�شني خدمة ت�شجيل الدعاوى 
اإلكرتونيا عن بعد ؛ حيث  الق�شائية 

تعترب دائرة املحاكم براأ�س اخليمة هي 
الدولة  م�شتوى  على  الثانية  الدائرة 
وال�����ش��رق الأو����ش���ط ال��ت��ي ت��ق��دم هذه 
اخلدمة ، كذلك فقد اأ�شدرت حمكمة 
متييز راأ�س اخليمة اأول حكم ق�شائي 
ن�شب مبني على  اإثبات  ب�شدد ق�شية 
 DNA ال��وراث��ي��ة  الب�شمة  فح�س 
هذا   ،  2012 اأغ�شط�س   26 بتاريخ 
متو�شط  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
بالتبليغات  الع���الن���ات  تنفيذ  م���دة 
من  العدلية  والخ��ط��ارات  الق�شائية 
خالل  م���ن  ���ش��اع��ة   24 اإىل  اأ����ش���ب���وع 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية  توقيع 
م���ع ���ش��رك��ة اأرام���ك�������س داخ�����ل وخ����ارج 
فرتة  ك��ذل��ك  انخف�شت  و   ، الإم�����ارة 
اجناز تقرير اخلبر احل�شابي - من 
حلظة طلب القا�شي لتقرير اخلبر 
وت�شليمه  التقرير  اجن��از  حلظة  اإىل 
يف  ي���وم���ا   64.9 اإىل   – ل��ل��ق��ا���ش��ي 
، وذلك   2012 ع��ام  املتو�شط خ��الل 
مقارنة   36.8% حت�����ش��ن  ب��ن�����ش��ب��ة 
خالل  ي��وم��ا   102.7 بلغ  مبتو�شط 

. عام 2011 
واأكد اخلاطري اأن هذه الجنازات ما 
الق�شائي  ال�شعيد  كانت تتحقق على 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ت��اب��ع��ة  ب��ف�����ش��ل  اإل 
القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 
حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
ال�شيخ  �شمو  ومتابعة   ، اخليمة  راأ���س 
عهد  ويل  القا�شمي  �شعود  بن  حممد 
الق�شاء  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  الإم��������ارة 
لالإمارة  التنفيذي  املجل�س  ورئ��ي�����س 
املحاكم  بدائرة  العمل  تفا�شيل  لأدق 
ا�شتقالل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م��ا 

الق�شاء .

47458 خدمات ق�صائية خالل العام 2012 
حماكم راأ�س اخليمة تبلغ منطوق اأحكامها بالر�شائل الن�شية 
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�شندوق تكافل الدوائر املحلية ينظم ملتقى املبدع الإماراتي 
•• اأبوظبي-وام:

التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
باإمارة  املحلية  الدوائر  تكافل  �شندوق  العلمي..ينظم  والبحث  العايل 
ن���ادي �شباط  ..وذل����ك يف  الإم���ارات���ي  امل��ب��دع  اأب��وظ��ب��ي معر�س وملتقى 
القوات امل�شلحة خالل الفرتة من 23 اإىل 25 فرباير احلايل. وي�شارك 
املبدعني  واخل��ا���ش��ة  اجل��ام��ع��ات احلكومية  م��ن ط��الب  ع��دد  امللتقى  يف 
واملتميزين الذين �شيقومون من خالل اأجنحة املعر�س بعر�س اأفكارهم 
واإبداعاتهم العلمية والفكرية اأمام امل�شاركني فى امللتقى وزوار املعر�س 
اأن هذه الفعالية  اإدارة ال�شندوق  . وقال �شامل الكثري رئي�س جمل�س 

ال��ذي��ن �شبقوهم منوها  ب��اإخ��وان��ه��م  اأ���ش��وة  اجل��ام��ع��ي مب��ع��دلت ع��ال��ي��ة 
وكذلك  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  قيادات  جلميع  مفتوحة  الدعوة  ب��اأن 
اأع�شاء الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة يف التعليم العام للح�شور 
وامل�شاركة فى املعر�س وامللتقى . وي�شارك يف فعاليات هذا احلدث الذي 
يقام حتت الرعاية ال�شرتاتيجية لوزارة الداخلية .. عدد من كربيات 
اجلامعات وكليات التقنية العليا حيث تخ�ش�س عدة اأجنحة من املعر�س 
من  نخبة  و�شيقوم  امل�شاركني  للطالب  والفكرية  العلمية  لالإبداعات 
الأ�شاتذة واملتخ�ش�شني بتقييم تلك الأعمال والإبداعات . وذكر رئي�س 
برنامج  ان  اأبوظبي  يف  املحلية  ال��دوائ��ر  تكافل  �شندوق  اإدارة  جمل�س 
امللتقى يت�شمن اأي�شا ندوة علمية حول اأهمية البحث العلمي ودوره يف 

ال�شندوق  خطط  ال��ت��ى  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  �شل�شلة  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
لتنفيذها جت�شيدا لتوجهاته لالرتباط اأكر مبجتمعه املحلي وتعزيز 
يهدفان  وامللتقى  املعر�س  ان  اإىل  م�شرا  املجتمع  خدمة  يف  اإ�شهاماته 
اإىل اإبراز اإبداعات الأبناء وتكرميهم حيث �شمم برنامج هذه الفعالية 
املختلفة  القطاعات  من  كبر  ع��دد  اأم��ام  واإبداعاتهم  اأفكارهم  لعر�س 
م��ن ه��ي��ئ��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ي��ة و���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخلا�س 
واأ�شاف   . املجالت  خمتلف  يف  منها  لال�شتفادة  الدولة  داخ��ل  العاملة 
اأن م�شاركات الطلبة الإبداعية فى كافة املجالت فر�شة لهم للتعريف 
باأنف�شهم اأمام ممثلي الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة وت�شجع 
التعليم  اإىل  للو�شول  حت�شيلهم  يف  للمثابرة  الأ�شا�شي  التعليم  طالب 

ي�شارك  املبدعني  رعاية  اأهمية  وكذلك  باملجتمعات  والنهو�س  الرتقاء 
اللجنة  فى  م�شوؤول  مل�شدر  ووفقا   . واملهتمني  الأ�شاتذة  من  عدد  فيها 
ومادية  عينية  جوائز  �شتقدم  الإم��ارات��ي  املبدع  وملتقى  ملعر�س  الفنية 
لأف�شل ثالث اأفكار مبدعة تختارها جلنة متخ�ش�شة و�شهادات تقديرية 
جلميع امل�شاريع والأفكارالطالبية امل�شاركة كما متنح �شهادات تقديرية 
وجوائز ت�شجيعية جلميع الطلبة امل�شاركني فى املعر�س وامللتقى . يذكر 
التي  الطلبة وامل�شاريع  اأفكار  املعر�س خ�ش�س ثالث قاعات لعر�س  اأن 
�شي�شاركون بها يف جمالت تكنولوجيا املعلومات وهند�شة احلا�شب الآيل 
والت�شالت وهند�شة البرتول والكيمياء والت�شييد والطاقة والهند�شة 

امليكانيكية والكهرباء وغرها من القطاعات الهند�شية الهامة.

حاكم ام القيوين وحممد بن زايد يح�شران اأفراح الكتبي
•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القيوين والفريق اول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل 
الغداء  ماأدبة  ام�س  امل�شلحة  للقوات  العلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
اأقامها معايل عبداهلل مهر حميان الكتبي مبنا�شبة زفاف جنله  التي 

حمد اىل كرمية را�شد عبداهلل حميان الكتبي. 
اأبوظبي  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط  ب��ن��ادي  اأقيمت  التي  امل��اأدب��ة  ح�شر 
�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو 
ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
ال�شيخ  و�شمو  النعيمي ويل عهد عجمان  ال�شيخ عمار بن حميد  و�شمو 

حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة و�شمو ال�شيخ 
ال�شرقية و�شمو  اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة  طحنون بن حممد 
زايد  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  والفريق  نهيان  اآل  �شرور بن حممد  ال�شيخ 
ال�شيخ  ومعايل  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
حممد بن بطي اآل حامد ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
امل�شعود رئي�س املجل�س  التعليم العايل والبحث العلمي و�شعادة عبداهلل 
ال�شت�شاري الوطني. كما ح�شر احلفل عدد من ال�شيوخ واملعايل الوزراء 
ال�شلك  واأع�����ش��اء  وع�شكريني  مدنيني  م��ن  ب��ال��دول��ة  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار 
من  وج��م��وع  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين  والج��ن��ب��ي  العربي  الدبلوما�شي 
ابتهاجا  واأهازيجها  عرو�شها  ال�شعبية  الفنون  فرق  وقدمت  املدعوين. 

بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.

مكتوم بن حممد يعزي بوفاة والدة ال�شيخ بطي بن �شهيل اآل مكتوم

رئي�س الأركان امل�شري يف زيارة لالإمارات

اأوكرانيا تعر�س يف اآيدك�س 2013 ناقلة جنود مدرعة جديدة بي تي اأر-4 اأم يف 

•• دبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 

نائب حاكم دبي واجب العزاء اإىل ال�شيخ بطي بن �شهيل 
اآل مكتوم يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل والدته. جاء ذلك 
خالل الزيارة التي قام بها �شموه ام�س اإىل منزل ال�شيخ 
�شادق  ع��ن  �شموه  اأع���رب  دب��ي حيث  مكتوم يف  اآل  بطي 

رئي�س  �شبحي  ���ش��دق��ي  ال��ف��ري��ق  اجل��م��ع��ة  غ���دا  ي�شل 
اأركان القوات امل�شلحة امل�شرية والوفد املرافق له ، اىل 
اأبوظبي يف زي��ارة اىل دولة الم��ارات العربية املتحدة 
ال�شفر  ب��ذل��ك  ���ش��رح   ، اأي���ام  ع��دة  ت�شتغرق  ال�شقيقة 
م�شرا   ، من�شور  تامر  �شعادة  ال��دول��ة  ل��دى  امل�شري 
بكبار  ال��زي��ارة  خ��الل  �شيلتقي  الفريق �شدقي  اأن  اىل 
فعاليات  ح�شور  اىل  ا�شافة   ، ال��دول��ة  يف  امل�شوؤولني 

الدورة احلادية ع�شرة ملعر�س وموؤمتر الدفاع الدويل 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  امل��ق��ام يف   2013 اآي��دك�����س 
فرباير   21 اإىل   17 م���ن  ال���ف���رتة  يف   ، ل��ل��م��ع��ار���س 
77 وزي���ر دفاع  اأك���ر م��ن  ، وذل���ك بح�شور  اجل���اري 
و79 �شخ�شية ع�شكرية مهمة من روؤ�شاء اأركان وقادة 
 82 من  ع�شكرية  وف��ود  اإىل  اإ�شافًة  البحرية  القوات 

دولة على كل امل�شتويات القيادية .

••اأبوظبي-وام:

معر�س  يف  م�شاركتها  خالل  مرة  لأول  اأوكرانيا  تعر�س 
جنود  ..ناقلة   2013 اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع  وموؤمتر 
اأف�شل  اأم يف وواح��دة من   4 اأر -  مدرعة جديدة بي تي 
دبابات قتال رئي�شية يف العامل احلديث اأوبلوت - املعقل 
لإثبات  لأوك��ران��ي��ا  فر�شة  املتخ�ش�س  احل���دث  وي��وف��ر   .
قدراتها التكنولوجية وتعزيز املواقف يف الأ�شواق العاملية 
اأوكرانيتان حكوميتان هما  لالأ�شلحة. وتعر�س �شركتان 
.. منتجات  اأك�شبورت  اأوكر�شبيت�س  و  بروم  اأوكراأوبورون 
اأوك��ران��ي��ا. ومت  ال��رائ��دة العاملة يف جم��ال دف��اع  امل�شانع 
ومعاير  ملتطلبات  وف��ق��ا  يف  اأم   4  - اأر  ت��ي  ب��ي  ت�شميم 
ح��ل��ف ���ش��م��ال الط��ل�����ش��ي ول��ه��ا ه��ي��ك��ل حم�����ش��ن وتدريع 
ونزول  لركوب  اآمنة  ظروف  توفر  اإىل  متطور..اإ�شافة 
اجلنود..وزودت املدرعة باملحرك الأملاين وناقل احلركة 
الأوت��وم��ات��ي��ك��ي الأم��ري��ك��ي. ومي��ك��ن ت��زوي��ده��ا باملحرك 
الأوكراين 3 تي دي اأو املحرك الإيطايل اإفيكو واملدرعة 
الأوكراين  القتايل  بالربج  م�شلحة  اأم يف   4  - اأر  تي  بي 
زي  30 مليمرتا  عيار  املدفع من  ال��ذي يحمل  ب��ارو���س 
تي اأم - 1 والر�شا�س املحوري من عيار 62 ر7 مليمرت 
ال�شاروخي  والنظام  ه -17  اآ  التلقائية  القنابل  وقاذفة 
اإىل  . وت�شر تقديرات اخل��رباء  بارير  امل�شاد للدبابات 

اأم يف تعترب الأك��ر تقدما بني   4 اأر-  الناقلة بي تي  اإن 
اأوبلوت  الدبابة  اأما  فئتها.  املدرعة احلديثة يف  املركبات 
امل��ع��روف��ة ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ش��ع ب��ني اخل����رباء الع�شكريني 
ما  حركة  وخفة  اآمنة  وحماية  عالية  نارية  ق��وة  فلديها 
القتالية  املهام  من  وا�شعة  جمموعة  تنفيذ  من  ميكنها 
يف اأج����واء وظ����روف خم��ت��ل��ف��ة..وال��دب��اب��ة م����زودة مبدفع 
من عيار 125 مليمرتا ور�شا�س حموري من عيار 62 
 12.7 عيار  من  للطائرات  م�شاد  ور�شا�س  مليمرت  ر7 
مليمرت وقد مت جتهيزها باأحدث نظم احلماية واملالحة 
جناح  وي�شمل   . احلديثة  الت�شال  وو�شائل  الف�شائية 
جممع  ل�شركات  تناف�شية  منتجات  ال��وط��ن��ي  اأوك��ران��ي��ا 
ال�شناعات الدفاعية الأوكرانية التي متثل نقطة اهتمام 
ملجموعة وا�شعة من العمالء املحتملني . يذكر اأن اأوكرانيا 
تعترب واح���دة م��ن ق��ادة ال��ع��امل يف اإن��ت��اج ط��ائ��رات النقل 
والنظم  وال�شواريخ  املدرعة  والعربات  الركاب  وطائرات 
. والآن تقوم  الف�شائية وال�شفن والأنظمة الإلكرتونية 
التعاون  بتطوير  الأوكرانية  الدفاعية  ال�شناعة  �شركات 
الدويل الناجح يف املجال الع�شكري التقني..فيما ت�شدر 
الع�شكرية  ل��الأغ��را���س  واخل���دم���ات  الب�شائع  اأوك��ران��ي��ا 
العامل  اأن��ح��اء  70 بلدا يف جميع  واخل��ا���ش��ة لأك��ر م��ن 
وتدرب اخلرباء وتوفر خدمات اإقامة الإنتاج وال�شالح 

وحتديث املعدات الع�شكرية يف اخلارج .

اللجنة التنفيذية تعتمد عددا من امل�شاريع يف قطاع البنية التحتية 

بعد �صرف املاليني لطباعته وتوزيعه للمدار�س

الرتبية تطلق ا�شتبانة لتقييم كتاب ومنهاج الرتبية الفنية لل�شف ال�شاد�س!
املادة د�شمة ومتنوعة ولكن اأعلى من م�شتوى الطالب

•• اأبوظبي-وام:

التابعة  التنفيذية  اللجنة  ناق�شت 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي لإم��������ارة 
اأب��وظ��ب��ي خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا ام�س 
بن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  برئا�شة 
هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
ع�شو  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي 
امل���ج���ل�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ع�������ددا من 
البنية  بقطاع  املرتبطة  امل�شاريع 
التحتية واتخذت ب�شاأنها القرارات 
املنا�شبة. واعتمدت اللجنة م�شروع 
اأعمال تطوير �شبكة الري وخزانات 
منطقة  م����ن  ال�������ش���خ  وحم����ط����ات 
اأبوظبي  طريق  اخلتم  اإىل  الفاية 
العني وين�شجم امل�شروع مع �شيا�شة 
التو�شع يف ا�شتخدام املياه املعاجلة 
ا���ش��ت��خ��دام املياه  وال���ش��ت��غ��ن��اء ع��ن 
ال��ع��ذب��ة وامل���ح���الة ل��ل��ح��ف��اظ على 
امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة واملحالة  خم���زون 
اإذ �شيوفر امل�شروع 8900م مكعب 
امل����ي����اه. وكلفت  ه����ذه  م���ن  ي��وم��ي��ا 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
برت�شية امل�شروع على املقاول للبدء 

•• دبي – حم�شن را�شد 

 ، وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��ن��ب��ه��ت 
وبعدما قامت بطباعة الكتاب املقرر 
على طالب وطالبات ال�شف ال�شاد�س 
 ، ج��زاأي��ن  من  الفنية  الرتبية  ملنهاج 
وتعميمه على كافة املدار�س مع بدء 
املنهاج  باأن   ، الدرا�شي اجلديد  العام 
امليدان  قبل  للتقييم من  مل يخ�شع 
املادة  الرتبوي من معلمي ومعلمات 
ال��ع��دي��د من  ف��ب��ادرت وف���ور تلقيها   ،
على  اأجمعت   ، امليدان  من  ال�شكاوى 
د�شمة  واأن��ه��ا  امل��ق��ررة  امل����ادة  �شعوبة 
ال�شف  ط���الب  م�شتوى  م��ن  واأع��ل��ى 
ال�شاد�س ، ول تتنا�شب مع كم ن�شاب 
احل�ش�س املقرر على ال�شف ال�شاد�س 
، فقامت الوزارة اأم�س بطرح ا�شتبانه 
اآراء  ل����ش���ت���ط���الع  ل���ل���ك���ت���اب  ت���ق���ومي 
الذين   ، بامليدان  واملعلمات  املعلمني 
اإعادة  بهدف  امل���ادة   تدري�س  يتولون 
مبا   ، امل��ن��ه��اج  ت�شمنه  ف��ي��م��ا  ال��ن��ظ��ر 
على  و�شال�شتها  امل��ادة  تطوير  يخدم 
م��وؤك��دة على ���ش��رورة مالأ   ، متلقيها 
موعد  يف  ل��ل��وزارة  ورفعها  ال�شتبانه 

غايته الثالثاء املقبل 19 فرباير .
وبناء على مبادرة الوزارة تلقت كافة 
كتابا  اأم�س  ظهر  التعليمية  املناطق 

اأو غر موافق ، اأو غر موافق ب�شدة 
حول  فكانت  الرابعة  ال�شفحة  اأم��ا   ،
، فيما  الأن�����ش��ط��ة  ت��ق��ومي  ا���ش��ت��ب��ان��ه 
تقومي  ل�شتبانه  اخلام�شة  ال�شفحة 
املحتوى  يخ�س  وفيما   . املعلم  اأدل��ة 
فاأدرجت حتته 18 بندا ، حول تنا�شب 
ح��ج��م امل��ح��ت��وى م��ع ع���دد احل�ش�س 
مع  وت��ن��ا���ش��ب��ه   ، ل��ل��م��ق��رر  املخ�ش�شة 
م�����ش��ت��وى ال���ط���الب ، وال����ت����وازن بني 
اأهداف  �شوء  يف  الكتاب  مو�شوعات 
الفردية  للفروق  ومراعاته   ، املنهج 
، وم���واك���ب���ت���ه ل���ت���ط���ورات ال��ع�����ش��ر ، 
بالرتابط  م���و����ش���وع���ات���ه  وات���������ش����ام 
وال��ت��ك��ام��ل ، وم��راع��ات��ه ال��ت��ن��وع بني 
املادة  وارت���ب���اط   ، املختلفة  ال��ب��ي��ئ��ات 
الأخرى  ال��درا���ش��ي��ة  ب��امل��واد  العلمية 
الجتماعية  ل��ل��ق��ي��م  وم����راع����ات����ه   ،
 ، للمجتمع  والقت�شادية  والثقافية 
البيئة  مب�شكالت  املحتوى  وارتباط 
العلمية  امل���ادة  وت��وج��ه   ، ومعاجلتها 
مل���زي���د م���ن ال�����ق�����راءات اخل���ارج���ي���ة ، 
وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا مل���داخ���ل ح��دي��ث��ة يف 
ت��دري�����س ال��وح��دات ، وال��رتك��ي��ز على 
والإب����داع  التفكر  لتنمية  امل��ح��ت��وى 
، واح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى م����ادة اإث���رائ���ي���ة ، 
وهل   ، والتكرار  احل�شو  من  وخلوها 
ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات التعلم  ت��ع��م��ل ع��ل��ى 

 – رقم  اإداري  بقرار  الرتبية  ل��وزارة 
ق.4.ت ت.ر 96 بتاريخ 10 فرباير، 
درا���ش��ة حتليلية حول  اإع����داد  ب�����ش��اأن 
ال�شاد�س  ال�شف  منهج  تطبيق  اآلية 
على  للوقوف  الفنية،  الرتبية  مل��ادة 
للعام  امل��ن��ه��اج  تطبيق  ح���ول  اآرائ���ه���م 
الوزارة  وتنا�شت  اجل���اري،  ال��درا���ش��ي 
درا�شة  اإع�����داد  امل��ط��ل��وب  ال��ك��ت��اب  اأن 
 ، اآلية تطبيق منهجه  حتليلية حول 
يف اأيدي الطالب وكان يفرت�س وفق 
ما اأجمع عليه امليدان الرتبوي اأي�شا 
اأن التقييم والتحليل ل� وثيقة املادة ، 
قبل طباعتها ل بعد طباعتها وباتت 

كتابا من جزاأين يف اأيدي الطالب .
 ، �شفحات   5 يف  ال�شتبانة  وج���اءت 
تعلوا كل �شفحة املادة وعنوان الكتاب  
وال�شف ، وجداول لعدد من املحاور ، 
حمور   اأول  الأوىل  بال�شفحة  فجاء 
يخت�س باملحتوى  ، تليها ثانيا حمور 
يخت�س بلغة الكتاب واأ�شلوب العر�س 
، ثم �شقطت �شهوا ثالثا ، لتلي ثانيا 
مبا�شرة رابعا وحمور يخت�س باإخراج 
ال�شفحة  خ�ش�شت  فيما   ، ال��ك��ت��اب 

الثالثة للمالحظات واملقرتحات .
 وت�����ش��م��ن��ت اجل����دول جم��م��وع��ة من 
البنود املراد تقييمها ، واأمام كل بند 
 ، اأو موافق   ، ب�شدة  اإم��ا موافق  منها 

املتعلمني  احتياجات  وتلبي   ، الذاتي 
وميولهم .   

واأ�شلوب  ال��ك��ت��اب  ل��غ��ة   - اأم����ا حم���ور 
العر�س - ، والذي جاء يف ثانيا ف�شم 
ال�شليمة  للغة  ا�شتخدامها  بنود،   7
ال�شهلة الوا�شحة يف عر�س املعلومات 
يتنا�شب  مبا  العر�س  اأ�شلوب  تنوع   ،
ومراعاته   ، امل����ق����دم  امل���و����ش���وع  م����ع 
لعن�شر الت�شويق يف العر�س ، واإبرازه 
الأ�شا�شية  وال��ت��ع��م��ي��م��ات  للمفاهيم 
ال�شورة  وارت���ب���اط   ، وا����ش���ح   ب�شكل 
 ، بالن�س  ج��ذري��ا  ارتباطا  ال�شكل  اأو 

وت�شمينه قائمة باملراجع وامل�شادر.
ف��ي��م��ا ���ش��ق��ط��ت ����ش���ه���وا ث���ال���ث���ا وج����اء 
الكتاب  اإخ��راج   - رابعا لي�شم حم��ور 
يف  للتنظيم  مراعاته   ، بنود   9 يف   -
املهمة  ال��ع��ن��اوي��ن وال��ن��ق��اط  ع��ر���س 
ن�����ش��ق واحد  اأب����واب����ه ع��ل��ى  ، وت��ت��اب��ع 
وت�شمينه   ، وال�������ش���ورة  ال�����ش��ك��ل  يف 
فهر�شا دقيقا منظما ي�شهل الطالع 
قائمة  ويت�شمن   ، حم��ت��وي��ات��ه  ع��ل��ى 
قائمة  ي���ت�������ش���م���ن   ، مب����الح����ق����ات����ه 
بالأ�شكال وال�شور واخلرائط ، حجم 
الكتاب ومالئم لال�شتخدام ، غالفه 
اخلارجي من حيث الت�شويق واملتانة 
، نوع الورق ، وحجم حروف الطباعة 

وتنا�شبها لعمر املتعلم .

تقومي  ا����ش���ت���ب���ان���ه  ي���خ�������س  وف���ي���م���ا 
بندا   23 يف  ج�������اءت   ، الأن�������ش���ط���ة 
م����ن ح���ي���ث ارت���ب���اط���ه���ا ب�����الأه�����داف 
وارتباطها   ، امل��ن��ه��ج  ي��ح��دده��ا  ال��ت��ي 
وتنا�شب   ، الأن�شطة  وتنوع   ، بالبيئة 
وخرباته  املتعلم  ن�شج  مع  م�شتواها 
، وتراعي حاجات الطالب وميولهم 
، وت�������ش���ج���ع���ه���م ع���ل���ى امل���������ش����ارك����ة يف 
واإثارتها   ، وت��ن��ف��ي��ذه��ا  ت��خ��ط��ي��ط��ه��ا 
للدافعية ، وت�شل�شل خطوات التنفيذ 
 ، �شفية  ل��ال  �شفية  م��ن  وت��ن��وع��ه��ا   ،
وتوظيفها   ، ل��ل��و���ش��ائ��ط  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
لالأ�شئلة املنوعة ، ووا�شلت ال�شتبانة 
ف��ل��م ت���رتك ���ش��غ��رة ول ك��ب��رة اإل 
اأدلة  تقييم  ا�شتبانه  وك��ذا   ، تناولتها 

املعلم  وما ت�شمنته من 17 بندا .
عدد  ذك��ر  كما  ال�شتبانه  تلك  اأن  اإل 
التعليمية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  اأع�������ش���اء  م���ن 
الدقيقة  ال�����ش��ورة  بهذه   ، والإداري����ة 
اأخذ  لو  متميزا  كتابا  �شتخرج  كانت 
قبل  املنهج  وثيقة  على  امل��ي��دان  راأي 
املاليني  ���ش��رف  ق��ب��ل  ل   ، ط��ب��اع��ت��ه 
على طباعة كتا ومنهج ، ثم تقييمه 
العام  اإع��ادة طباعته  بهدف  وحتليله 
ويكون   ، اجل����دي����د  ب�����ش��ك��ل��ه  امل���ق���ب���ل 
م�شر ما مت طبعه من قبل احلفظ 

باملخازن كاأموال مهدرة ! 

على  امل�����ش��روع  وي�شتمل  بالتنفيذ. 
وخزانات  �شخ  حم��ط��ات   7 اإن�����ش��اء 
من  ت����رتاوح  خمتلفة  ب�شعات  ري 
200 األف جالون اإىل 1.5 مليون 
جالون واإن�شاء خطوط اإمداد مياه 
الري من نقاط التو�شيل القائمة 
وامل��غ��ذي��ة ل��ل��خ��زان��ات اإ���ش��اف��ة اإىل 
الوا�شلة  الرئي�شية  الري  خطوط 
و�شبكات  ال�������ش���خ  حم����ط����ات  ب����ني 
فعالية  زي��������ادة  وب����ه����دف  ال��������ري. 
وت�شغيل  ودعم  العام  النقل  خدمة 
والت�شجيع  احل����اف����الت  خ���دم���ات 

العامة  املوا�شالت  ا�شتخدام  على 
ت���وف���ر خ���دم���ة �شهلة  م���ن خ����الل 
اللجنة  اع��ت��م��دت  للم�شتخدمني 
احلافالت  ب��ن��اء حم��ط��ة  م�����ش��روع 
مكان  بنف�س  ال��ع��ني  يف  الرئي�شية 
قرب  القدمية  احل��اف��الت  حمطة 
واح�����ة ال���ع���ني و����ش���ط امل��دي��ن��ة ومت 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  تكليف 
املحطة  بتنفيذ  م�����ش��ان��دة  ال��ع��ام��ة 
اجل��دي��دة ال��ت��ي ت��ت��ك��ون م��ن مبنى 
ل����الإدارة وق��اع��ة ان��ت��ظ��ار وحمالت 
جتارية ومواقف حافالت و�شيارات 

امل���وظ���ف���ني وم���رك���ب���ات الأج��������رة . 
ك�شريك  الإع���الم  باأهمية  واإمي��ان��ا 
اإ�شرتاتيجي يف العمل ونظرا للدور 
توا�شل  ك��ح��ل��ق��ة  ب���ه  ي���ق���وم  ال�����ذي 
وامل�شوؤول  اجل��م��ه��ور  ب��ني  رئي�شية 
توا�شل  ف��اع��ل��ي��ة  زي������ادة  وب���ه���دف 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  ال�����دوائ�����ر 
يف اأب��وظ��ب��ي م���ع و���ش��ائ��ل الإع����الم 
وخم��اط��ب��ة اجل��م��ه��ور م��ن خاللها 
الذي  التقرير  اللجنة  ا�شتعر�شت 
احلكومي  الت�����ش��ال  مكتب  اأع����ده 
حول التغطية الإعالمية حلكومة 

اأبوظبي خالل عام 2012 عالوة 
على مناق�شة مدى التفاعل القائم 
ال��دوائ��ر واجل��ه��ات احلكومية  بني 
وو���ش��ائ��ل الإع�����الم. ك��م��ا مت خالل 
من  العديد  ا�شتعرا�س  الجتماع 
املرفوعة  وامل�����ذك�����رات  امل���وا����ش���ي���ع 
م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
بتنفيذ  واملرتبطة  اأبوظبي  اإم���ارة 
وتطوير  وامل�������ش���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�شاأنها القرارات املنا�شبة.
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    اعالن يف الدعوى 2012/727 بالن�سر 

العال اجلن�شية: املطلوب  ابو  املدعى /�شر علي خان بوكالة طارق تقي   
علي  وميثلها  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  ال���ش��راف  موؤ�ش�شة  اع��الن��ه: 
م�شبح �شعيد علي البادي مو�شوع الدعوى : مطالبة بالخالء عنوانه: 
بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم الثنني املوافق 
2013/3/4 موعدا لنظرها، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد .وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم ق�شم 

التح�شر وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم العالن.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1180  عم جز - م ر- ب -ع ن

مدعي/ عرب احمد ابو القا�شم اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعي عليه : موؤ�ش�شة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  الطبيعي  للحجر  العريق  البيت 
العريق  البيت  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  العمالية  بامل�شتحقات  املطالبة 
اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  للحجر الطبيعي اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
 2013/2/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً  امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة العمالية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/413  جت كل - م ت- ب -ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة البدع لتاجر الدراجات النارية ميثلها/  �شعيدان م�شفر �شعيدان 
الحابي اجلن�شية: المارات  مدعي عليه : �شعيد عبداهلل �شعيد الغيثي ب�شفته الويل 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  عبداهلل  القا�شر/  ابنه  على 
مببلغ 155400 درهم املطلوب اعالنه/�شعيد عبداهلل �شعيد الغيثي ب�شفته الويل على 
ابنه القا�شر/ عبداهلل اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر)بورود التقرير( حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/2/24 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً  امام الدائرة 
الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1632  جت جز - م ر- ب -ع ن

اجلن�شية:  الدين  جمال  ح�شام  بوكالة  الفراح  خلدمات  �شوليتر  مدعي/ 
المارات     مدعي عليه : عبداهلل حميد �شاملني العلوي اجلن�شية: المارات 
عبداهلل  اعالنه/  املطلوب   15.000 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العلوي  �شاملني  حميد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً  امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية



06 اخلميس -    14   فبراير    2013 م    -    العـدد   10716
Thursday   14   February    2013  -  Issue No   10716

العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   

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

CN 1151365:بايل لال�شا�شات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   

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

CN 1138378:للخدمات ال�شحية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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تنويه
العدد رقم  الوطن يف  ال�شادر بجريدة  بال�شارة اىل العالن 
رقم  التجارية  الرخ�شة  بخ�شو�س   2013/1/29 بتاريخ   474
CN 1137690 بال�شم التجاري: الكربا للنقليات واملقاولت 
بطريق  ورد  بانه  القت�شادية  التنمية  دائرة  تنوه  العامة. 

اخلط�اأ يف العالن امل�شار اليه ومل تذكر التعديالت التالية: 
1- ا�شافة/ ابناء الب�شري للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م 
ذ.م.م  العامة  للنقليات  برايتون  �شركة  هو  وال�شحيح  امارات 

امارات.
2- بال�شافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�شابق.

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة 
 CN 1222725:فايف �شتار التوماتيكية رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
 CN 1105390:عبداهلل لتجارة الغنام رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1044534 بال�شم التجاري اخليول للهواتف 
املتحركة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
وفروعها  الكرك  �شحر  ال�ش�����ادة/كافتريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1179241 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حمد م�شلم علي ال�شاملي )%50(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شني علي حمدان علي الكتبي )%50(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مطر حمد م�شلم علي ال�شاملي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1.8 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/كافتريا �شحر الكرك وفروعها
SAHER ALKARAK CAFETERIA

اىل/ كافتريا �شحر الكرك ذ.م.م
SAHER ALKARAK CAFETERIA LLC

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم جالك�شي

 رخ�شة رقم:CN 1279353 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 8.6*1.5 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم جالك�شي
GALAXY RESTAURANT

اىل/ مطعم ال�شماء ال�شافية
SKY NET RESTAURANT

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خالد �شالح العمر لت�شليح كهرباء 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1049129 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/خالد �شالح العمر لت�شليح كهرباء ال�شيارات
اىل/ خالد �شالح العمر لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة

KHALED SALEH MOHAMED ALOMAR AUTO ELECT USED SPARE PARTS TRADING

تعديل عنوان/ من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 8 ق 16 بناية را�شد خمي�س احمد الرميثي 
اىل ابوظبي ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 23 ق 60 املالك �شبيت جوهر الظاهري

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع قطع الغيار امل�شتعملة للمعدات والآليات - بالتجزئة )4774008(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات )4520021(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح كهرباء ال�شيارات و�شحن البطاريات )4520005(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   

اإعــــــــــالن
واملعدات  املكائن  لتجارة  ال�ش�����ادة/المواج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البحرية رخ�شة رقم:CN 1251595 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3.05*1.05 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/المواج لتجارة املكائن واملعدات البحرية

AL AMWAAJ FOR MARINE MACHINES AND EQUIPMENTS REPAIRING AND MAINTENANCE
اىل/ حتويل لتجارة الجهزة اللكرتونية

TAHWEEL ELECTRONICS APPLIANCE TRADING
تعديل عنوان/ من ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع امليناء جمعية ابوظبي التعاونية 
 20-1 �شرق  ح   90 ق  املرور  �شارع  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  ال�شماك  ل�شيادي 

حمل رقم 8 بناية حمد احمد خليفة ال�شويدي
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الجهزة اللكرتونية الدقيقة - باجلملة )4652003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املعدات واليات البحرية - بالتجزئة )4773711(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة اجليل اجلديد لت�شليح 

ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1049437 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عامر حممد �شامل �شعيد الكثري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل خمي�س نا�شر خمي�س الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمال ميخائيل جورج �شوفو
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.10*6.0

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/ور�شة اجليل اجلديد لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م

NEW GENERATION AUTO REPAIR WORKSHOP LLC
اىل/ ور�شة �شتاندر لت�شليح ال�شيارات

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/البديل لالقم�شة واخلياطة ذ.م.م  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1061644 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ذو الفقار زكريا خان من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ذو الفقار زكريا خان من 25% اىل %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حمود علي حممد خال�س ع�شواق املهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امان اهلل حممد قادر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبداهلل �شعيد �شعد املنهايل

تعديل راأ�س املال/ من 150000 اىل 0
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 2.80*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/البديل لالقم�شة واخلياطة ذ.م.م
AL BADEEL TEXTILES & TAILORING LLC

اىل/ البديل لالقم�شة واخلياطة
AL BADEEL TEXTILES & TAILORING

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارامك�س المارات ذ.م.م 

- فرع ابوظبي 2 رخ�شة رقم:CN 1008219 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

aramex regional llc ا�شافة ارامك�س ريجونال ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 ARAMEX EXPRESS LLC حذف ارامك�س اك�شرب�س �س.ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

Aramex International Limited حذف ارامك�س انرتنا�شيونال ليمتد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

Victovy Investment LLC حذف فيكتوري لال�شتثمار �س.ذ.م.م
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1118212 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خلف خليفة حميد خلف الظاهري )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف حممد را�شد خليفة عبيد املرموم الظاهري 
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمارب الوقن 

CN 1324883:خلدمات النرتنت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة را�شد عبداهلل م�شبح راعي الطره العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف علي حميد حممد �شامل امل�شيخي 

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

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

العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفجر الزرق للمقاولت 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1279787 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 60*40 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الفجر الزرق للمقاولت العامة
AL FAGER ALAZRG GENERAL CONTRACTING

اىل/ الفجر الزرق لل�شيانة العامة
AL FAGER ALAZRG GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   

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

المارات الوطني لالع�شاب الطبية 
رخ�شة رقم:CN 1182663 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
طريق النخبة للخدمات البحرية  ال�شادة/  البحري( بان 
قد تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها 

بعد وهي:

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

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

جديد جديد متيم الدار
 ميناء الت�سجيل ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  العيناوي  المل  ال�ش�����ادة/حمم�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1147717 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي حلي�س مطر النيادي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي حلي�س مطر النيادي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى م�شطفى ا�شماعيل خليل

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*2 اىل 1*2
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/حمم�شة المل العيناوي ذ.م.م
ALAMAL ALAYNAWI ROASTER LLC

اىل/ حمم�شة المل العيناوي
ALAMAL ALAYNAWI ROASTER

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

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

العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   

 �سركة املبدع لالت�سالت وال�سبكات- ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغر عادية ل�شركة / �شركة 
املبدع لالت�شالت وال�شبكات - ذ.م.م واخلا�س بت�شفية ال�شركة 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمر �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة. 
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون.

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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جت�صيدًا لتعزيز التالحم املجتمعي والوطني
الوطني للوثائق والبحوث ي�شارك يف القوافل الثقافية مبنطقة وادي �شوكة

•• ابوظبي-الفجر:

ي�شارك املركز الوطني للوثائق والبحوث يف فعاليات القافلة الثقافية 
راأ�س  يف  �شوكة  وادي  مبنطقة  رحالها  حت��ّط  التي  العام،  لهذا  الأوىل 
اإمي��ان��ه مببادرة  م��ن  انطالقاً  اجل���اري،  ف��رباي��ر   15-14 يف  اخليمة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  وال��وط��ن��ي-  املجتمعي  التالحم 
منه  وال��ت��زام��اً  ال��دول��ة حفظه اهلل-  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
على  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  ل��وزارة  اإ�شرتاتيجي  ك�شريك 

�شوء معطيات مذكرة التفاهم املربمة بني اجلهتني.
ي��ح��ر���س امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف هذه 

الذي  وان��ت��م��ائ��ي(  ه��وي��ت��ي  امل�����ش��ت��ح��دث: )وط��ن��ي:  التعليمي  ال��وط��ن��ي 
بالهوية  والع��ت��زاز  للوطن،  والن��ت��م��اء  ال���ولء  روح  تعزيز  ي�شتهدف 
العربية  الإم�����ارات  ال��ث��ان��وي��ة يف دول���ة  امل��رح��ل��ة  ل��دى ط��الب  الوطنية 
وزارة  مع  بالتعاون  يتعهدها  التي  ال�شاب(  )امل��وؤرخ  وم�شابقة  املتحدة، 
من  اجل��دي��د  باجليل  اهتمامه  م��دى  ع��ن  وت��ع��رب  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة 
بالإرث احل�شاري والثقايف، وباأبرز  الثانوية وتعريفهم  املرحلة  طلبة 
الذي  ال�شفهي  التاريخ  وحفظ  جمع  يف  الرائد  كم�شروعه  اهتماماته 
على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تاريخ  يف  هامة  جوانب  ير�شد 

األ�شنة الرواة من كبار ال�شن.
وادي  تخدم منطقة  التي  القافلة  هذه  امل�شارك يف  املركز  ي�شم جناح 

الفعاليات التي تقام حتت �شعار )جمتمعنا اأمانة( وت�شتهدف املحافظة 
على الهوية الوطنية، وتعزيز مقوماتها بامل�شاركة املجتمعية والتنمية 
الثقافية. والرتقاء باحل�ّس الوطني بكل الو�شائل املتاحة، اإىل جانب 
توجهاته نحو تعزيز التعاون مع اجلهات احلكومية يف خمتلف جمالت 
الفعاليات  ه��ذه  ع��رب  امل��رك��ز  ويعمل  والثقافية،  املجتمعية  التوعية 
وخدماته  الثقايف  باإنتاجه  الدولة  يف  البعيدة  املناطق  اأبناء  لتعريف 
جناحه  يجعل  ما  وه��ذا  وتراثها،  الدولة  بتاريخ  تعنى  التي  البحثية 
الفعاليات  يف  امل�شاركني  وجموع  ال���زوار،  كبار  اهتمام  حم��ّط  اخلا�س 

والأن�شطة.
ويطلع املركز زوار اجلناح وامل�شاركني على اأن�شطته املتمثلة بربناجمه 

�شوكة وكل من مناطق احلويالت، وا�شفني، والعجيلي، ووادي القور، 
ووادي ممدوح- العديد من الإ�شدارات التي توثق تاريخ وتراث دولة 
التعريفية. وير�شد  الإمارات ومنطقة اخلليج، والكتيبات واملل�شقات 
ممثلو املركز يف تلك الفعاليات اأهم متطلبات اجلمهور، وهم يقدمون 
للباحثني  واإجن��ازات��ه، وخدماته  اأن�شطته  واأب��رز  وبتاريخه،  به  تعريفاً 

واملخت�شني يف التاريخ والرتاث.
وتاأتي م�شاركة املركز يف فعاليات القافلة الثقايف الأوىل لعام 2013 
�شمن �شل�شلة م�شاركاته يف العديد من فعاليات القوافل الثقافية، ويف 
التي تعزز دوره يف متتني اجل�شور  املتوالية  املجتمعية  اإط��ار فعالياته 

بني جيل ال�شباب وتاريخ الوطن وتراثه العريق.

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�شريفني يف وفاة اأمري الريا�س

حمدان بن را�شد ي�شتقبل اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري مل�شروع الفقه املالكي

نهيان بن مبارك يطلع على برامج وا�شرتاتيجيات مركز دبي للتوحد

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة برقية 
خادم  اأخ���ي���ه  اإىل  وم���وا����ش���اة  ت��ع��زي��ة 
عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة 
العربية ال�شعودية يف وفاة املغفور له 
الأم���ر �شطام بن  ت��ع��اىل  ب���اذن اهلل 
منطقة  اأم��ر  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
الريا�س الذي وافته املنية يوم اأم�س 
الول. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة عن خال�س تعازيه و�شادق 
خ����ادم احلرمني  م��وا���ش��ات��ه لأخ���ي���ه 
ال�شريفني راجيا من املوىل عز وجل 
رحمته  ب��وا���ش��ع  ال��ف��ق��ي��د  يتغمد  اأن 
خادم  ويلهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنه 
احلرمني ال�شريفني واأ�شرة اآل �شعود 
ال�شقيق  ال�شعودي  وال�شعب  ال��ك��رام 
ال�شرب. كما بعث �شمو ال�شيخ اأحمد 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
بن  �شلطان  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د 
و�شمو  ال�شارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 

ال�شيخ  �شمو  ب��ع��ث  ك��م��ا  وال�����ش��ل��وان. 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار 
اىل  مماثلة  تعزية  برقية  عجمان 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود. 
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن 
..برقية  ال��ف��ج��رة  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
خادم  اأخ���ي���ه  اإىل  وم���وا����ش���اة  ت��ع��زي��ة 
عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة 
املغفور  وف��اة  يف  ال�شعودية  العربية 
اآل  له الأم��ر �شطام بن عبدالعزيز 
الذي  الريا�س  منطقة  اأم��ر  �شعود 
اأم�����س الول. واأع���رب  امل��ن��ي��ة  واف��ت��ه 
عن  الفجرة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
موا�شاته  و����ش���ادق  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����س 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  لأخ��ي��ه 
الفقيد  يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل  داع��ي��ا 
بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  وي��ل��ه��م 
وال�شعب  ال��ك��رام  ���ش��ع��ود  اآل  واأ����ش���رة 
ال�شعودي ال�شقيق ال�شرب وال�شلوان. 

اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب��ع��ث ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
�شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
برقية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
خادم  اأخ���ي���ه  اإىل  وم���وا����ش���اة  ت��ع��زي��ة 
عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة 
املغفور  وف��اة  يف  ال�شعودية  العربية 
اآل  له الأم��ر �شطام بن عبدالعزيز 
الذي  الريا�س  منطقة  اأم��ر  �شعود 
اأم�����س الول. واأع���رب  امل��ن��ي��ة  واف��ت��ه 
القيوين  اأم  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  لأخ��ي��ه 
يتغمد  اأن  وج����ل  ع���ز  امل����وىل  داع���ي���ا 
الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 
اآل  واأ�شرة  اأهله وذويه  جناته ويلهم 
كما  وال�شلون.  ال�شرب  الكرام  �شعود 
بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن 
القيوين  اأم  عهد  ويل  امل��ع��ال  را���ش��د 
اإىل خ���ادم  ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ة  ب��رق��ي��ة 
عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

بن عبدالعزيز اآل �شعود.

ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اإىل خادم  ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ة  ب��رق��ي��ات 
عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

بن عبدالعزيز اآل �شعود.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب��ع��ث ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان..

اأخيه  اإىل  وم��وا���ش��اة  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني امللك 
�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك 
وف���اة امل��غ��ف��ور ل��ه الأم���ر �شطام بن 
منطقة  اأم��ر  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
ال��ري��ا���س ال���ذي واف��ت��ه امل��ن��ي��ة اأم�س 
الول. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم 
و�شادق  تعازيه  خال�س  عن  عجمان 
خ����ادم احلرمني  م��وا���ش��ات��ه لأخ���ي���ه 
ال�شريفني داعيا اهلل تعاىل اأن يتغمد 
وي�شكنه  رح��م��ت��ه  ب���وا����ش���ع  ال��ف��ق��ي��د 
ف�شيح جناته ويلهم خادم احلرمني 
الكرام  �شعود  اآل  واأ���ش��رة  ال�شريفني 
ال�شرب  ال�شقيق  ال�شعودي  وال�شعب 

كما بعث �شمو ال�شيخ حمد بن �شيف 
الفجرة  ح���اك���م  ن���ائ���ب  ال�������ش���رق���ي 
بن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  و�شمو 
الفجرة  ال�شرقي ويل عهد  حممد 
خادم  اىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي 
عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

بن عبدالعزيز اآل �شعود. 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب��ع��ث ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
اخليمة  راأ���س  الأعلى حاكم  املجل�س 
خ���ادم احلرمني  اإىل  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة 
ال�������ش���ري���ف���ني امل����ل����ك ع�����ب�����داهلل بن 
اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ب��وف��اة الأمر 
�شطام بن عبدالعزيز اآل �شعود اأمر 

منطقة الريا�س.
واأع�����رب ���ش��م��وه ع��ن خ��ال�����س عزائه 
وموا�شاته داعيا اهلل تعاىل اأن يتغمد 
الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 

جناته.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
القا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شعود 
مماثلة  تعزية  برقية  اخليمة  راأ���س 

•• دبي-وام:

بن  ح��م��دان  ال�����ش��ي��خ  �شمو  ا�شتقبل 
را���ش��د ال م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
�شاحب  دي�������وان  يف  امل���ال���ي���ة  وزي������ر 
ال�����ش��م��و ح���اك���م دب����ي ���ش��ب��اح ام�س 
رئي�س واأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري 
ال���ذي ي�شم  امل��ال��ك��ي  الفقه  مل�����ش��روع 
يف ع�شويته نخبة من علماء الفقه 
ومن  الدولة  يف  ال�شالمي  والدين 
واململكة  العربية  م�شر  جمهورية 
وجمهورية  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شعبية  الدميوقراطية  اجل��زائ��ر 
وجمهورية ال�شودان الدميوقراطية 
وجمهورية  امل���غ���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
ال�شيخ  �شمو  اطلع  وق��د  موريتانيا. 
ح���م���دان ب���ن را����ش���د ال م��ك��ت��وم من 
ال���دك���ت���ور احمد  امل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س 
حممد نور املهري على �شر العمل 

ال  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
ارت��ي��اح��ا وثقة  اأب���دى  ال���ذي  مكتوم 
والعاملني  العلماء  وحر�س  بكفاءة 
امل�����ش��روع واط��م��ئ��ن��ان �شموه  يف ه���ذا 
لجنازه يف الوقت املحدد كي يكون 
م��وث��ق��ا خا�شا  اإ����ش���الم���ي���ا  م��رج��ع��ا 
املجل�س  وي�����ش��م  امل���ال���ك���ي.  ب��ال��ف��ق��ه 
يختتم  الذي  للم�شروع  ال�شت�شاري 
اجتماعاته غدا اخلمي�س يف دبي كال 
من الدكتور احمد حممد نور �شيف 
املهري رئي�شا والدكتور بدوي عبد 
حممد  وال��دك��ت��ور  الطاهر  ال�شمد 
ال��ع��رب��ي ب��و���ش��ي��اف وال��دك��ت��ور عبد 
الوهاب ابو�شليمان والدكتور احمد 
العابدين  زي��ن  وال��دك��ت��ور  على ط��ه 
م�شطفي  وال��دك��ت��ور  ال��ن��ور  حممد 
حممد  ال�شيخ  وف�شيلة  ح��م��زة  ب��ن 
املختار ولد اإمباله والدكتور حممد 

الروكي والدكتور حممد جميل.

ن��وع��ي��ة يف  اإ���ش��اف��ة علمية  ال��ع��ل��م��اء 
احلقل العلمي على م�شتوى العامل 
ب��اأع��ت��ب��اره من  وال���ش��الم��ي  العربي 

املالكي  ال��ف��ق��ه  م�����ش��روع  اإع������داد  يف 
ال��ذي مت طباعة ج��زء من  بالدليل 
مكونات امل�شروع الذي ي�شكل يف راأي 

التي  العلمية  امل�شاريع  واأه��م  اأعظم 
عرفتها المة ال�شالمية يف الع�شر 
احل��دي��ث وال���ذي ي��رع��اه ويتكفل به 

•• دبي-وام:

ثمن معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث 
والقائمني  العاملني  ج��ه��ود  العلمي 
ال��ذي يقدم  للتوحد  دب��ي  على مركز 
امل�شابني  لالطفال  املتميزة  اخلدمة 
ال�شتعانة  خ���الل  م��ن  امل��ر���س  ب��ه��ذا 
باأف�شل املتخ�ش�شني لتطبيق الربامج 
بدعم  اخلا�شة  والعلمية  التعليمية 
وقال  وعائلتهم.  امل�شابني  الط��ف��ال 
معاليه اأن مبادرة ان�شاء املركز تعك�س 
املجتمع  لدى  والتكافل  التعاون  قيم 
وابنائه ورموزه وال�شخ�شيات العامة 
يف كل املجالت والتي ل تدخر و�شعا 
مفرداته  بكل  التعليم  دع��م  �شبيل  يف 
جمتمعيا  ���ش��اأن��ا  ي�شكل  ب���ات  اأن  ب��ع��د 
يتطلب م�شاهمة كل اجلهود لرعايته 
ودفعه قدما نحو التطور والتحديث 
ريادية  تعليمية  خم��رج��ات  لتحقيق 
املوؤهلة  وق��درات��ه��ا  مب��ه��ارات��ه��ا  تتميز 
التنمية  م�������ش���رة  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  امل�����ش��ت��دام��ة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل 
اع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا 
الإم���ارات. جاء  املجل�س العلى حكام 
ذل��ك خ��الل زي��ارة معاليه اىل مركز 
ا�شتقباله  يف  ك��ان  حيث  للتوحد  دب��ي 

اأن اأبناء الوطن حري�شون دائما على 
تقدمي مبادراتهم الإن�شانية الرامية 
امل�شوؤولية  م���ق���وم���ات  جت�����ش��ي��د  اإىل 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة و ال���ت���ع���اون امل��ث��م��ر بني 
الواحد... ودعا معاليه  الوطن  اأبناء 
الفعاليات املجتمعية مبختلف فئاتها 
اىل امل�شاهمة وامل�شاركة يف دعم املركز 
وغ������ره م����ن امل����راك����ز وال���ع���م���ل على 
ال�شركات  مع  التعاون  جهود  تكثيف 
والهيئات للم�شاهمة يف رعاية اأن�شطة 
املراكز التعليمية و العالجية وتعزيز 
برامج وحمالت التوعية �شد مر�س 
ال���ت���وح���د وت��ع��ل��ي��م ال����ش���ر والف������راد 
العلمية  ال��و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  وت��ع��ري��ف��ه��م 
املر�شى  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه��م. م��ن ج��ان��ب��ه قال 
حم��م��د ال��ع��م��ادي م��دي��ر ع���ام مركز 
دبي للتوحد وع�شو جمل�س اإدارته ان 
زيارة معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
نهيان تعك�س حر�س معاليه على  اآل 
الرتبية  م��وؤ���ش�����ش��ات  ن�����ش��اط  م��ت��اب��ع��ة 
اخل��ا���ش��ة يف ال��دول��ة وال���وق���وف على 
والإجتماعية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
ل���ذوي الإح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ب�شكل 
ب�شكل خا�س  ال��ت��وح��د  واأط���ف���ال  ع���ام 
اأث��ر كبر  لها  املبادرة  ان هذه  موؤكدا 

حم��م��د ال��ع��م��ادي م��دي��ر ع���ام مركز 
اإدارته  جمل�س  وع�شو  للتوحد  دب��ي 
والكادر  الإدارة  جم��ل�����س  واأع�������ش���اء 
الإداري والفني. واطلع معاليه خالل 
جولة على اق�شام املركز واداراته على 
الذي  وال����دور احل��ي��وي  ال��ي��ات عمله 
ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة العلمية  ب��ه  ي��ق��وم 
رافق  بالتوحد.  للم�شابني  والعملية 
�شخبوط  ال�شيخ  اجل��ول��ة  يف  معاليه 
نهيان  ال  م����ب����ارك  ب����ن  ن���ه���ي���ان  ب����ن 
والدكتور  ال��ك��ن��دي  ���ش��ع��ي��د  وم���ع���ايل 
زايد  جامعة  مدير  اجلا�شم  �شليمان 
وعدد من امل�شوؤولني ورجال العمال. 
باأبنائنا  الدولة  اهتمام  معاليه  واأك��د 
وحر�شها  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
درا�شاتهم  ل�شتكمال  ت�شجيعهم  على 
الفر�س  وت����وف����ر  وت����ف����وق  ب���ن���ج���اح 
حلالتهم  امل���الئ���م���ة  وال���ت���ي�������ش���رات 
التوا�شل  اأهمية  اإىل  معاليه  م�شرا 
واملجتمع  ب��ني اجل��ام��ع��ات  وال��ت��ع��اون 
لتحقيق التكامل وتعزيز الوعي حول 
دعم الأن�شطة الطالبية والأكادميية 
وم�شروعات العمل التطوعي خلدمة 
املر�شى وكبار ال�شن وجمع التربعات 
الطبيعية  ال��ك��وارث  �شحايا  مل�شاعدة 
معاليه  وق���ال  الن�شانية.  والع��م��ال 

ال��زي��ارة ترجمة  اأن  اخل��ال��د. واك���دت 
والوعي  امل��ف��اه��ي��م  ل��ت��ط��ور  واق���ع���ي���ة 
باأهمية م�شاعدة تلك الفئة  امل�شتنر 
والعمل على دجمهم يف كل جمالت 
وابتكاراتهم.  مواهبهم  ودعم  احلياة 
العلمي  بامل�شتوى  الرقباين  وا�شادت 
يعك�س  ال��ذي  املركز  خلدمات  املتميز 
اداء  حر�س العاملني به على تقدمي 
مهنيا يت�شم باجلودة و املهارة ويتوافق 
مع احدث امل�شتجدات يف هذا ال�شاأن. 
يذكر اأن مركز دبي للتوحد هو مركز 
خري يندرج �شمن موؤ�ش�شات النفع 
العام يف الدولة وقد اأن�شيء مبر�شوم 
يف نوفمرب 2001 ويرتاأ�س جمل�س 
اإدارت���������ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح����م����دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
املتخ�ش�شة  خ��دم��ات��ه  وي��ق��دم  دب����ي.. 
لالأطفال امل�شابني بالتوحد واأ�شرهم 
والتوحد  رعايتهم.  على  والقائمني 
هو احلالة التي تطلق على جمموعة 
ال��ن��م��ائ��ي��ة التي  م���ن ال����ش���ط���راب���ات 
التوحد  ط��ي��ف  ب��ا���ش��ط��راب��ات  ت�شمى 
به  امل�شاب  ال�شخ�س  ت�شاحب  والتي 
ط��وال مراحل من��وه ويتمثل ب�شعف 
التوا�شل والتفاعل الجتماعي وامليل 

اإىل النعزال عن الآخرين. 

والفني  الإداري  ال���ك���ادر  ن��ف��و���س  يف 
امللتحقني  الأط���ف���ال  اأه����ايل  وك��ذل��ك 
ا�شتمرار  اأهمية  على  و�شدد  باملركز. 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ال���دع���م 
للعمل  مل��ا  املجتمع  واأف���راد  واخلا�شة 
حتقيق  يف  حيوي  دور  م��ن  املجتمعي 
مب�شتوى  وال����رق����ي  امل���رك���ز  اأه�������داف 
امل�شابني  لالأطفال  املقدمة  خدماته 
بالتوحد... موجها ال�شكر اإىل كل من 
املركز  ر�شالة  دع��م  يف  وي�شهم  �شاهم 
املراكز  اإىل م�شاف  و�شول بخدماته 
العامل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  امل��ت��ط��ورة 
وعلى جانب اخر اعربت �شفية �شعيد 
الرقباين م�شاعدة مدير جامعة زايد 
والعالقة  الوقفي  ال�شندوق  ل�شوؤون 
ت��ق��دي��ره��ا لزيارة  امل��ج��ت��م��ع ع���ن  م���ع 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ  م���ع���ايل 
التعاون  قيم  جت�شد  وال��ت��ي  للمركز 
والت�شامح النابعة من حكمة الراحل 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
دولة  موؤ�ش�س  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان 
الإم��������ارات احل���دي���ث���ة ال��ق��ائ��م��ة على 
مبادئ اأ�شا�شية يف بنيانها الجتماعي 
والتكافل  ال��ع��ط��اء  ك���رم  يف  م��ت��م��ث��ل��ة 
والتي  املجتمع  ف��ئ��ات  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
تراثنا  من  امل�شتمدة  الأ�شالة  تعك�س 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل الأمريكي

ويل عهد الفجرية ي�شتقبل خريجني من كلية ال�شرطة

بلدية مدينة العني توؤكد على الإجراءات الحرتازية ل�شوق املوا�شي يف العني

البلدين يف العديد من املجالت. ح�شر اللقاء �شعادة �شالح 
اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�شال  احمد 
�شاحب  م�شت�شار  ال�����ش��ره��ان  ع��ب��داهلل  علي  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة 
اللطيف  راأ���س اخليمة والدكتور حممد عبد  ال�شمو حاكم 
خليفة م��دي��ر ع��ام دائ���رة اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ب��راأ���س اخليمة 

وحممد اأحمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان الأمري. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة بق�شر الظيت ام�س 
ال�شيد روبرت وولر قن�شل عام الوليات املتحدة الأمريكية 
يف دبي. ومت خالل اللقاء ا�شتعر�س العالقات القائمة بني 

عبداهلل  واخل��ري��ج  اخلا�س  التدريب  يف  والأول  الريا�شة 
را�شد العبدويل الذي اأحرز املركز الثاين يف املجموع العام 
للخريجني  ال��ف��ج��رة  عهد  ويل  �شمو  وب���ارك  الكلية.  يف 
النجاح.. موؤكدا ان ما ح�شال عليه من نتائج م�شرفة ياأتي 
�شموه  ومتنى  ومتيزهما.  ومثابرتهما  جلهدهما  نتيجة 
اللقاء  ح�شر  العملية.  حياتهم  يف  والنجاح  التوفيق  لهما 

�شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو و يل العهد.

•• الفجرية-وام:

ال�شرقي  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو  ا�شتقبل 
ب��ال��دي��وان الأم���ري  ال��ف��ج��رة ام�����س يف مكتبة  ويل ع��ه��د 
ال�  ال��دورة  الزحمي من مر�شحي  م��روان عبداهلل  اخلريج 
23 يف كلية ال�شرطة يف اأبوظبي احلائز علي �شيف ال�شرف 
يف  والأول  ال��ع��ام  املجموع  يف  الأول  امل��رك��ز  على  وح�شوله 

•• العني – الفجر:

���ش��م��ن الج���������راءات الح����رتازي����ة 
العني  مدينة  بلدية  تتخذها  التي 
�شالمة  و  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ال��ب��ل��دي��ة ممثلة  امل���وا����ش���ي ع���ق���دت 
اجتماعا  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  ب�����اإدارة 
ل�شوق  امل�������ش���غ���ل���ة  ال���������ش����رك����ة  م�����ع 
ل��ل��م��وا���ش��ي ، و ذل���ك لبحث  ال��ع��ني 
ال�����ش��رك��ة يف  ت��اأك��ي��د دور  ت��ف��ع��ي��ل و 
امل�شوؤولة  ال�����ش��رك��ة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
باملدينة  ال�شائبة  احل��ي��وان��ات  ع��ن 
يف احل����د م���ن ان��ت�����ش��ار ال���ك���الب و 
مكافحتها  و  ال�شائبة  احل��ي��وان��ات 
مب���ا ي�����ش��م��ن ���ش��الم��ة امل���وا����ش���ي و 
وفق  جهة  كل  م�شوؤوليات  حتديد 
العقد املربم معها  ، و  اخت�شا�شها 

يف جمال التعاون امل�شرتك .
ال�شام�شي  ���ش��امل  حم��م��د  ا����ش���ار  و 
العامة  ال�������ش���ح���ة  ادارة  م����دي����ر 
الهجوم  ان  ال��ع��ني  مدينة  ببلدية 
موؤقتة  حظرة  له  تعر�شت  ال��ذي 
يف ���ش��وق امل��وا���ش��ي امل��رك��زي مبزيد 
 35 ن��ف��وق  اىل  اأدى  و  اي����ام  ق��ب��ل 
 49 �شمن  م��ن  املا�شية  م��ن  راأ���ش��ا 
اه���ت���م���ام بلدية  ا����ش���رتع���ى  راأ�����ش����ا  
معرفة  و  متابعة  يف  العني  مدينة 
املعنية  ال�������ش���رك���ات  م�������ش���وؤول���ي���ات 
ال�شائبة  احل���ي���وان���ات  و  ب��ال�����ش��وق 
لتخاذ الج��راءات الالزمة �شمن 
مهامهما ، ومتابعه الجراء املتخذ 
ال�شائبة  احل���ي���وان���ات  ���ش��رك��ة  م���ن 
الكالب  يف  ال��ت�����ش��رف  ب��خ�����ش��و���س 
�شالمتها  م��ن  ال��ت��اأك��د  و  ال�شائبة 
م��ن م��ر���س ال�����ش��ع��ار و ه��و املر�س 
ال��ذي تخلو منه دول��ة الم����ارات ، 
عملية  على  ب��الإ���ش��راف  قمنا  كما 
النافقة  امل���وا����ش���ي  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س 
وف���ق ال����ش���رتاط���ات و الج�����راءات 

ال�شحية .
و اكد على ان بلدية مدينة العني 

متابعة  يف  ك���ب���ر  ب�����ش��ك��ل  م��ع��ن��ي��ة 
اعمال ال�شركات حيث مت الجتماع 
قبل اي���ام م��ن ح��ادث��ة ال��ه��ج��وم مع 
الت�شدي  لبحث  املعنية  ال�����ش��رك��ة 
لظاهرة انت�شار احليوانات ال�شائبة 
و الكالب التي ت�شتخدم للحرا�شة 
يف العزب املجاورة ل�شوق املوا�شي ، و 
هو ما يهدد حياة و �شالمة املوا�شي 
الجتماع  ع���ن  ن��ت��ج  و   ، ب��ال�����ش��وق 
الجراءات  على  والرتكيز  ت�شديد 
ع�شر  خم�شة  ���ش��ب��ط  اىل  اأدى  م��ا 
ك��ل��ب��ا ����ش���ال خ�����الل ا����ش���ب���وع قبل 
احلادثة وخم�شة كالب �شالة بعد 

احلادثة.
ال�����ش��ام�����ش��ي ان م���ه���ام و  و ا����ش���اف 
م�����ش��وؤول��ي��ات ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
تنح�شر يف الهتمام ب�شحة املوا�شي 
و فح�شها ب�شكل دوري للتاأكد من 
افات  او  اية امرا�س  �شالمتها من 
اأو  ال�����ش��وق  ال���داخ���ل���ة اىل  ����ش���واء   ،
او  املناطق  او  املدينة  م��ن  ال����واردة 
المارات الأخرى ، اأما فيما يتعلق 
اأمنها فاإنه من  ب�شالمة املوا�شي و 
ل�شوق  امل�شغلة  ال�شركة  اخت�شا�س 

امل��وا���ش��ي ، ك��م��ا ي��ق��وم م��رك��ز ادارة 
النفايات باأبوظبي بالإ�شراف على 
احليوانات  مكافحة  ���ش��رك��ة  ع��م��ل 
اىل  ال�شام�شي  م��ن��وه��ا   ، ال�شائبة 
�شرورة التزام ا�شحاب املوا�شي مبا 
حتدده لهم ال�شركات امل�شوؤولة من 
ل�شالمتهم  ا���ش��رتاط��ات  و  ق��وان��ني 
، و ما جتريه  و �شالمة موا�شيهم 
ل�شمان  اج�������راءات  م���ن  ال��ب��ل��دي��ة 
و  عليها  و احلفاظ  املوا�شي  �شحة 

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     على �شالمة العامة بال�شوق . 
  يف الدعوى رقم 2012/969 نزاع جتاري        

 اىل املتنازع �شده/  نا�شر حممد احمد احلبتور
امل�شار  الدعوى  �شدكم  اق��ام  قد  احلبتور  احمد  حممد  املتنازع/  ان  مبا 
اليها اعاله، وحكم مركز الت�شوية الودية للمنازعات التابع ملحاكم دبي 
النزاع-  ام��ر  يف  للنظر  ال���دور  �شابح  احل�شابي  اخلبر  بتعيني  امل��وق��رة 
يتوجب عليكم مراجعة مكتب اخلبر على العنوان التايل ) دبي- ديرة- 
�شارع املطينة - بناية رقم )71( مكتب رقم )12( بلوك )A(  هاتف رقم 
2732072-04 فاك�س 2728968-04 وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ العالن 

لتقدمي مالديكم من اوراق وم�شتندات.
اخلبري املحا�سبي/ عبداهلل حممد حيدر

اعالن اجتماع  خربة

    فقدان �سهادات ا�سهم      
الرا�شدي  روا����س  ب��در  حممد  ب��در  ال�شيد/  يعلن 
امارات اجلن�شية عن فقدان �شهادات ا�شهم �شادرة 
من �شركة منازل حتمل رقم 105190 و�شهادة رقم 
اىل  ت�شليمها  ب��رج��اء  يجدهما  م��ن  على   106191

ال�شركة املذكورة م�شكوراً.

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  7/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

امل�شتاأنف : تاك�شي العربية للموا�شالت ذ.م.م اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف 
 : ال�شتئناف  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  جنان  جول  خان  عليه:عمر 
جنان  جول  خان  اعالنه/عمر  املطلوب  احلكم  مبلغ  كامل  على  ا�شتئناف 
احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر   العنوان:  اجلن�شية:باك�شتان 
اأظ  وحدد لنظره  ال�شادر يف الدعوى رقم  2012/1917 عم جز- م ع- ب- 
ال�شاعة  املوافق 2013/2/19 لذا فانت مكلف باحل�شور  الثالثاء  جل�شة يوم 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-  �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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كندا تخ�صى �صيناريو م�صابه للعراق واأفغان�صتان 

حترك اأوروبي ملواجهة اجلماعات امل�شلحة فى مايل 
•• عوا�شم-وكاالت:

ط��ال��ب من�شق الحت���اد الأوروب����ي 
جيل  الإره�����اب  مكافحة  ل�����ش��وؤون 
منطقة  دول  ك����ر�����ش����وف  دي 
ال���������ش����اح����ل ب����ت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون 
فيما  والأم����ن����ي  ال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي 
ملواجهة  ���ش��رك��ائ��ه��ا،  وم����ع  ب��ي��ن��ه��ا 
يف  النا�شطة  امل�شلحة  اجل��م��اع��ات 
املنطقة، ورفع التحديات الأمنية 

املتفاقمة.
وق��ال امل�����ش��وؤول الأم��ن��ي الأوروب���ي 
نواك�شوط  يف  نظمت  ن���دوة  اأم���ام 
الإره���اب،  مواجهة  �شبل  ملناق�شة 
الف�شل  اأن  اأثبتت  التقييمات  اإن 
يف اإحباط هجمات 11 �شبتمرب-

بالدرجة  ك����ان   2001 اأي����ل����ول 
وب�شبب  ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ا  الأوىل 
الأمنية  امل��ع��ل��وم��ات  تقا�شم  ع���دم 
امل���ت���وف���رة، ����ش���واء ب���ني الأج���ه���زة 
الأم����ن����ي����ة وال���ع�������ش���ك���ري���ة داخ�����ل 
اأجهزة  ب��ني  اأو  ال��واح��دة،  ال��دول��ة 
حماربة  يف  ت�شرتك  التي  ال���دول 

الإرهاب.
الأمنية  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
من  ت�شتلزم  ات��ب��اع��ه��ا  ي��ل��زم  ال��ت��ي 
ب��ني اأم���ور اأخ���رى ث��الث مراحل، 
هي جمع املعلومات، ثم تقا�شمها، 
الف�شل  اأن  م��ب��ي��ن��ا  حت��ل��ي��ل��ه��ا،  ث���م 
الأخرين  امل�شتويني  حتقيق  يف 
بدرجة ناجعة هو ال�شبب يف جناح 
بع�س العمليات التي تقوم بها ما 

جليو�شها  م���ت���ط���ورة  وم�����ع�����دات 
الأم��ن��ي��ة. يف غ�شون  واأج��ه��زت��ه��ا 
اخلارجية  وزي������ر  اع������رب  ذل������ك، 
ع��ن خ�شيته  ب��اي��رد  ج��ون  الكندي 
ال��و���ش��ع يف مايل  ي��ت��ط��ور  م��ن ان 
كما ح�شل يف العراق وافغان�شتان 
م��ك��ررا ال��ق��ول ب���ان ح��ك��وم��ت��ه لن 

تر�شل قوات قتالية اىل مايل.
امام  ا�شتماع  جل�شة  خ��الل  وق��ال 
جلنة ال�شوؤون اخلارجية والتنمية 
العموم يجب  الدولية يف جمل�س 
ال ابقى حذرا حيال ار�شال بع�س 
مايل  اىل  الكنديني  الع�شكريني 
ان  وا�شاف  البع�س  يطالب  وكما 
م��ا ي��ج��ري ع��ل��ى الر�����س يتحول 
ف��ع��ال اىل مت���رد ك��م��ا ���ش��اه��دن��ا يف 

العراق او افغان�شتان.
واعرب عن ارتيابه لناحية موافقة 
دول��ي��ة حلفظ  بعثة  على  ب��ام��اك��و 

ال�شالم وكما ترغب فرن�شا.
واو������ش�����ح م�����ن ج���ه���ة اخ�������رى ان 
بعد  ق���رار  اي  ت��اأخ��ذ  مل  حكومته 
تقدمي  ع������دم  او  ت����ق����دمي  ح������ول 
�شين�شر  ح��ني  يف  ع�شكري  تاأهيل 
الحت����اد الوروب������ي خ���الل الي���ام 
اوروب���ي���ا  ج��ن��دي��ا   450 امل��ق��ب��ل��ة 
ورف�������س  م�������درب   200 ب��ي��ن��ه��م 
الف�شاح عن م�شر طائرة النقل 
الع�شكرية �شي17- التي و�شعتها 
والتي  ف��رن�����ش��ا  ب��ت�����ش��رف  اوت������اوا 
�شتنتهي مهمتها يف مايل مبدئيا 

اجلمعة.

بتلك  للقيام  اأمنيا  اأربعني خبرا 
اأي�شا يقومون  اإنهم  املهمة. وقال 
مايل،  يف  مماثل  بربنامج  حاليا 
موريتانيا  اإىل  لحقا  و�شينتقلون 
ل��ع��م��ل ال�����ش��يء ذات����ه، م��ت��وق��ع��ا اأن 
الأمنية  اجل���ه���ود  ت��ل��ك  ت�����ش��م��ن 
اأهداف  جملة  حتقيق  الأوروب��ي��ة 
اأمنية  منظومة  و�شع  بينها  م��ن 
منوذجية بهذه الدول تقوم باأدوار 
الوقاية واملواجهة يف الوقت ذاته 
اأن الأوروب��ي��ني �شي�شاعدون  وذك��ر 
ه���ذه ال����دول ع��ل��ى اق��ت��ن��اء اأجهزة 

الإرهابية،  ب��اجل��م��اع��ات  ي�شفها 
ال����ه����ج����م����ات على  ب���ي���ن���ه���ا  وم�������ن 

وا�شنطن ونيويورك.
بع�س  ع��ن  كر�شوف  دي  وك�شف 
لالحتاد  الأمني  التدخل  مالمح 
ال�شاحل،  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأوروب�������ي 
ال�����ش��اب��ق كان  اأن���ه يف  اإىل  م�����ش��را 
ال�شتثمارات  ت���وج���ي���ه  ي�����ش��ع��ب 
الأوروب������ي������ة ال���ك���ب���رة ح���ال���ي���ا يف 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، ولكن  جم����ال الأم�����ن 
ب�����ش��ب��ب امل��ع��ط��ي��ات احل���ال���ي���ة بات 
الو�شع  بخطورة  مقتنعا  اجلميع 

وب���������ش����رورة ت���وج���ي���ه م���زي���د من 
دول  مل�شاعدة  الأوروب��ي��ة  اجل��ه��ود 
مواجهة  على  ال�شاحل  وحكومات 

تلك املخاطر املحدقة.
واأو�شح اأن الحتاد بداأ منذ ثالث 
اأن�����ش��ط��ة وبرامج  ���ش��ن��وات مت��وي��َل 
ال�شاحل،  مبنطقة  الأم��ن  لتعزيز 
بها  اأط��ل��ق  حيث  النيجر  واخ��ت��ار 
اأمنيا منوذجيا لتطوير  برناجما 
الأمنية مبا يتالءم مع  املنظومة 
ولتحقيق  اجل���دي���دة،  ال��ت��ح��دي��ات 
ذل�����ك ال���غ���ر����س اأر������ش�����ل الحت�����اد 

الزياين ي�شتنكر اإقدام كوريا ال�شمالية على اإجراء جتربة نووية جديدة 
•• الريا�س-وام: 

التعاون لدول  العام ملجل�س  ا�شتنكر الأمني 
بن  عبداللطيف  الدكتور  العربية  اخلليج 
على  ال�شمالية  كوريا  اإق��دام  الزياين  را�شد 
باأنه  وو�شفه  جديدة  نووية  جتربة  اإج���راء 
وتهديد  ال��دويل  للمجتمع  ا�شتفزازي  عمل 
خ��ط��ر ل��الأم��ن وال�����ش��ل��م ال��دول��ي��ني. وقال 
التجربة  اإن  التعاون  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني 
ال�شمالية  ك���وري���ا  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة 
الدولية  لاللتزامات  وا�شحا  انتهاكا  متثل 

ولقرارات جمل�س الأمن الدويل ذات ال�شلة 
مبكافحة انت�شار الأ�شلحة النووية وتتطلب 
التدابر  ات��خ��اذ  �شرعة  الأم���ن  م��ن جمل�س 
عن  وردع��ه��ا  ال�شمالية  كوريا  �شد  املنا�شبة 
موا�شلة ال�شر يف تنفيذ برناجمها النووي 
على  خ��ط��ره  يقت�شر  ل  ال����ذي  ال��ع�����ش��ك��ري 
تهديد اأمن وا�شتقرار الدول الآ�شيوية فقط 
املجتمع  اأع�����ش��اء  جميع  لي�شمل  مي��ت��د  ب��ل 
اللطيف  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  وع����رب  ال�������دويل. 
من  التعاون  جمل�س  دول  قلق  عن  الزياين 
القوانني  خ��رق  يف  ال���دول  بع�س  ا���ش��ت��م��رار 

الأ�شلحة  انت�شار  بحظر  املتعلقة  ال��دول��ي��ة 
املجتمع  فعل  ردة  تقنع  ب���اأن  اآم���ال  ال��ن��ووي��ة 
ال�شمالية  ك��وري��ا  وامل��وح��دة  القوية  ال���دويل 
ال�شتجابة  ب��اأه��م��ي��ة  ال�����دول  م���ن  وغ���ره���ا 
ل���ن���داءات امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ال����ذي يطالب 
الدمار  اأ�شلحة  من  خاليا  العامل  يكون  باأن 
ال�شامل والأ�شلحة النووية حفاظا على اأمن 
و�شالمة �شعوب العامل جمددا تاأكيد موقف 
�شرورة  اإىل  ال��داع��ي  التعاون  جمل�س  دول 
اأ�شلحة  الأو�شط من  ال�شرق  اإخالء منطقة 

الدمار ال�شامل والأ�شلحة النووية. 

•• الريا�س-يو بي اأي:

العام  اأمينها  ان  الإ���ش��الم��ي،  التعاون  منظمة  اأعلنت 
ال��ت��ق��ى يف نيويورك  اأوغ���ل���ي،  اإح�����ش��ان  ال���دي���ن  اأك���م���ل 
الأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة ، ب��ان ك��ي م��ون، وبحث 
معه الأو�شاع يف �شوريا، ومايل، وميامنار، اإ�شافة اإىل 

الق�شية الفل�شطينية.
ال�شعودية  غرب  جدة  من  تتخذ  التي  املنظمة  وقالت 
مقرا لها، يف بيان، ام�س اإن اأوغلي عر�س على الأمني 
واآخر  الإ�شالمية،  القمة  نتائج  املتحدة  ل��الأمم  العام 
امل�شتجدات املتعلقة بق�شايا املنطقة، وبخا�شة القرارات 
وامل�شتوطنات،  الفل�شطينية  الق�شية  اإزاء  ال�����ش��ادرة 
ومبادرة  ال��ق��د���س،  ل�شالح  مانحني  مل��وؤمت��ر  وال��دع��وة 
للفل�شطينيني على  اأم��ان مايل  �شبكة  لإن�شاء  املنظمة 

غرار �شبكة الأمان املايل العربية.

•• وا�شنطن-وكاالت:

ال�����ش��ي��وخ الأم���رك���ي ع��ل��ى تعيني  واف��ق��ت جل��ن��ة مبجل�س 
ت�شاك هاغل )66 عاما( ملن�شب وزير الدفاع، بعد اأ�شابيع 

العديد  الأخ���ذ وال���رد ورغ��م معار�شة  م��ن 
و�شوتت  اجل���م���ه���وري���ني.  ال����ن����واب  م���ن 
جلنة القوات امل�شلحة يف جمل�س ال�شيوخ 
باأغلبية 14 �شوتا ل�شالح تعيني هاغل 
ال�����ش��اب��ق مبجل�س  ال��ع�����ش��و اجل��م��ه��وري 
ال�����ش��ي��وخ ع���ن ولي����ة ن��ربا���ش��ك��ا، وال����ذي 
اأوب��ام��ا خلالفة  ب���اراك  الرئي�س  اخ��ت��اره 
بانيتا،  ل���ي���ون  احل������ايل  ال����دف����اع  وزي������ر 
ع�شوا.   11 ت��ع��ي��ي��ن��ه  ع���ار����س  ح���ني  يف 
اإىل  الآن  ال��ت�����ش��وي��ت  م��ع��رك��ة  وت��ن��ت��ق��ل 
والذي  هيئته  ب��ك��ام��ل  ال�����ش��ي��وخ  جمل�س 
التعيني  هذا  على  الت�شديق  واجبه  من 

60 �شوتا  ���ش��رط موافقة  وق��ت لح��ق  يف 
ل��ت��ج��اوز اع��رتا���س بع�س اجلمهوريني  اأ���ش��ل م��ائ��ة،  م��ن 
الذين يثرون اأ�شئلة عما اإذا كان هاغل داعما ب�شكل كاف 
ليند�شي  الع�شو  وي�شر  اإي��ران.  ب�شاأن  لإ�شرائيل و�شارما 
غراهام على عرقلة تعيني هاغل على راأ�س وزارة الدفاع 

الو�شع  كذلك  تناولت  امل��ح��ادث��ات  اأن  البيان،  واأ���ش��ف 
ف�شاًل  هناك،  ال�شيا�شية  التطورات  واآخ��ر  �شوريا،  يف 
املنظمتني  وج���ه���ود  م�����ايل،  يف  الأح��������داث  ���ش��ر  ع���ن 
اأرا����ش���ي م���ايل، بالإ�شافة  ل��دع��م الإ���ش��ت��ق��رار ووح����دة 
بني  امل�����ش��رتك��ة  وامل�����ش��روع��ات  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اإىل 

اجلانبني.
يف  مطلع����ة  م�ش�����ادر  قال����ت  مت�ش�����ل،  �ش���ياق  ويف 
بان  م��ع  بحث  اأوغ��ل��ى  اإح�����ش��ان  اإن  التع��اون،  منظم��ة 
اأقلي���ة الروهينغي��ا يف ميامن�����ار،  امل�شلمني من  اأو�شاع 
بناء على تو�شيات البي����ان اخلتام����ي لقم����ة القاهرة، 
ب�شرورة  الدول�ي  املجتم��ع  م�ش����وؤولية  اأكت�دت  التي 
التداب���ر  لتخت���اذ  ميامن����ار  حكوم��ة  م��ع  ال��ع��م��ل 
اأرا�شيها،  داخ����ل  الأقليات  حماية  اأج��ل  من  ال��الزم��ة 
وو���ش��ع ح��د لأع���م���ال ال��ع��ن��ف ���ش��د ه���ذه الأق��ل��ي��ة من 

امل�شلمني.

ما دام البيت الأبي�س -وفق ما يوؤكده املتحدث- مل يقدم 
الذي  الهجوم  على  اأوب��ام��ا  فعل  رد  عن  كافية  معلومات 
ا�شتهدف القن�شلية الأمركية يف مدينة بنغازي الليبية 
اأن  غ��راه��ام  واأو���ش��ح  امل��ا���ش��ي.  �شبتمرب-اأيلول   11 ي��وم 
الدميقراطيني الذين لديهم 55 مقعدا 
يف جمل�س ال�شيوخ قد يحددون اخلمي�س 
املقبل موعدا للت�شويت على تعيني وزير 
الدفاع اجلديد. وكان البيت الأبي�س قد 
على  الت�شديق  يف  ت��اأخ��ر  اأي  اأن  اعترب 
ل��ل��دف��اع �شي�شر  ه��اغ��ل وزي�����را  اخ��ت��ي��ار 
مب�����ش��ال��ح الأم�����ن ال��ق��وم��ي الأم���رك���ي. 
ح�����اول خالل  ه���اغ���ل  ت�����ش��اك  اأن  ي���ذك���ر 
جل�شة ال�شتماع اأمام جمل�س النواب يوم 
الرد  املا�شي  الثاين  يناير-كانون   31
على اتهامه بعدم الت�شامن مع اإ�شرائيل 
وع��دم اإب���داء م��ا يكفي م��ن احل��زم حيال 
اإي����ران، وق���دم اع��ت��ذارا ع��ن بع�س م��ا �شرح 
ال�شيوخ  جمل�س  يف  ال�شابق  هاغل  زميل  لكن  �شابقا.  به 
اإ�شرتاتيجية  اعرتا�شه على  ينتقد  ي��زال  ل  جون ماكني 
الرئي�س  ات��خ��ذ  ال��ت��ي  ال��ع��راق  يف  الع�شكرية  ال��ت��ع��زي��زات 

ال�شابق جورج دبليو بو�س قرارا ب�شاأنها عام 2007.

•• كابول-وكاالت:

الأفغانية  طالبان  حركة  اعتربت 
الأم����رك����ي  ال���رئ���ي�������س  خ���ط���ة  اأن 
األف   34 ل�شحب  اأوب���ام���ا  ب����اراك 
اأفغان�شتان يف غ�شون  جندي من 

عام غر كافية.
طالبان  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ذب��ي��ح اهلل جم��اه��د اإن ال��وق��ت قد 
الأمركي  ال��رئ��ي�����س  ل��ي��ع��ي  ح���ان 
املحتلة  ال���������دول  وك������ل  اأوب������ام������ا 
واللتفات  احل����رب  ه���ذه  حقيقة 
ومطالبهم  �شعوبهم  و���ش��ع  اإىل 

واحتياجاتهم.
مغادرة  ع��ل��ي��ه��م  امل��ت��ح��دث  وق�����ال 
ممكن  وق��ت  اأق���رب  يف  اأفغان�شتان 
وو����ش���ع ن��ه��اي��ة ل���الح���ت���الل، لأن 
اإل  حت��ل  ل��ن  الأف��غ��ان��ي��ة  الق�شايا 
ب��ع��د الن�����ش��ح��اب ال���ف���وري وعلى 

اأيدي الأفغان اأنف�شهم.
وزارة  اأع���ل���ن���ت  ذل�����ك،  م��ق��اب��ل  يف 

ا�شتعداد  ع��ن  الأف��غ��ان��ي��ة  ال���دف���اع 
ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة لتويل 
حوايل  ان�شحاب  بعد  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
بحلول  الأمركية  القوات  ن�شف 
العام املقبل. وقال املتحدث با�شم 
حممد  الأف��غ��ان��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة 
الأمن  ق���وات  اإن  عظيمي  ظ��اه��ر 

الفراغ  قادرة على ملء  الأفغانية 
الذي �شيخلفه ان�شحاب 34 األف 
ال�12  اأمركي يف الأ�شهر  جندي 

املقبلة.
وك��ان اأوب��ام��ا ق��د اأع��ل��ن يف خطاب 
حال الحتاد عن �شحب 34 األف 
اأفغان�شتان  م��ن  اأم��رك��ي  ج��ن��دي 

الرئي�س  وك������رر  امل���ق���ب���ل.  ال����ع����ام 
بقيام  ب�����الده  ت��ع��ه��د  الأم����رك����ي 
�شيادة،  وذات  موحدة  اأفغان�شتان 
اللتزام  طبيعة  اأن  اإىل  م�����ش��را 
�شتتغر،  البلد  ذاك  الأمركي يف 
اإذ يجري التفاو�س على اتفاق مع 
على  ي��رتك��ز  الأف��غ��ان��ي��ة  احلكومة 
وجتهيز  تدريب  الأوىل  مهمتني، 
القوات الأفغانية، والثانية امل�شي 
بجهود مكافحة الإرهاب ملالحقة 

ما تبقى من القاعدة وحلفائها.
وجرح  م�شلحاً   22 قتل  ميدانيا 
نفذتها  بعمليات  اآخ�����رون،   23
ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة الأف��غ��ان��ي��ة مع 
ق�������وات امل���������ش����اع����دة ال����دول����ي����ة يف 
اإي�شاف خالل ال�شاعات  اأفغان�شان 
ال�24 الأخرة يف اأقاليم خمتلفة 

من البالد.
بوخدي  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
الداخلية،  وزارة  ع��ن  الأف��غ��ان��ي��ة 
ام�س اأن ال�شرطة الأفغانية بدعم 

التحالف،  وق�����وات  اجل��ي�����س  م���ن 
ت��ط��ه��ر يف  12 ع��م��ل��ي��ة  ن���ف���ذت 
وباغالن،  وك��اب��ي�����ش��ا،  ن��ان��غ��اره��ار، 
ووردك،  وق�����ن�����ده�����ار،  وق������ن������دز، 
وغازين، وهلمند، خالل ال�شاعات 
 22 ف��ق��ت��ل��ت  الأخ����������رة،  ال�24 

م�شلحاً وجرحت 23 اآخرين.
8 م�شلحني  العمليات  واعتقل يف 
الأ�شلحة،  م��ن  ك��م��ي��ات  و�شبطت 
ال���وزارة عن خ�شائر  تتحدث  ومل 
الأمنية. وقال  القوى  يف �شفوف 
9 مدنيني  اإن  اأف��غ��ان  م�����ش��وؤول��ون 
م��ن ن�����ش��اء واأط���ف���ال ق��ت��ل��وا خالل 
ع��م��ل��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة م�����ش��رتك��ة بني 
ال���ق���وات ال��دول��ي��ة والأف��غ��ان��ي��ة يف 

ولية كونار �شرق البالد.
ونقل املوقع الإلكرتوين ل�شحيفة 
�شّيد  املحلي  احلاكم  عن  )خاما( 
العملية  اإن  وح��ي��دي،  اهلل  ف�شل 
فجراً   1:00 ال�شاعة  عند  ب��داأت 

يف قرية �شوبان.

مقتل 22 م�شلحًا وطالبان تطالب ب�شحب جميع القوات الأجنبية

•• عوا�شم-وكاالت:

اأ�������ش������درت ال�������ش���ب���ك���ة ال�������ش���وري���ة 
حل���ق���وق الإن�������ش���ان ت���ق���ري���را عما 
الذي  املمنهج  بالتعذيب  و�شفته 
ال�شوري يف  متار�شه قوات النظام 

املعتقالت.
وقالت ال�شبكة اإن 1215 مواطنا 
�شوريا ق�شوا حتت التعذيب منذ 
امراأة   17 بينهم  ال��ث��ورة،  ب��داي��ة 
جتاوزت  م�شناً  و23  طفال  و34 

اأعمارهم ال�شتني.
بلغ  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ع����دد  اأن  واأك�������دت 
قرابة 194 األفا، بينهم 4500 
دون  معتقل  اآلف  وت�شعة  ام���راأة 

�شن الثامنة ع�شرة.
ع�شرات  ال�����ش��ب��ك��ة  وث����ق����ت  وق�����د 
التي  وال���و����ش���ع���ي���ات  الأ����ش���ال���ي���ب 
يف  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  ا�شتخدمها 
اأكرها  وم��ن  م��واط��ن��ي��ه،  تعذيب 
التي  ال�شبح  و�شعية  ا�شتخداما 
تربط فيها يدا املعتقل من خلف 
بال�شقف  منهما  يعلق  ثم  ظهره، 

بروؤو�س  الأر�����س  يالم�س  بحيث 
اأ�شابع قدميه، ويف بع�س احلالت 
اإحدى قدميه لالأعلى،  يعلق من 
وقد تتورم اأطرافه مما يت�شبب يف 

قطعها.
ال�شلب،  و���ش��ع��ي��ة  اأي�����ش��ا  وه��ن��اك 
ليتلقى  امل��ع��ت��ق��ل  ي�����ش��ل��ب  ح���ي���ث 
وبخا�شة  ج�شده  على  ال�شربات 
على الأع�شاء التنا�شلية. وكذلك 
الكر�شي  ع���ل���ى  ع�����دة  و����ش���ع���ي���ات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي وال��ك��ر���ش��ي الأمل�����اين 
يف  ���ش��دي��دة  ب�����اآلم  يت�شبب  ال����ذي 

الرقبة والعمود الفقري.
التعذيب  األ����������وان  اأك��������ر  وم������ن 
خمتلف  على  ال�شرب  ا�شتخداما 
خمتلفة  وب����اأدوات  اجل�شم  اأن��ح��اء 
الكهرباء،  وك����ب����الت  ك��ال��ع�����ش��ي 
واق��ت��الع الأظ���اف���ر ون��ت��ف ال�شعر 
اللحم مبالقط معدنية،  وانتزاع 
وتقطيع الأع�شاء والطعن وحرق 

اجللد بالأحما�س.
املعتقلني  م���ن  ال���ع���دي���د  وي����وؤك����د 
اأ�شناف  اأ���ش��د  م��ن  اأن  ال�����ش��اب��ق��ني 

واإىل جانب اإجباره على العرتاف 
باأمور مل يرتكبها، ميار�س البع�س 
�شيا�شة اإيهام املعتقل بالإفراج عنه 
ث��م ي��ع��اد ل��ل��ت��ع��ذي��ب م���رة اأخ����رى، 
وقد يوؤخذ اإىل طبيب يف ال�شجن 
ل���ل���ع���الج ف��ي�����ش��رب��ه ال��ط��ب��ي��ب يف 

مو�شع الأمل ويهينه.
وي��ب��ل��غ ع���دد امل��خ��ت��ف��ني ق�����ش��ري��ا يف 
وتقول  األ���ف���ا،   60 ن��ح��و  ���ش��وري��ا 
ال�شبكة ال�شورية حلقوق الإن�شان 
اإن���ه���ا مت��ك��ن��ت م���ن ت��وث��ي��ق قوائم 
باأ�شماء نحو 32 األفا منهم، وهي 
حت���اول الت�����ش��ال ب��اأه��ايل الكثر 
يرف�شون  لكنهم  املفقودين،  من 
التحدث ب�شبب اخلوف على حياة 

املفقودين من النتقام.
�شحيفة  اأ��������ش�������ارت  ذل��������ك،  اىل 
وا����ش���ن���ط���ن ت����امي����ز الأم����رك����ي����ة 
الالجئني  ت��دف��ق  ا���ش��ت��م��رار  اإىل 
يف  اجل������وار  دور  اإىل  ال�����ش��وري��ني 
ظل احلرب التي تع�شف بالبالد، 
رفيعا  اأردن��ي��ا  م�شوؤول  اإن  وق��ال��ت 
التي  الثقيلة  الأع���ب���اء  م��ن  ح���ذر 

تعر�شهم  اإي������الم������ا  ال���ت���ع���ذي���ب 
على  اإج���ب���اره���م  اأو  ل��الغ��ت�����ش��اب 

اغت�شاب زمالئهم يف العتقال.
تعري�س  ال�شجانون  يتعمد  كما 
وحرمانه  القار�س  للربد  املعتقل 
م�����ن ال�����رع�����اي�����ة ال���ط���ب���ي���ة وم����ن 
وجتويعه،  امل��رح��ا���س  ا���ش��ت��خ��دام 
ف�شال عن ح�شد اأعداد كبرة من 

املعتقلني يف زنازين �شيقة جدا.
النف�شي  ال��ت��ع��ذي��ب  اأ���ش��ال��ي��ب  اأم���ا 
ف��ت��ت��ن��وع ب���ني اأ����ش���ك���ال ع�����دة، من 
اإج��ب��ار املعتقل  اأك��ره��ا مم��ار���ش��ة 
على م�شاهدة زميله وهو يتعر�س 
والقتل،  وال��ت��ع��ذي��ب  لالغت�شاب 
باغت�شاب  اأو  باغت�شابه  وتهديده 
اإج��ب��اره على  اإح��دى حمارمه مع 

روؤية معتقالت عاريات.
ال�شهادات  م���ن  ال��ع��دي��د  وت���وث���ق 
والذبح،  بالقتل  امل�شتمر  التهديد 
املعتقل  لعائلة  امل�شتمرة  والإ�شاءة 
بالعتقاد  اأم�����ره  م���ع  وع��ق��ي��دت��ه 
بعقيدة ال�شجان وال�شجود ل�شورة 

الرئي�س ب�شار الأ�شد.

املا�شي،  ال�����ش��ه��ر  خ����الل  ي��وم��ي��ا 
الأردن  اأن عددهم يف  اإىل  م�شرة 
اأن  واإىل  األ��ف��ا،   340 اإىل  و���ش��ل 

الأطفال. من  منهم   55%
العائالت  غ���ال���ب���ي���ة  اإن  وق����ال����ت 
الأردن  اإىل  ال��الج��ئ��ة  ال�����ش��وري��ة 
تعاين من املر�س والإ�شابات التي 
وبالتايل  فورية،  تتطلب معاجلة 

اإىل  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  اأ�������ش������ارت  ك���م���ا 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  ا�شتمرار 
ال�شعب  ����ش���د  ب����احل����رب  الأ�����ش����د 
مقتل  اأ�شفرت عن  التي  ال�شوري، 
اأكر من �شتني األفا وعن ت�شريد 
مليونني داخل �شوريا وعن جلوء 
اإىل اخلارج،  األفا   630 اأكر من 

وذلك ح�شب تقديرات اأممية.

على  ال�����ش��غ��ط  زي�����ادة  يف  تت�شبب 
البالد،  يف  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال�شوريني  اآلف  اأن  واأ����ش���اف���ت 
غادروا خميمات اللجوء يف الأرن 
والبلدات  امل�����دن  اإىل  وت���وج���ه���وا 
الأردنية حيث اأ�شهموا يف املناف�شة 
يف العمل يف دولة تعاين ما معدله 

البطالة. من   13%

ال�شوريون  ال��الج��ئ��ون  يفر�شها 
ون�شبت  الأردن.  اق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى 
التخطيط  وزي���ر  اإىل  ال�شحيفة 
جعفر  ال��دويل  والتعاون  الأردين 
اإن مئات  ق��ول��ه  ال��ب��ارح��ة  ح�����ش��ان 
اآلف الالجئني ال�شوريني الذين 
تدفقوا اإىل الأردن ب�شبب احلرب 
 22 ب����الده����م م���ن���ذ  الأه���ل���ي���ة يف 
اإجهاد  يف  ي�شهمون  �شاروا  �شهرا، 
واإنهم يفر�شون  اململكة  املوارد يف 

على الأردن تكلفة باه�شة.
الأردين يف لقاء  ال��وزي��ر  واأ���ش��اف 
�شحفي انعقد يف ال�شفارة الأردنية 
الأردن  ت���ع���ام���ل  اأن  ب��وا���ش��ن��ط��ن 
ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني  اأزم�����ة  م���ع 
هائلة  تكلفة  يفر�س  ل  امل�شتمرة 
فح�شب،  الأردن��ي��ة  امليزانية  على 
تكلفة  ي���ف���ر����س  اأي�������ش���ا  ول���ك���ن���ه 
على  واأم��ن��ي��ة  اإن�شانية  و�شغوطا 

البالد.
اأن  اإىل  تاميز  وا�شنطن  واأ���ش��ارت 
اإىل  تدفقوا  ال�شوريني  الالجئني 
لجئ   2000 مب���ع���دل  الأردن 

حتذير اأردين من عبء الالجئني ال�صوريني 

تقرير: 1215 �شوريًا ق�شوا تعذيبًا باإيدي النظام 

تن�شت على اأحاديث املحامني ومعتقلي جوانتنامو
•• جوانتانامو -رويرتز:

قال كبر امل�شت�شارين القانونيني ملعتقل جوانتانامو المريكي ان الغرف التي يلتقي فيها ال�شجناء باملعتقل مع حماميهم 
اأحاديث خا�شة م��زودة باأجهزة ت�شنت ت�شبه اجهزة الن��ذار من احلريق. لكن املحامي توما�س ويل�س وهو �شابط  لج��راء 
بالبحرية المريكية برتبة كابنت قال انه ل يجري ال�شتماع اىل هذه احلوارات اخلا�شة بني ال�شجناء وحماميهم او ممثلني 
من اللجنة الدولية لل�شليب الحمر. ويف �شهادة اأمام حمكمة جرائم احلرب يف قاعدة جوانتانامو البحرية قال ويل�س الذي 
و�شل اىل جوانتانامو يف 2011 نحن ل نتن�شت.. يف عهدي نحن بالقطع ل نتن�شت ومت ا�شتدعاء ويل�س لالدلء ب�شهادته 
خالل جل�شة اجرائية قبل بدء حماكمة خم�شة �شجناء يواجهون اتهامات عقوبتها العدام للتخطيط لهجمات 11 �شبتمرب 
ت�شجيلها يف معتقل  ورمبا يجري  للمراقبة  بينهم تخ�شع  وفيما  �شرية مع موكليهم  اأحاديث  ان  ويقول حمامون  ايلول. 
احل��وارات واجب  �شرية هذه  والبقاء على  انفراد.  الت�شاور مع حماميهم على  قانونا  للمدعى عليهم  جوانتانامو. ويحق 
اخالقي على املحامني. وهيمنت م�شاألة احتمالئ التن�شت هذا ال�شبوع على اجلل�شات الجرائية التي ت�شبق حماكمة العقل 
املدبر املزعوم لهجمات �شبتمرب خالد �شيخ حممد واأربعة اخرين متهمني مب�شاعدة وتدريب اخلاطفني. واأكد ويل�س �شكوك 

املحامني باأن اجهزة تبدو وكاأنها اأجهزة انذار من احلريق هي يف الواقع اجهزة ت�شنت ل ميكن مالحظتها ب�شهولة.

�شوريا ومايل وميامنار مبباحثات اأوغلي وبان

جلنة بال�شيوخ توؤيد هاغل وزيرًا للدفاع 
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ا�شتدعت بريطانيا �شفر كوريا ال�شمالية ام�س بعدما قامت بيونغ 
كما  دوليا  تنديدا  مثرة  الثالثاء  الثالثة  النووية  بتجربتها  يانغ 

اعلنت وزارة اخلارجية الربيطانية.
وقال هوغو �شواير وزير الدولة الربيطاين يف بيان لقد ا�شتدعيت 
�شفر كوريا ال�شمالية اليوم لأنقل له بالتعابر الكر حزما ادانة 
ت�شكل  انها  وا���ش��اف  ام�س  ج��رت  التي  النووية  للتجربة  بريطانيا 
ال��ذي عقد جل�شة  ال��دويل  الم��ن  ل��ق��رارات جمل�س  انتهاكا فا�شحا 

طارئة الثالثاء.
ودعا �شواير املجموعة الدولية اىل التحدث ب�شوت واحد يف ردها على 
النووية  التجربة  ال��دويل  النووية وقد دان جمل�س المن  التجربة 
واتهم كوريا ال�شمالية بانتهاك خطر لقرارات المم املتحدة وحث 
�شواير نظام كوريا ال�شمالية على الت�شرف مبا فيه م�شلحة �شعبه 

واختيار الطريق الذي يريده فعليا

رئي�س  حكومة  يف  �شابق  وزي��ر  على  ام�س  اإيطالية،  حمكمة  حكمت 
الوزراء ال�شابق �شيلفيو برل�شكوين، بال�شجن 4 �شنوات بتهم الف�شاد 

والتمويل احلزبي غر القانوين وا�شتغالل من�شبه.
باري  مدينة  حمكمة  اأن  )اأن�����ش��ا(  الإيطالية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
برل�شكوين  الأقاليم يف حكومة  �شوؤون  وزير  على  الإيطالية حكمت 
4 �شنوات  2008 و2011، رافاييبي فيّتو، بال�شجن  ال�شابقة بني 
�شركة  ح�شول  ل�شمان  ق��ان��وين  غ��ر  ب�شكل  بالتدّخل  اتهامه  بعد 
فيوريتا على عقد خلدمات تنظيف من ال�شلطات ال�شحية يف منطقة 
بوغليا اجلنوبية. ووجد الوزير ال�شابق مذنباً اأي�شاً ب�شمان ح�شول 
�شركة ميلكها رجل الأعمال جيامباولو اأجنيلوت�شي على عقد بقيمة 

رعاية. مركز   11 لإدارة  يورو  مليون   198
وثبتت املحكمة اتهام الدعاء للوزير بقبول ر�شوة بقيمة 500 األف 
يورو من اأجنيلوت�شي حني كان حاكماً ملنطقة بوغليا اجلنوبية بني 

عامي 2000 و2005.
وقررت املحكمة منع فيّتو، وهو ع�شو يف حزب )�شعب احلرية( الذي 

يتزعمه برل�شكوين، من �شغل اأي من�شب ر�شمي خالل 5 �شنوات.
وحكمت املحكمة بال�شجن على 12 �شخ�شاً اآخر بتهم الف�شاد بينهم 

اأجنيلوت�شي الذي حكم بال�شجن 3 �شنوات و6 اأ�شهر .

اإىل  اأم��ني ع��ام منظمة الأمم املتحدة دول العامل  ب��ان كي م��ون  دع��ا 
حتمل م�شوؤوليتها جتاه حماية املدنيني يف ال�شراعات امل�شلحة. وقال 
اأمام جل�شة جمل�س الأمن الليلة قبل املا�شية اإن  كي مون يف كلمته 
املدنيني ما زالوا عر�شة للتهديد غر املقبول يف حياتهم وكرامتهم 
انتهاك  توا�شل  املتحاربة  الأط��راف  واأن  خا�شة  ال�شراع  مناطق  يف 
حقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل وتفلت من العقاب. و�شدد 
ال�شراعات  الأط����راف يف  ���ش��رورة جتنب جميع  على  ال��ع��ام  الأم���ني 
داعيا  بال�شكان  امل��اأه��ول��ة  امل��ن��اط��ق  يف  املتفجرة  الأ���ش��ل��ح��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
املجل�س اإىل التاأكيد على اأن تتحمل الدول امل�شوؤولية الرئي�شية عن 
حماية املدنيني. ولفت اىل تعر اجلهود التي تبذلها الأمم املتحدة 
واجلهات الفاعلة الإن�شانية الأخرى لتوفر امل�شاعدة واحلماية من 
اليومية  واخل��ط��ف  والغت�شاب  القتل  عمليات  اىل  م�شرا  العنف 
واجبار ال�شباب والأطفال على حمل ال�شالح وارتكاب الإ�شاءات بحق 
اأث��را مدى احلياة. وتطرق  ال��ذي يرتك لديهم  الأم��ر  جمتمعاتهم 
بان كي مون لالأزمة يف �شوريا م�شرا اإىل اأن الأ�شر ا�شطرت لرتك 
الكلفة  اإىل  منبها  وال��رع��ب  وال��ي��اأ���س  امل��ع��ان��ة  م��ن  ح��ال��ة  يف  منازلها 
الب�شرية للحرب الدائرة يف �شوريا..مو�شحا اأن تقارير الأمم املتحدة 
اأكدت احلاجة املا�شة لتوفر امل�شاعدات الإن�شانية ملا يزيد عن اأربعة 
اأكر من مليوين �شخ�س  اإىل  اإ�شافة  �شوريا  ماليني �شخ�س داخل 
فورا اإىل الدول املجاورة. واأ�شار اإىل اأن العديد من هوؤلء يحتاجون 
الو�شع  تقلب  م��ن  حم��ذرا  الأ�شا�شية  الإن�شانية  اخل��دم��ات  لأب�شط 
تعيق  التي  البروقراطية  والقيود  اللوج�شتية  والتحديات  الأمني 

جهود ال�شتجابة الإن�شانية لل�شكان املت�شررين من الأزمة.

عوا�شم

لندن

نيويورك

روما

جمل�س الأمن يدعم قوة لل�شالم يف مايل
•• دبلن-رويرتز:

قال م�شوؤول كبر بالمم املتحدة ان من املتوقع ان يتو�شل جمل�س المن 
الدويل ايل اتفاق يف غ�شون ا�شبوعني ايل ثالثة ا�شابيع لن�شر قوة حلفظ 
حتقيق  يف  للم�شاعدة  م��ايل  يف  جندي   6000 ايل  قوامها  ي�شل  ال�شالم 

ال�شتقرار يف البلد الواقع بغرب افريقيا.
ويف باديء المر بدا جمل�س المن املوؤلف من 15 دولة عازفا عن ار�شال 
قوة حلفظ ال�شالم ايل مايل و�شاند بدل من ذلك قوة بقيادة افريقية من 

املنتظر ان يكتمل ن�شرها يف وقت لحق من هذا العام.
لكن دبلوما�شيني قالوا لرويرتز ال�شهر املا�شي ان قرار فرن�شا ار�شال جنود 
ملقاتلة املتمردين ال�شالميني يف �شمال مايل جعل تلك اخلطة قيد النقا�س. 
املتحدة رويرتز  بالمم  ال�شالم  رئي�س عمليات حفظ  ايرفيه لد�شو  واأبلغ 
ان توافقا يتك�شف الن يف مناق�شات جمل�س المن ب�شان ن�شر قوة حلفظ 
ال�شالم يف الوقت املنا�شب . وقال لد�شو متحدثا يف دبلن اأعتقد ان جمل�س 
القادمة  الثالثة  ال�شابيع  او  ال�شبوعني  يف  ق��رار  ا�شدار  �شيدر�س  الم��ن 
وبعد ذلك ميكننا التحرك قدما نحو الن�شر الكامل. ودحر حوايل 4500 
يف  ال�شالميني  املتمردين  الثاين  كانون  يناير  يف  فرن�شا  ار�شلتهم  جندي 

مايل الذين ا�شتولوا على ثلثي �شمال البالد العام املا�شي.
قاعدة  ايل  م��ايل  حت��وي��ل  م��ن  امل��ت��م��ردي��ن  منع  تدخلها  ان  فرن�شا  وق��ال��ت 
لهجمات املت�شددين عرب املنطقة وما وراءه��ا. وا�شافت انها تريد ان حتل 
بعثتها  حم��ل  تدريجيا  املتحدة  المم  م��ن  بتفوي�س  ال�شالم  حلفظ  ق��وة 
بحلول ابريل ني�شان. وقال لد�شو انه واثق ان القوة �شتكون جاهزة بحلول 
ذلك املوعد قبل انتخابات يف 31 يوليو متوز مع اتخاذ مايل خطوات نحو 

ا�شتعادة احلكم الدميقراطي بعد انقالب يف مار�س اذار من العام املا�شي.

ع التحرير  م�صريون يحتجون على اإغالق جممَّ

الطيب: الأزهر حار�س الدميقراطية يف م�شر 

خماوف العنف القبلي تخيم على جونقلي 
ب�شكل  ت��ت��ك��رر  ب��ات��������������ت  ال��ك��ارث��ي��ة 

م�شتمر.
اأن تبحث  اإن على احلكومة  وقال 
لو�شع  م��و���ش��وع��ي��ة  ح���ل���ول  ع���ن 
القبيلتني  ب����ني  ل���ل�������ش���راع  ح����د 
اأن  اأنه لي�س من احلكمة  واأ�شاف 
ال�شودان  جنوب  حكومة  تتحدث 
للقبائل  اخل���رط���وم  ت�شليح  ع���ن 
اأن  وللمتمرد ديفيد ياو ياو، دون 
تكون لديها حلول مقنعة يف املقام 

الأول.

•• جوبا-وكاالت:

نفذته  ال��������ذي  ال����ه����ج����وم  اأث����������ار 
م���ن قبيلة  م�����ش��ل��ح��ة  جم��م��وع��ات 
امل��������وريل ت���ت���ب���ع ق�������وات اجل�����رال 
امل����ت����م����رد دي���ف���ي���د ي������او ي������او �شد 
نوير  ق��ب��ي��ل��ة لو  م���ن  م��واط��ن��ني 
جنوب  دول���ة  يف  جونقلي  ب��ولي��ة 
ال�شودان اجلمعة املا�شي خماوف 
عديدة ب�شاأن جتدد العنف القبلي 

بني القبيلتني.
بجنوب  بال�شاأن  املهتمون  ويقول 
ياأتي  ال��ه��ج��وم  ه���ذا  اإن  ال�����ش��ودان 
�شنه  ه��ج��وم مم��اث��ل  على  فعل  رد 
م�����ش��ل��ح��ون ي��ن��ت��م��ون ل��ق��ب��ي��ل��ة لو 
العام  امل���ئ���ات  ب��ح��ي��اة  اأودت  ن��وي��ر 

املا�شي.
اأع���ل���ن ج��ي�����س جنوب  الأث����ن����اء  يف 
ال�����������ش�����ودان ع�����ن ح���م���ل���ة ك����ربى 
ت�����ش��ت��ه��دف ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ق���وات 
املنتمي  ي���او  ي���او  امل��ت��م��رد دي��ف��ي��د 

للموريل.
وقال اجلرال جماك اأقوت نائب 
ال�شودان  ب��ج��ن��وب  ال���دف���اع  وزي����ر 
مع  ت��ت��ف��او���س  ل��ن  حكومتهم  اإن 
ديفيد ي��او ي��او واأ���ش��اف اأق���وت اأن 
ياو ياو يحارب بالوكالة نيابة عن 
اخل��رط��وم واأن���ه يقود مت��ردا دون 

اأهداف �شيا�شية.
واأ�شار اإىل اأن حكومته �شتتخل�س 
من ياو ياو عن طريق اإبرام اتفاق 

انتحار ال�شجني ال�شري
 للمو�شاد يحرج اإ�شرائيل

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ت�شهد تل اأبيب حالة حرج كبرة وردود فعل غا�شبة وت�شاوؤلت كثرة حول 
وجود �شجناء �شريني يف ال�شجون الإ�شرائيلية، وذلك يف اأعقاب الك�شف عن 
انتحار عميل اأ�شرتايل للمو�شاد من اأ�شول يهودية، وجد معلقا يف زنزانته 
العام  يف  حلياته  ح��دا  و�شع  العميل  م�شتعار.  ا�شم  حتت  فيها  �شجن  التي 
2010، لكن اأحدا مل يعرف بق�شته حتى ك�شفت و�شائل اإعالم اأ�شرتالية 
عن هويته احلقيقية وبع�س تفا�شيل ق�شته اأم�س الأول وحاولت اإ�شرائيل 
روؤ�شاء  نتنياهو  بنيامني  وزرائ��ه��ا  رئي�س  وا�شتدعى  املو�شوع  على  التكتم 
ال�شحف الإ�شرائيلية يف حماولة للت�شرت عليه، اإل اأن اأع�شاء يف الكني�شت 
الإ�شرائيلي ا�شتغلوا ح�شانتهم الربملانية وطرحوا عددا من الأ�شئلة حول 
وجود �شجناء �شريني يف املعتقالت الإ�شرائيلية، يف الوقت الذي تدعي فيه 
اأع�شاء  ا�شئلة  واأث��ارت  الإن�شان.  والهتمام بحقوق  الدميقراطية  اإ�شرائيل 
خا�شة  الإ�شرائيلية،  الإع���الم  و�شائل  يف  فعل  ردود  الإ�شرائيلي  الكني�شت 
اأنها بثت على الهواء مبا�شرة عرب قناة الكني�شت، وبالتايل مل تكن هناك 
اإمكانية ملنعها، وهو الأمر الذي اأحرج من متت م�شاءلتهم من امل�شوؤولني.  
تلفزيونيا حول  بثت حتقيقا  التي  الإ�شرتالية   )  ABC( شبكة� وبح�شب 
اأيالون يف مدينة  العميل ال�شري، فاإنه و�شع يف زنزانة انفرادية، يف �شجن 
املو�شاد  جهاز  يف  عميال  بعامني  ال�شجن  قبل  وعمل   ،2010 ع��ام  الرملة 
وحاولت  احل��ادث��ة  على  الت�شرت  اإ���ش��رائ��ي��ل  تعمدت  ح��ني  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 
الت�شرت حتى على وجود هذا العميل املدعو بني زايغر يف ال�شجن اأ�شال ويف 
اإ�شرائيل كان ي�شتخدم ا�شم بني األون، ولكن بعد اإقدامه على النتحار بات 
يعرف با�شم ال�شجني )X (.  وبح�شب التحقيق الأ�شرتايل الذي اعتمدت 
العميل  ف��اإن  الق�شة،  اأح��داث  تناول  يف  عليه  الإ�شرائيلية  الإع��الم  و�شائل 
متكن من النتحار رغم الرقابة ال�شديدة عليه، وتعترب ق�شيته واحدة من 
اأ�شباب  اأكر الق�شايا �شرية يف جهاز ال�شتخبارات الإ�شرائيلي، ول تعرف 
�شجنه، وبذلت اإ�شرائيل كل ما بو�شعها ملنع و�شول الق�شة لو�شائل الإعالم 
اإن  حتى  ب��ل  تفا�شيلها،  طلبت  اأن  �شبق  ال��ت��ي  الن�����ش��ان  ح��ق��وق  وملوؤ�ش�شات 
ال�شجانني الذين كانوا ي�شرفون على زنزانته مل يعرفوا بهويته، واأكر من 
اأن الق�شاء ال�شرائيلي اأ�شدر اأمرا يق�شي  هذا ادعى التحقيق ال�شرتايل 
اأمر ق�شائي  ن�شر تفا�شيل عن وجود  اأية تفا�شيل، ومنع حتى  ن�شر  مبنع 

مينع ن�شر التفا�شيل، واهتم ال�شاباك بكتمان املو�شوع. 

هزميته  اأو  اخل��رط��وم  م��ع  ثنائي 
ع�شكريا، موؤكدا اأن مو�شم ال�شيف 

�شي�شهد نهاية ياو ياو.
ال�شودان  ج��ن��وب  ح��ك��وم��ة  وت��ت��ه��م 
اخل��������رط��������وم ب�����ت�����وف�����ر ال�����دع�����م 
ياو، وهي  ياو  اللوج�شتي لديفيد 
ات���ه���ام���ات ت��رف�����ش��ه��ا اخل���رط���وم 

ب�شدة.
الر�شمية  الإح�����ش��ائ��ي��ات  وت�����ش��ر 
 5000 نحو  اأن  اإىل  احلكومية 
بفعل  ح���ت���ف���ه���م  ل����ق����وا  م�����واط�����ن 

بني  امل�شلحة  القبلية  ال�شدامات 
نوير خ��الل عامني  امل���وريل ولو 
ف����ق����ط م�����ن جت�������دد امل����واج����ه����ات 
املواجهات يف  بينهما، كما ت�شببت 
نزوح اآلف الأ�شخا�س اإىل املناطق 

املحيطة.
ال�شحف�ي  ي�����رى  امل��ق��اب�����������������ل  يف 
اأبراه���ام  ال�ش���يا�شي  وامل��ح�����������ل��ل 
املخاوف  ت����لك  اإزال�����ة  اأن  األبينو 
ياو  مع  بالتفاو�س  اإل  تت���م  ل�������ن 
الأح���داث  ه����ذه  م��ث��ل  لأن  ي�����او، 

ليبيا تطلب دعمًا لتاأمني حدودها 
اإنه ح�شل على تعهدات من فرن�شا وبريطانيا  وقال عبد العزيز لرويرتز 
وتركيا وبلدان اأخرى بتقدمي دعم فني ومعدات لتاأمني حدود بالده البالغ 
ل  بالده  اأن  الليبي  اخلارجية  وزير  واأو�شح  كيلومرت.  اآلف  اأربعة  طولها 
اأو  لال�شتطالع  متقدمة  تكنولوجيا  بدون  مدربني  اأنا�س  اإر�شال  ت�شتطيع 
بدون حرا�شة منا�شبة للحدود حيث لن يكون تاأمينهم ممكنا. واأدى قرار 
فرن�شا التدخل يف مايل لدحر املجموعات الإ�شالمية امل�شلحة التي ت�شيطر 
اإ�شالميون م�شلحون  اإىل توترات يف املنطقة. وقد هدد  على �شمال البالد 
مرتبطون  م�شلحون  قتل  كما  وال��غ��رب��ي��ة.  الفرن�شية  امل�شالح  مبهاجمة 
عندما  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  اأج��ان��ب  ره��ائ��ن  معظمهم  �شخ�شا   38 ب��ال��ق��اع��دة 
�شيطروا على حمطة للغاز باجلزائر انتقاما من التدخل الفرن�شي مبايل. 

وتردد اأن بع�س امل�شلحني دخلوا اجلزائر من جنوب ليبيا.

•• طرابل�س-وكاالت:

دعا وزير اخلارجية الليبي احللفاء الغربيني والعرب اإىل تقدمي يد العون 
املهزومة يف  الإ�شالمية  الرقابة على حدود بالده، ملنع املجموعات  لإحكام 
وتزامنت  ال�شتقرار.  لزعزعة  ي��وؤدي  قد  ليبيا، مما  اإىل  القدوم  مايل من 
الدعوة مع اإعالن طرابل�س اإغالق حدودها مع تون�س وم�شر ملدة اأربعة اأيام 
اعتبارا من 14 فرباير-�شباط اجلاري، كاإجراء احرتازي خالل احتفالت 
العقيد  بنظام  اأطاحت  التي  الثانية لالنتفا�شة  ال�شنوية  بالذكرى  البالد 
العزيز  عبد  حممد  الليبي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  القذايف.  معمر  الراحل 
بعد اجتماع يف باري�س مع م�شوؤولني من الدول التي �شاعدت يف الإطاحة 
بالقذايف اإنه ل بد من اإغالق احلدود ملنع املت�شددين من العودة اىل ليبيا. 
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•• القاهرة-يو بي اأي:

ن��ظ��م ع�����ش��رات امل�����ش��ري��ني، ظهر 
ام�������س، وق���ف���ة اح��ت��ج��اج��ي��ة اأم����ام 
م���ب���ن���ى ال���ت���ل���ف���زي���ون امل���������ش����ري ، 
اع��رتا���ش��اً ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار اإغالق 

جُممع التحرير.
وطالب ع�شرات امل�شريني، خالل 
التلفزيون  م��ب��ن��ى  اأم�������ام  وق���ف���ة 
ك���ورن���ي�������س نيل  امل���������ش����ري ع���ل���ى 
الر�شمية  ال�����ش��ل��ط��ات  ال���ق���اه���رة، 
ب��ال��ت��دخ��ل م��ن اأج����ل ف��ت��ح جُممع 
ال����ت����ح����ري����ر وف�����������س اع���ت�������ش���ام 
يغلقونه  ال����ذي����ن  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
اأعمالهم  اإىل  ال���ذه���اب  لت�شهيل 

ومتابعة م�شاحلهم.
زت ع���ن���ا����ش���ر الأم���������ن من  وع����������زَّ
التلفزيون  مبنى  ح��ول  تواجدها 
اأو  املحتجني  اأع��داد  تزايد  خ�شية 
القانون  على  خ��ارج��ني  اند�شا�س 

بينهم.
وكان حمتجون على ُحكم الرئي�س 
امل�شري حممد مر�شي بداأوا منذ 
ع  اإغ�����الق جُممَّ ال��ف��ائ��ت  ال�����ش��ب��ت 
مكاتب  ي�����ش��م  ال�����ذي  ال��ت��ح��ري��ر 
واملوؤ�ش�شات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����وزارات 
اإىل  ال��ب��الد،  والأم��ن��ي��ة يف  املدنية 
احتجاجاً  م�����ش��م��ى  غ����ر  اأج�������ل 
البالد  يف  الأو������ش�����اع  ����ش���وء  ع��ل��ى 

وللمطالبة باإ�شقاط النظام.
ام�س،  م�شّلحون،  قتل  ذل��ك،  اىل 
املركزي  البنك  حم��اف��ظ  ح��ار���س 
امل�شري، و�شرقوا �شيارة املحافظ، 

وح�شارتنا وتاريخنا من العتداء 
جهة،  م��ن  دين  املت�شدِّ م��ن  عليها 
الذين  واملتميعني  املتغربني  ومن 
يريدون اإحلاقنا بالغرب من جهة 

اأخرى.
اأ���ش��درت��ه م�شيخة  ب��ي��ان  واأو����ش���ح 
وتلقت  ال���ل���ق���اء،  ع��ق��ب  الأزه��������ر، 
انرتنا�شونال  ب���ر����س  ي���ون���اي���ت���د 
�شرح  ال��ط��ي��ب  اأن  م���ن���ه،  ن�����ش��خ��ة 
�شالحيات  ال���ف���رن�������ش���ي  ل���ل���وف���د 
امل�شري  ال���د����ش���ت���ور  يف  الأزه��������ر 
اجل��دي��د وال��ت��ي ك��ان��ت على غرار 

ي���ل���وذوا  اأن  ق���ب���ل  رام�������ز،  ه�������ش���ام 
ب��ال��ف��رار. وذك����رت و���ش��ائ��ل اإعالم 
3 م�شّلحني ملثمني  اأن  م�شرية، 
البنك  حمافظ  �شيارة  اعرت�شوا 
املركزي، اأثناء توجهها اإىل مدينة 
6 اأكتوبر ل�شطحاب ه�شام رامز 
اىل مقر عمله، وا�شتبكوا مع راأفت 
من  ال�شرطة  اأم��ني  نبيل،  ال�شيد 
حرا�شة  امل��ك��ّل��ف  احل��را���ش��ات  اإدارة 

املحافظ.
وق��ت��ل احل��ار���س ب��ال���ش��ت��ب��اك، ومل 
ي�����ش��ب ���ش��ائ��ق ال�����ش��ي��ارة ب�����اأذى يف 
ب�شرقة  امل�������ش���ل���ح���ون  ق������ام  ح����ني 
وتكثف  ب��ال��ف��رار  ولذوا  ال�����ش��ي��ارة 
م��ن جهودها  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة 
الق�شية  واأحيلت  اجلناة،  ل�شبط 

اإىل النيابة ملبا�شرة التحقيق.
البنك  رئا�شة  رام��ز  ه�شام  وت��وىل 
امل�������ش���ري يف ���ش��ب��اط- امل�����رك�����زي 

للدكتور  خلفا  اجل����اري،  ف��رباي��ر 
ا�شتقال من  ال��ذي  العقدة  ف��اروق 

من�شبه.
م���ن ن��اح��ي��ة اخ�����رى، اع��ت��رب �شيخ 
ال���ط���ي���ب، ام�س  اأح���م���د  الأزه��������ر، 
ب���ح���را����ش���ة  ي�����ق�����وم  الأزه������������ر  اأن 
الدميقراطية احلقيقية يف البالد 

ويرف�س الت�شّدد بكل �شوره.
ا�شتقباله  خ���الل  ال��ط��ي��ب،  وق���ال 
برئا�شة،  فرن�شياً  ب��رمل��ان��ي��اً  وف����داً 
جاك ميار، عمدة ميزون لفييت، 
وطني  ب��ع��م��ل  ي���ق���وم  الأزه�������ر  اإن 
ويحر�س الدميقراطية احلقيقية 
جمتمعاتنا  ُت����ن����ا�����ش����ب  ال�����ت�����ي 

يف  ودوره  ال�����ش��اب��ق��ة  ال���د����ش���ات���ر 
دور  اأن  اإىل  لفتاً  العامة،  احلياة 
اجلوانب  على  يقت�شر  ل  الأزه��ر 
اإىل خمتلف  الدينية ولكنه ميتد 

مناحي احلياة الدنيوية.
و����ش���دد ال��ط��ي��ب ع��ل��ى اأن الأزه����ر 
تعرّب  اإ�شالمية  موؤ�ش�شة  ال�شريف 
العامل  الإ����ش���الم يف  ت��ع��ال��ي��م  ع���ن 
كله، واأنَّ عمر الأزهر الذي يزيد 
يعمل  ع��ام��اً  وخم�شني  األ���ف  على 
العامل  يف  ال���ت���وازن  تر�شيخ  ع��ل��ى 
وامل�شلمني  ع��ام  ب�شكٍل  الإ�شالمي 

ب�شكٍل خا�س، وهذا الدور هو الذي 
طوال  ال�شتمرار  لالأزهر  �َشِمن 
و�شطّيته،  ب�����ش��ب��ب  ال���ف���رتة  ه����ذه 
اأهمية  يعك�س  ذل��ك  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
الأزهر وح�شوره لتوازن العالقة 

بني اأمور الدنيا والدين.
الفرن�شي  الوفد  اأن  البيان،  وذكر 
اأ�����ش����اد ب����ال����دور ال�����ري�����ادي ال����ذي 
ي�شطلع به الأزهر على ال�شاحتني 
معتربين  وال���دول���ي���ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
وقيم  روح  ع��ن  ي��ع��رب  الأزه�����ر  اأن 

الإ�شالم الو�شطي.

ال�شودان ي�شتبعد تعديالت 
يف اجلهاز التنفيذي

•• اخلرطوم-وكاالت:

الوطني  امل���وؤمت���ر  ح����زب  ا���ش��ت��ب��ع��د 
اأي  اإج������راء  ال�������ش���ودان  احل���اك���م يف 
التنفيذي  اجل���ه���از  يف  ت��ع��دي��الت 
اأو  مل���ط���ال���ب  ا����ش���ت���ج���اب���ة  ل���ل���دول���ة 
ت����وج����ه����ات ل����ش���ت���ق���ط���اب ال���ق���وى 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة امل���ع���ار����ش���ة م���ن اأج���ل 
امل�شاركة يف اإعداد الد�شتور الدائم 

للبالد.
اأمني  بل�شان احل��زب  الناطق  واأك��د 
الإعالم بدر الدين اأحمد اإبراهيم 
تغير  ت�����ش��رتط  ل  الأح�������زاب  اأن 
احل���ك���وم���ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف اإع�����داد 
الد�شتور لأن احلزب )الوطني( هو 
الذي يقرر وفقا لروؤيته ال�شيا�شية 
يحدث  اأن  ل��ل��م��وق��ف  وت��ق��دي��رات��ه 
من  املطلوبة  ال��الزم��ة  التغيرات 
ع��دم��ه��ا. وق����ال: ال��د���ش��ت��ور ق�شية 
امل�شتقبلي  ال��ع��م��ل  حت��ك��م  ع���ام���ة 
وبالتايل  ح�����زب  ق�����ش��ي��ة  ول���ي�������س 
احلركات  ف��ي��ه��ا  ال���ق���وى مب���ا  ك���ل 
يف  ت�شهم  اأن  ح��ق��ه��ا  م��ن  امل�����ش��ل��ح��ة 
�شروطا.  متلي  اأن  دون  ال��د���ش��ت��ور 
وكالة  اأوردت  مت�شل،  �شعيد  على 
رئي�س  اأن  )�شونا(  ال�����ش��ودان  اأن��ب��اء 
اأعرب عن  التنظيم باحلزب  قطاع 
اأمله يف اأن تت�شم املبادرات الداعية 
 ، املو�شوعية  بالنظرة  ل��الإ���ش��الح 
واأكد اأن احلزب ل يخ�شى عليه من 
الن�����ش��ق��اق لأن ك��ل ال��ع��ام��ل��ني فيه 
ل  منها  ج��زء  وه��م  ق�شية  لديهم 
ين�شقون عنها. وا�شتدرك بالقول: 
ي��ك��ون ه��ن��اك من  اأن  ه��ذا ل مينع 
ي�شتعجلون  وم�����ن  اآراء  ل���دي���ه���م 
الو�شول اإىل غايات طيبة ، موؤكدا 
وجتويد  ل��الإ���ش��الح  دع����وة  اأي  اأن 

العمل ل يرف�شها عقل.

بريطانيا لن ت�شلم الئتالف ال�شوري مبنى ال�شفارة
•• لندن-يو بي اأي:

ال�شفارة  مبنى  ت�شلم  لن  ب��الده  حكومة  اأن  ام�س  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  اأعلن 
ال�شورية يف لندن اىل التئالف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة ال�شورية وقال متحدث با�شم الوزارة 
ليونايتد بر�س انرتنا�شونال اإن اململكة املتحدة وغرها من الدول، مبا يف ذلك الوليات املتحدة وفرن�شا 
اعرتفت بالئتالف الوطني ال�شوري كممثل �شرعي ووحيد لل�شعب ال�شوري، ونعتقد اأن رحيل الرئي�س 
ب�شار الأ�شد اأمر ل مفر منه ون�شتمر يف تقدمي امل�شاعدة لالئتالف الوطني مع قيامه بتطوير هياكله 
الإع��الن عن  اأعقاب  الربيطاين يف  املوقف  . وجاء  ال�شوري  لل�شعب  نف�شه كممثل  وتوطيد  ال�شيا�شية 
الثورة  الوطني لقوى  اإىل �شفر التئالف  الدوحة  ال�شورية يف  ال�شفارة  ت�شليم مبنى  اأن قطر قررت 
اإغالق  ق��راره��ا  ح��ول  �شبب  اأي  تقدم  مل  ال�شورية  احلكومة  اإن  املتحدث  وق��ال   . ال�شورية  واملعار�شة 
�شفارتها يف لندن، ولدى اململكة املتحدة التزام قانوين مبوجب املادة 45 من معاهدة فيينا للعالقات 

الدبلوما�شية، التي متلي علينا حماية مباين ال�شفارات اإىل جانب ممتلكاتها وحمفوظاتها .

اأعمال العنف هذه(. ودافع غوغوي عن م�شار النتخابات، موجهاً انتقادات 
للمعار�شة ب�شبب لومها احلكومة، عو�شاً عن لوم اجلهة التي تعطلها.

وقد وعد غوغوي بتقدمي تعوي�شات لأ�شر املتظاهرين الذين ق�شوا بنران 
ال�شرطة ومن جهته، قال وزير الداخلية يف الولية، جينانيدرا تريباتي، اإنه 
مت ن�شر 500 جندي بهدف م�شاعدة عنا�شر ال�شرطة على احلفاظ على 
الولية،  عن عا�شمة  كيلومرتاً   120 نحو  تبعد  التي  املقاطعة  الأم��ن يف 

غواهاتي.
واأ�شار اإىل اأن م�شوؤولني يف ال�شرطة موجودون يف املقاطعة بهدف مراقبة 

�شر العمليات، موؤكداً اأن الو�شع فيها اأ�شبح حتت ال�شيطرة.
اإقدام  ب�شبب  املتظاهرين،  على  النار  فتحت  اأنها  املقاطعة  �شرطة  واأّك���دت 

اأع�شاء قبيلة على اإحراق القرى، والعتداء على م�شوؤولني حكوميني.
ي�شار اإىل اأن معظم املحال التجارية اأغلقت، يف حيت اأحرقت املنازل واأقفلت 
يف  ال��ولي��ة  يف  عنف  باأعمال  قتلوا  �شخ�س  اآلف   10 اأن  يذكر  الطرقات. 

ال�شنوات الع�شرين املا�شية.

•• نيودلهي-يو بي اأي:

قتل 20 �شخ�شاً با�شتباكات بني ال�شرطة ومتظاهرين يحتجون على م�شار 
البالد،  �شرق  �شمال  اأ�شام  املحلية، يف مقاطعة غوالبارا بولية  النتخابات 
م�شوؤولية  حتمله  عن  املحلية  احلكومة  رئي�س  اأعلن  فيما  الأرب��ع��اء،  ام�س 

اأعمال العنف.
ال�شرطة  ب��ن��ران  اأ���ش��خ��ا���س قتلوا   6 اأن  ت��ي يف(  )ن��ي��ودل��ه��ي  ق��ن��اة  وذك���رت 
الهندية، يف حني قتل 13 اآخرون با�شتباكات اندلعت وا�شتمرت خالل الليل 

بني اأع�شاء القبيلة التي تعرت�س على م�شار النتخابات املحلية.
وقال رئي�س احلكومة املحلية، تارون غوغوي، اإنه مت فر�س حظر التجول 
اإمكانية وجود  اأنه مت افتتاح ق�شية للتحقيق يف  اإىل  يف منطقتني، م�شراً 
جهة حمّر�شة وراء هذه التظاهرات. واأو�شح اأنه مت الإبالغ عن اأعمال عنف 
يف 22 منطقة، م�شيفاً اأنني اأعرتف باأن التح�شرات الأمنية لالنتخابات 
)عن  الكاملة  امل�شوؤولية  اأحت��م��ل  وت��اب��ع  اأف�شل.  تكون  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان 



10

عربي ودويل
اخلميس -    14   فبراير    2013 م    -    العـدد   10716
Thursday   14   February    2013  -  Issue No   10716

مطالبات بوفود عربية واإ�شالمية للعراق الرئي�س ال�شابق للمالديف يلجاأ لل�شفارة الهندية 
•• بغداد-وكاالت:

نا�شد ممثلو 16 منظمة جمتمع مدين بالعراق الأمم املتحدة ومنظمة التعاون الإ�شالمي 
مطالب  على  للوقوف  بالعراق  العت�شام  �شاحات  اإىل  وف��ود  اإر�شال  العربية،  واجلامعة 
الحتجاجات  ت��ط��ورات  يف  للنظر  ب�شامراء  يعقد  م��وؤمت��ر  م��ع  ذل��ك  يتزامن  املعت�شمني 
العت�شام يف  �شاحة  لهم من  بيان  امل��دين يف  املجتمع  واأ�شاف ممثلو منظمات  ال�شعبية. 
الرمادي اأنهم ي�شعرون بالقلق من تردد احلكومة العراقية يف اتخاذ حلول جذرية لتجاوز 
الدين يف حمافظات  لعلماء  مو�شع  موؤمتر  �شامراء  يعقد يف  بينما  ذلك  وياأتي  الأزم��ة. 
بغداد والأنبار و�شالح الدين وكركوك ودياىل ونينوى للنظر يف تطورات الحتجاجات 
ال�شعبية وموقف احلكومة العراقية منها. واأكد رئي�س املجمع الفقهي ال�شيخ اأحمد ح�شن 
وقوف  بوجهها  والوقوف  وح�شارية  �شلمية  العراقيني  مظاهرات  اأن  له  كلمة  يف  الطه 

بوجه العدل والف�شيلة وانت�شار للجور والرذيلة.

•• مايل-رويرتز:

جل���اأ رئ��ي�����س امل��ال��دي��ف ال�����ش��اب��ق حم��م��د ن�����ش��ي��د اىل 
بالده  عا�شمة  م��ايل  يف  الهندية  العليا  املفو�شية 
ام�س بينما كانت ال�شرطة حتاول اعتقاله مما يهدد 
باندلع احتجاجات جديدة من قبل اأن�شاره الذين 
يقولون انه متت الطاحة به يف انقالب يف فرباير 
�شباط املا�شي. وخرج ن�شيد وهو اأول رئي�س منتخب 
دميقراطيا يف جزر املالديف من ال�شلطة يف ظروف 
اأن�شاره مع قوات المن  ملتب�شة وكثرا ما ا�شتبك 
وي�شتهر  الهندي  باملحيط  يقع  ال��ذي  الرخبيل  يف 

الخرة حلكمه. وقال املتحدث ح�شن حنيف تلقينا 
د�شتور  م��ع  يتما�شى  مب��ا  تنفيذه  و�شنحاول  الم���ر 
املالديف والمر نف�شه. وقال عماد م�شعود املتحدث 
للبالد حممد وحيد ح�شني  الرئي�س احلايل  با�شم 
العليا  املفو�شية  �شتنتظر خارج  ال�شرطة  ان  مانيك 
احلديث  يف  ال�شرطة  �شتبداأ  يخرج  مل  اذا  واأ���ش��اف 
يف  ن�شيد  اأدي��ن  واذا  العليا.  املفو�شية  م�شوؤويل  مع 
الق�شية فانه قد مينع من خو�س انتخابات الرئا�شة 
يف ال�شابع من �شبتمرب اأيلول. ويقول احلزب الذي 
ينتمي اليه الرئي�س ان املحاكمة حماولة ملنعه من 

املناف�شة و�شكك يف �شرعية املحكمة.

المن  ق��وات  واأغلقت  ف��اخ��ر.  �شياحي  منتجع  ب��اأن��ه 
ن�شيد  و���ش��ول  ب��ع��د  العليا  املفو�شية  اأم����ام  ال�����ش��ارع 
لالحتجاج  التجمع  اأن�شاره  ب��داأ  بينما  ظهرا  اليها 
ن�شيد يف �شفحته  وك��ت��ب  اع��ت��ق��ال��ه.  ع��ل��ى حم��اول��ة 
ع��ل��ى م��وق��ع ت��وي��رت ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى اأم��ن��ي ال�شخ�شي 
وال�شتقرار يف املحيط الهندي جلاأت اىل املفو�شية 
با�شم  متحدث  وق��ال  امل��ال��دي��ف.  يف  العليا  الهندية 
ن�شيد  باعتقال  ال�شرطة  اأمرت  ال�شرطة ان حمكمة 
العا�شر  يف  املحكمة  اأم���ام  امل��ث��ول  ع��ن  تخلف  بعدما 
األقى  ب��اأن��ه  باتهامات  تتعلق  ق�شية  يف  ف��رباي��ر  م��ن 
القب�س على قا�س بطريقة غر قانونية يف اليام 

•• الفجر – تون�س – خا�س:

تتوا�شل عملّية الفرز يف ال�شاحة 
خالل  م��ن  التون�شية  ال�شيا�شية 
حت���دي���د ال���ف���رق���اء مل��وق��ف��ه��م من 
املوؤقتة  احل��ك��وم��ة  رئي�س  م��ب��ادرة 
حكومة  ت�شكيل  اجلبايل  حمادي 
كفاءات وطنّية غر متحّزبة لإدارة 

ما تبقى املرحلة النتقالية.
لهذه  امل�شاندة  قاعدة  اأّن  ويّت�شح 
املبادرة يف ات�شاع خا�شة من جانب 
اأحزاب املعار�شة وكربى املنظمات 

املهنية واجلماهرية.
الراف�شني  دائ����رة  اأّن  وامل��الح��ظ 
اأنها  درج���ة  اإىل  ت�شيق  للمقرتح 
النه�شة  حزبي  يف  تنح�شر  تكاد 
واملوؤمتر وبع�س القوى الهام�شية 
اإىل جانب  ت��دور يف فلكهما،  التي 
موقف اجلبهة ال�شعبية الراف�س 
ملبادرة اجلبايل ولكن من منطلق 
النه�شة  ح����زب����ي  ع����ن  ي��خ��ت��ل��ف 

واملوؤمتر.
اجلبهة  اأم�������س حت���دي���د  و����ش���ّج���ل 
الي�شار  حت�����ال�����ف  ال�������ش���ع���ب���ي���ة) 
وال������ق������وم������ي������ني( ث������ال������ث اك�����رب 
التون�شية  احل��زب��ي��ة  الت�شكيالت 
اجل  م��ن  التحالف  بعد  الفاعلة 

تون�س وحركة النه�شة.

اعرتاف بالف�صل
فقد اعترب حّمه الهمامي الناطق 
خالل  ال�شعبية  للجبهة  الر�شمي 
ن��ظ��م��ت��ه اجلبهة  اإع����الم����ي  ل���ق���اء 
ال�شعبية رفقة عدد من اجلمعيات 
دعوة  اأن  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  احل��ق��وق��ي��ة 
تكوين  اإىل  اجل����ب����ايل  ح����م����ادي 
ح���ك���وم���ة ت���ك���ن���وق���راط اع�����رتاف 
ال��رتوي��ك��ا يف حل  ح��ك��وم��ة  بف�شل 
الأزمة القت�شادية و الجتماعية 
قوله  وف�����ق  الأم���ن���ي���ة  خ���ا����ش���ة  و 
اأع��ل��ن ع��ن ع��زم اجلبهة عقد  كما 
ل��الإن��ق��اذ ي�شارك  م��وؤمت��ر وط��ن��ي 
فيه كل القوى ال�شيا�شية والقوى 

املدنية الفاعلة.
الذي  الأ���ش��ل��وب  الهمامي  و���ش��ّب��ه 
بنف�س  مبادرته  اجلبايل  به  طرح 
ت�شتند  التي  ال�شابقة  الأ�شاليب 
اإليها حركة النه�شة يف القرارات 
اجلبايل  يفح�س  مل  اإذ  الوطنية 
الأزمة و مل يتعرف على اأ�شبابها 
اإ�شافة اإىل انه طلب القرتاحات 
م������ن الأح���������������زاب ع������رب ر�����ش����ائ����ل 
الكرتونية دون التحاور معها بكل 

جدية وفق قوله.
الهمامي  حّمه  ق��ال  ال�شياق،  ويف 
من  ع��دد  و  ال�شعبية  اجلبهة  اإن 
الوطنية  و  احلقوقية  اجلمعيات 
ملبادرة  م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا  خ����الل  راأت 
اجلبايل اأنها ل تت�شمن برناجما 
ب��ل ت�شمنت  وا���ش��ح��ا  اق��ت�����ش��ادي��ا 
ان��ه ل بد  عناوين عامة و احل��ال 
و  اقت�شادي  برنامج  حتديد  م��ن 
ال�شروع  قبل  اجتماعي  و  �شيا�شي 
ه���ذه احلكومة  ك�����وادر  ت��ع��ي��ني  يف 
معتربا اأّن هذا القرتاح ل ميكن 

اأن يحل م�شاكل البالد .
اجلبهة  اإن  ال��ه��م��ام��ي  واأ�����ش����اف 
اجلمعيات  ه����ات����ه  و  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
تقرتح  ال��وط��ن��ي��ة  و  احل��ق��وق��ي��ة 
لالإنقاذ  وط���ن���ي  م����وؤمت����ر  ع���ق���د 
ت�شارك فيه كل القوى ال�شيا�شية 
اأ�شباب  لتناق�س  الفاعلة  املدنية  و 
ت�شتطيع  برنامج  ولو�شع  الأزم��ة 
به اأي حكومة جتاوز كل الأزمات 
الق��ت�����ش��ادي��ة و الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

تون�س. 
كما اأ�شار الهمامي اإىل اأن اأهداف 
تتكامل  لالإنقاذ  الوطني  املوؤمتر 
الوطني  احل��������وار  اأه���������داف  م����ع 
العام  اإل���ي���ه الحت������اد  ال�����ذي دع����ا 

ال��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل وت���ط���رح على 
الأق������ل ت��خ��ف��ي�����ش��ا حل����دة الأزم�����ة 
وفق  الأم����ن����ي����ة  و  الق���ت�������ش���ادي���ة 
. ويف الإطار  اإج��راءات م�شتعجلة 
نف�شه اعترب حّمه الهمامي اأّن كل 
راف�س لهذا املوؤمتر الوطني يعمل 
و  الوطنية  امل�شلحة  اإع��اق��ة  على 
و  العنف  اأزم���ة  تعميق  مزيد  اإىل 

الغتيال ال�شيا�شي.

دعم باجلملة
الّداعمني  ت��زداد قائمة  املقابل  يف 
مل����ب����ادرة اجل���ب���ايل اّت�������ش���اع���ا، فقد 
لل�شناعة  التون�شي  الحتاد  اأعلن 
التقليدية  وال�شناعات  والتجارة 
)م���ن���ظ���م���ة الأع��������������راف ورج�������ال 
الأع���م���ال( دع��م��ه م���ب���ادرة رئي�س 
احلكومة املوؤقتة حمادي اجلبايل 
كفاءات  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  ب�����ش��اأن 

وطنية غر متحزبة. 
و���ش��ّرح��ت م��ن��ظ��م��ة الأع������راف يف 
بيان لها اأّنها تدعم مبادرة حمادي 
اجلبايل لأّنها متثل اأر�شية جيدة 
للخروج من الأزمة احلالية التي 

تعي�شها البالد
املذكرة  ه����ذه  يف  الحت������اد  واأك������د 
دفع  اإىل  ال����ي����وم  ال����ب����الد  ح���اج���ة 
الدميقراطي  الن���ت���ق���ال  ع��م��ل��ي��ة 
وتغليب  ال����وف����اق  اأ����ش���ا����س  ع���ل���ى 
امل�شلحة العليا لتون�س، وت�شريك 
كل الطاقات يف هذا اجلهد، موؤكدا 
البالد  لتجنيب  الأك��ي��دة  احلاجة 
ال�شيا�شي يف  اأ�شكال الحتقان  كل 
خا�س  وب�شكل  ال��راه��ن،  ال��ظ��رف 
ك���ل م��ظ��اه��ر ال��ع��ن��ف ال��ت��ي اأّث����رت 
وعلى  بالبالد  العام  الو�شع  على 

الواقع القت�شادي.
اأّن  الأع������راف  منظمة  واع���ت���ربت 
خ���ي���ار ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة ك���ف���اءات 
رئي�س  اق���رتح���ه  ال�����ذي  وط��ن��ي��ة، 
اأر�شية  ميثل  امل��وؤق��ت��ة،  احل��ك��وم��ة 

تون�س  يف  اجلماهرية  املنظمات 
وم���ن اأع��رق��ه��ا واف��ق��ت الأط����راف 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ع��ل��ى  ال���ث���الث���ة 
ت�شورها  وقدمت  وطنية  كفاءات 
ل��ل��خ��روج م��ن ح��ال��ة ال���ت���اأّزم التي 

تعي�شها تون�س.
اأن  �شرورة  على  الر�شالة  واأك��دت 
ت�شكيلها  امل��زم��ع  ت��ك��ون احل��ك��وم��ة 
يتحّمل  ل  ال������ع������دد  حم�����������دودة 
ول  حزبية  م�شوؤوليات  اأع�شاوؤها 
القادمة  لالنتخابات  يرت�ّشحون 
ت�شريعية  اأم  رئا�شية  اأكانت  �شواء 
�شالحيات  ل��وزرائ��ه��ا  ي��ك��ون  واأن 

كافية وقّوة مبادرة.
حلياد  تكري�شا  ال��ث��ال��وث  واق���رتح 
الإدارة والناأي باجلهاز التنفيذي 
للدولة عن التجاذبات النتخابية 
التعيينات احلزبية  ، الرجوع عن 
غ����ر امل���وؤ����ش�������ش���ة ع���ل���ى ال���ك���ف���اءة 
للت�شاور  ع��ل��ي��ا  جل��ن��ة  وت�����ش��ك��ي��ل 
مقايي�س  وف���ق  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات  ح���ول 

مو�شوعية .
املواطن  اأمن  حتقيق  وبخ�شو�س 
التون�شي واملجتمع، راأت املنظمات 
اتخاذ  ي�شتوجب  ذلك  اأّن  الثالث 
اإج�������راءات ع��اج��ل��ة م��ن��ه��ا ح���ّل كل 
والرابطات  وامليلي�شيات  اللجان 
ترّوع  التي  املنظمة  واملجموعات 
الكراهية  ث��ق��اف��ة  وتن�شر  ال��ن��ا���س 
وال�����ش��غ��ي��ن��ة وال��ع��ن��ف ع��ل��ى غرار 
وجت�شيد  ال��ث��ورة  حماية  راب��ط��ات 
وحدها  ال����دول����ة  اح���ت���ك���ار  م���ب���داأ 
مل�شوؤولية الأمن وحماية احلريات 
للتون�شيني  واخل���ا����ش���ة  ال��ع��ام��ة 
امل�شاجد  وحت��ي��ي��د  وال��ت��ون�����ش��ي��ات 
وال������ن������اأي ب���ه���ا ع����ن ال�������ش���راع���ات 
وحما�شبة  واحل��زب��ي��ة  ال�شيا�شية 
كل الداعني للتكفر والتحري�س 

على العنف.
اأطلقت  اأي�شا،  امل�شاندة  �شياق  ويف 
ال�شخ�شيات  م�����ن  جم����م����وع����ة 

جيدة للخروج بالبالد من الأزمة 
احلالية التي تعي�شها.

ونبه الحتاد من جهة اأخرى اإىل 
خماطر كل �شكل من اأ�شكال الفراغ 
ال�شيا�شي التي ميكن اأن يكون لها 
ال��ب��الد، موؤكدا  ك��ارث��ي على  وق��ع 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  �شرعية  على 
بها  التم�شك  و���ش��رورة  املنتخبة 

من قبل كل الأطراف.
ك��م��ا ���ش��ّدد الحت����اد ع��ل��ى �شرورة 
وا�شحة  ط���ري���ق  خ���ارط���ة  و����ش���ع 
ال�شيا�شية  لال�شتحقاقات  املعامل 
من  النتهاء  وخا�شة  امل�شتقبلية 
و���ش��ع ال��د���ش��ت��ور اجل��دي��د للبالد 
يف اقرب الآج��ال، وكذلك حتديد 
والعمل  املقبلة  النتخابات  تاريخ 
الأوقات،  اأ�شرع  يف  تنظيمها  على 
تو�شيح  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م  م����ا  وه�����و 
الفاعلني  ج��م��ي��ع  اأم������ام  ال����روؤي����ة 

ال�شيا�شيني والقت�شاديني.
واق������رتح الحت������اد ت��ن��ظ��ي��م ح���وار 
القت�شادي  ال��واق��ع  وط��ن��ي ح��ول 
الراهن ت�شارك فيه كل الأطراف 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة والق����ت���������ش����ادي����ة 
املجتمع  ومكونات  والجتماعية 
املدين، يهدف على املدى الق�شر 
عاجل  عمل  برنامج  �شياغة  اإىل 

لإنقاذ القت�شاد التون�شي.
التفكر يف  اإىل  الحت���اد  دع��ا  كما 
لظاهرة  للت�شدي  عاجلة  حلول 
واللفظي  امل�����ادي  ال��ع��ن��ف  ت��ف�����ش��ي 
مدونة  ���ش��ي��اغ��ة  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
واملنظمات  الأح����زاب  ب��ني  �شلوك 
العنف  الوطنية لاللتزام برف�س 

بكل اأ�شكاله ومهما كان ماأتاه.
ويف ر���ش��ال��ة م��وح��دة ����ش���ادرة عن 
ك���ل م���ن الأم�����ني ال���ع���ام لالحتاد 
وعميد  لل�شغل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال��ع��ام 
للمحامني  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
ورئي�س الرابطة التون�شية للدفاع 
ع���ن ح��ق��وق الإن�������ش���ان وه���ي اكرب 

املدين  املجتمع  الوطنية ون�شطاء 
م���ب���ادرة حت��م��ل ع���ن���وان م���ن اجل 
 ، ال��دمي��ق��راط��ي  امل�����ش��ار  ا�شتكمال 
م�����ش��ان��دت��ه��ا ودعمها  ف��ي��ه��ا  اأك����دت 
املوؤقتة  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  مل��ب��ادرة 
حكومة  ت�شكيل  اجلبايل  حمادي 
ك�����ف�����اءات وط���ن���ي���ة ل���ل���خ���روج من 

الأزمة الراهنة بالبالد.
واأّكد مطلقو هذه املبادرة يف بيان 
اأ�شدروه الثالثاء اأّن الدعوات اإىل 
التاأ�شي�شي مرفو�شة  املجل�س  حّل 
تاأّزما  اإّل  الأو�����ش����اع  ت��زي��د  ول���ن 
انتخابات  تنظيم  ا�شتحالة  ب�شبب 

جديدة يف الوقت احلا�شر .. 
واأ���ش��اروا اإىل اأن احل��ّل الأمثل هو 
ي�شمن  مب����ا  احل���ك���وم���ة  حت���وي���ر 
ث��ق��ة ك���ّل الأط������راف ال��وط��ن��ي��ة يف 
اأع��م��ال��ه��ا وق���رارات���ه���ا، ك��ي تتوىّل 
وتوّفر  النتقالية  املرحلة  اإن��ه��اء 
لتنظيم  امل���ن���ا����ش���ب���ة  ال������ظ������روف 
للمجل�س  وت�����ش��م��ح  الن��ت��خ��اب��ات، 
ل�شياغة  ب��ال��ت��ف��ّرغ  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
قريب  اأج��ل  يف  للد�شتور  توافقية 

ودون املرور باآلية ال�شتفتاء. 
ك��م��ا دع���ا ال��ب��ي��ان رئ��ي�����س املجل�س 
التاأ�شي�شي ورئي�س اجلمهورية اإىل 
املبادرة  ه��ذه  مع  اإيجابا  التفاعل 
ب��اع��ت��ب��ار ال���ظ���رف ال��دق��ي��ق التي 
مت��ّر ب��ه ال��ب��الد، مب��ا يعيد الأمل 
ا�شتحقاقات  اإجناز  يف  للتون�شيني 

حلركة  عام  كاأمني  تكنوقراطية، 
احلركة  م���واق���ف  لأن  ال��ن��ه�����ش��ة، 
واإمنا ت�شّرف  ملوؤ�ش�شاتها،  تخ�شع 
يف  للحكومة  كرئي�س  موقعه  من 
يوم �شهدت البالد وحكومته، هّزة 
�شكري  ال�شيا�شي  باغتيال  عنيفة 
بلعيد، الأم��ر ال��ذي جعل رّد فعل 
دعا  اأن  ال��ي��وم،  نف�س  اجل��ب��ايل يف 
تكنوقراطية  حكومة  ت�شكيل  اإىل 
الغ�شب،  لمت�شا�س  حماولة  يف 
حتقيق  يف  امل��ق��رتح  اأ�شهم  فعال  و 
توّجه  اأن  بعد  التهدئة،  م��ن  ن��وع 
املبادرة  اإىل احلديث عن  اجلميع 

و م�شرها .
حمادي  اأّن  ال��غ��ن��و���ش��ي،  واأ����ش���اف 
اجل��ب��ال��������ي مل ي�����ش��ت�����ش��������������������رن��ا يف 
نقاطه�����ا  ل��ن��ا  واأر����ش���ل  م��ب��ادرت��ه، 
كغرنا من الت�ش��كيالت ال�شيا�شية، 
اأن رف�����ش��ن��اه��������ا، فال  وك����ان ردن����ا 
م�شتقبل ملبادرة حمادي اجلبايل، 
داخ�����ل ح��رك��������ة ال��ن��ه�����ش��������������ة، لأن 
�شديد  مب��ن��ع��ط��ف  مت���ر  ال��ب��������الد 
وج������ود  ي�����ش��������������ت��دع��ي  وخ��ط��ي��������ر 
تدع�م  �شلب��ة  �شيا�شية  ق��اع�����������دة 
امل�شتويات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال��ب��������������الد 

ملواجه��ة التحديات .
ع الغنو�شي اأن يعلن حمادي  وتوّقّ
املقبلة  ال�شاعات  خ��الل  اجلبايل، 
عن ف�شل مبادرته، ويبا�شر احلوار 
ال�شيا�شية  الأح����زاب  خمتلف  م��ع 

و�شّجل  ال��دمي��ق��راط��ي.  الن��ت��ق��ال 
املكتب  ع�������ش���و  ت����اأك����ي����د  اأم�����������س 
اجلمهوري  احل���زب  يف  ال�شيا�شي 
ع�����ش��ام ال�����ش��اب��ي ت���اأي���ي���د احل���زب 
اجلمهوري وب�شفة ر�شمية ملبادرة 
رئي�س احلكومة حمادي اجلبايل 
وطنية،  ك��ف��اءات  حكومة  بتكوين 

خالل ندوة �شحفية .
الأحزاب  كل  ال�شابي  ودع��ا ع�شام 
رئ��ي�����س احلكومة،  ق���رار  مل�����ش��ان��دة 
توافقي حول  ح��وار  اإىل  دع��ا  كما 
م��ه��ام احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة. وقال 
الراهن  الو�شع  ال�شابي:  ع�شام 
كفاءات  ح��ك��وم��ة  يتطلب  ل��ل��ب��الد 
معنية  وغ�������ر  م���ت���ح���زب���ة  غ�����ر 
النتخابية  ب���ال����ش���ت���ح���ق���اق���ات 
البالد وفق  القادمة تتوىل قيادة 
روؤية وت�شور يتم التوافق الوطني 

حوله .

ل م�صتقبل حلكومة 
التكنوقراط

من جهتها، توا�شل قيادات حركة 
الراف�شة  ت�شريحاتها  النه�شة 
ال���ع���ام ويف هذا  اأم��ي��ن��ه��ا  مل���ق���رتح 
لل�شروق  ح��دي��ث  ويف   ، ال�����ش��ي��اق 
را�شد  قال  اأم�س،  ن�شر  اجلزائرية 
النه�شة،  حركة  رئي�س  الغنو�شي 
يت�شرف  اأن حمادي اجلبايل، مل 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  اإىل  ب���دع���وت���ه 

وف����اق وطني،  ل��ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 
التي نرى اأنها �شرورية و اأ�شا�شية 

يف املرحلة القادمة .
وك������ان ال���غ���ن���و����ش���ي ق����د ����ش���رح يف 
رئي�س  اأّن  اآخ�����ر  ���ش��ح��ف��ي  ح�����وار 
ح����ك����وم����ت����ن����ا)اجل����ب����ايل( ي���ق���ود 
من  احلكومة  لإ���ش��الح  م�شروعا 
كفاءات  حلكومة  ال��دع��وة  خ��الل 
وطنية ..  جندد الثقة يف حكومة 
لتجاوز  اجل��ب��ايل  ح��م��ادي  القائد 
كل  وندعم  ال�شف،  وجمع  املحنة 
مبادرة لإنقاذ الوطن ولكن نرى 
اأن احلكومة القادرة على النهو�س 
بالبالد هي حكومة ائتالف وطني 

واإنقاذ وطني �شامل .
ت�شريحات  جم��م��ل  يف  وال���الف���ت 
هذا  اأن  ه��و  واجل���ب���ايل،  النه�شة 
النه�شة  ب  ي��ت��م�����ّش��ك  الأخ��������ر 
وبحكومة الّتكنوقراط و النه�شة 
ت�شّر على رف�س املقرتح وتتم�ّشك 
باجلبايل ، وهذه معادلة ومفارقة 
ب���ات ي�����ش��ع��ب ع��ل��ى امل��ح��ل��ل��ني فّك 
�شفرتها رغم اأّن البع�س يرى فيها 
الفكرتان  لتلتقي  مفتوحا  ب��اب��ا 
جمددا من خالل ت�شكيل حكومة 
�شيا�شية كما ترغب النه�شة يكون 
كما  ف��ي��ه��ا  ن�شيب  ل��ل��ت��ك��ن��وق��راط 

يريد اجلبايل..!؟
ويف هذا ال�شياق اأ�شار القيادي فى 
حرك��ة نداء تون�س حم�شن مرزوق 
يف حديث اإذاعي عن مبادرة رئي�س 
احلكومة حمادي اجلبايل املتمثل�ة 
يف ت�شكيل حكومة تكنوقراط اإىل 
الغنو�شي  را���ش��د  اأّن  ي��ت�����ش��ّور  ان���ه 
متفق مع رئي�س احلكومة حمادي 
اجل���ب���ايل ع��ل��ى ك���ل م���ا ح�����ش��ل يف 
الأيام القليلة ال�شابقة واأ�شاف اأنا 
تعمل  النه�شة  حركة  ب��ان  اأعتقد 
تتمّنع حلفظ ماء الوجه على حد 

تعبره.
ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة نداء  و����ش���دد 
ت��ون�����س حم�����ش��ن م����رزوق ع��ل��ى اأن 
ال��ذي يبدو ظاهريا  امل��وق��ف  ه��ذا 
م�����وق�����ف رف�����������س مل�����ق�����رتح اأم�����ني 
اجلبايل هو من  احلركة حمادي 
اأجل الظهور يف مظهر من �شيقدم 

تنازلت م�شتقبال وب�شروط .
باأنهم  اأع����ت����ق����د  م��������رزوق  وق�������ال 
م���ا بني  ال���دم���ج  اإىل  ���ش��ي��ت��ج��ه��ون 
وبع�س  ال���ت���ك���ن���وق���راط  ح���ك���وم���ة 
ال�شيا�شيني  احل�����رك�����ة  وزراء 
ق��ائ��ال و���ش��ي��ح��اول��ون ال���دف���اع عن 
العري�س  ع��ل��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
م���ق���رتح���ني ب�����ق�����اءه ع���ل���ى راأ�������س 
ال��وزارة مرفوقا بكاتبي دولة من 

التكنوقراط.
واأ�شاف حم�شن مرزوق ما يحدث 
الآن يدخل يف اإطار البيع وال�شراء 
م�����ش��ددا ع��ل��ى اأن��ه��م م��ت��ف��ق��ون ول 
وجود خلالف بينهم يف اإ�شارة اإىل 

حركة النه�شة.
ومع ا�شتمرار اجلدل حول طبيعة 
ومت�ّشك  امل���رت���ق���ب���ة،  احل���ك���وم���ة 
مبقرتحه  احل����ك����وم����ة  رئ����ي���������س 
حرة  تتوا�شل  ح��رك��ت��ه،  ورف�����س 
ترّقبهم  وي�����ش��ت��م��ّر  ال��ت��ون�����ش��ي��ني، 
ل��ق��رار ي��ج��ل��ي ال��غ��ي��وم ع��ن �شماء 
النق�شام  ب����رد  وي��ق��ي��ه��م  ب��ل��ده��م 

وق�شاوة العنف..!

رّدًا على مبادرة حمادي اجلبايل

اجلبهة ال�شعبية: موؤمتر وطني لالإنقاذ هو احلّل..!
دائرة امل�صاندين حلكومة التكنوقراط يف ات�صاع.. والنه�صة تتوّقع ف�صلها

اجلبهة ال�شعبية ترف�س وتقرتح

•• الفجر – تون�س - خا�س

ق�����ّدم اأم�������س رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة للحزب 
جديدة  م��ب��ادرة  ال�شابي  جنيب  اأح��م��د  اجل��م��ه��وري 
بخ�شو�س الت�شكيل احلكومي املقبل اعتربها بديلة 
حلكومة تكنوقراط متمّثلة يف حكومة وحدة وطنية 
ال�شيا�شية مع حتييد  الأطياف  فيها جميع  ت�شارك 

لثالث وزارات هي العدل والدفاع والداخلية.
وقال رئي�س الهيئة ال�شيا�شية للحزب اجلمهوري يف 
ال�شياق ذاته اإّن قرار رئي�س احلكومة املوؤقتة حمادي 
اجلبايل ت�شكيل حكومة غر متحّزبة دون الت�شاور 
مع الأح��زاب ودون توافق �شيا�شّي من قبل خمتلف 
وزن  لها  التي  الأح��زاب  ة  خا�شّ ال�شيا�شية  الأطياف 
اإىل  يو�شلنا  اأن  �شاأنه  من  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على 

طريق م�شدودة.
ودعا اأحمد جنيب ال�شاّبي اإىل �شرورة الأخذ بعني 

العتبار حتييد وزرات الدفاع والعدل والداخلية يف 
ت�شكيل احلكومة اجلديدة التي ل بّد اأن تت�شّكل يف 
وقال  التوافق.  عرب  املقبلة  القليلة  الأي���ام  غ�شون 
النه�شة على هذه  اإذا ما وافقت حركة  اأّن��ه  ال�شابّي 
اخليارات فبالإمكان ت�شكيل حكومة تكنوقراط غر 
تقدير،  اأق�شى  على  املقبلة  الأي���ام  خ��الل  متحّزبة 
يقت�شي  ذل��ك  ف��اإّن  ب�شاأنها  التوافق  تعّذر  ح��ال  ويف 
حكومة  اأو  م�شّيقة  وطنّية  وح��دة  حكومة  ت�شكيل 
اإنقاذ وطني. كما اأ�شاف يف ال�شياق ذاته اأّنه لبّد من 
اإيجاد حل ملبادرة حمادي اجلبايل من اأجل الو�شول 
اإىل النتخابات املقبلة واإنقاذ البالد من هذا املاأزق 
دون تهمي�س الواقع اجلزئي حلزب حركة النه�شة 
ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ح�����ش��ب ق��ول��ه الأن�����ش��ط ع��ل��ى ال�شاحة 
واللوج�شتية  املادية  الإمكانيات  ال�شيا�شية ولها من 
ة ميلي�شيات رابطات حماية الثورة ما يجعلها  خا�شّ

الأكر وزنا.

تون�س : جمل�س حكماء ي�شتثني املراأة..!
•• الفجر – تون�س - خا�س

انتقد احلزب اجلمهوري خالل موؤمتر �شحفي عقده اأم�س قرار ت�شكيل 
املوؤقتة  باعتباره قرارا فرديا من قبل رئي�س احلكومة  جمل�س احلكماء 
حركة  وم��ن  احلكومة  من  عنا�شر  تواجد  اإىل  م�شرا  اجلبايل  حمادي 

النه�شة يف تركيبته ف�شال عن غياب املراأة .
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  جدل  الن�شائي  العن�شر  غياب  واأث��ار 

حيث ا�شتغرب البع�س عدم ت�شريك بع�س الوجوه الن�شائية البارزة. 
اأم�س  مت  اجلبايل  حمادي  املوؤقتة  احلكومة  رئي�س  من  ببادرة  انه  يذكر 
الأول الثالثاء اإحداث جمل�س حلكماء تون�س ي�شم عددا من ال�شخ�شيات 
الوطنية املتخ�ش�شة والعاملة يف جمالت متعددة وذلك لال�شتئنا�س به 
والن�شح  ال�شت�شارة  تقدمي  و  الوطنية  وامل�شتجدات  امل��واق��ف  تقدير  يف 
موؤ�ش�شة  اأو  هيئة  لأي��ة  بديال  املجل�س  ه��ذا  يكون  اأن  دون  العام  لل�شالح 

وطنية اأو موازيا لأعمالها. 
اإطارا   املعلنة  مهامها  جانب  اإىل  متثل  اللجنة  هذه  اأّن  مراقبون  وي��رى 
عليه  ال�شيا�شية  الأح���زاب  �شغوط  تخفيف  من  اجلبايل  حمادي  ميّكن 

نظرا للموقع العتباري لبع�س الأ�شماء فيها.

جنيب ال�شابّي: ل بّد من حّل ملبادرة اجلبايل

جنيب ال�شابي

اجتماع جمل�س احلكماء
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عن  املغربية  كلميم  مدينة  م��ن  اإع��الم��ي��ة  م�شادر  اف���ادت 
زميل  يدي  على  اأ�شتاذ  ذهب �شحيتها  قتل  وق��وع جرمية 

ي�شتغل معه بنف�س املوؤ�ش�شة التعليمية 
وذكرت ذات امل�شادر، اإن اجلرمية وقعت بالعدادية امل�شماة 
كالمية  مال�شانات  خلفية  على  بكلميم  الفطواكي  حمان 
اإىل  تطورت  القاتل  وزميله  ال�شحية  الأ�شتاذ  بني  وقعت 

جرمية قتل.
احلادث خلق رعبا وهلعا يف اأو�شاط تالميذ املوؤ�ش�شة مما 

اخلوف  وع��الم��ات  الجت��اه��ات  جميع  يف  ي��ف��رون  جعلهم 
وال�شتياء بادية على وجوههم خ�شو�شا ان القتال ح�شل 

بني مربيهم.
وفور علمها باحلادث انتقلت على الفور ال�شلطات الأمنية 
اإىل  ال�شحية  ن��ق��ل  وق���وع اجل��رمي��ة، ح��ي��ث مت  م��ك��ان  اإىل 
امل�شت�شفى فيما مت اعتقال اجلاين واإحالته على ال�شرطة 
الق�شائية املخت�شة للتحقيق معه حول جرميته ال�شنعاء 

التي اودت ب�شديقه.

الأهم من تفا�شيل هذه اجلرمية هو موقف القا�شي اأثناء حماكمة القاتل 
فقد تعاطف معه واأ�شدر حكمه بالرباءة على الرغم من قتل زوجته.

املدعي  م��ن  وه��ج��وم م�شتمرين  دف���اع  واق��ع��ة  ل��ن��دن  �شهدت حم��اك��م  فقد 
وامل��ت��ه��م وحم��ام��ي��ه ب�شبب ال��زوج��ة ال��ه��ن��دي��ة ال��ت��ي ح��ول��ت ح��ي��اة زوجها 
�شنج(  )اآبنا�س  القتيلة  اإىل جحيم يومي م�شتعر كانت  الثالثة  واأولده��ا 
هندية الأ�شل م�شهورة لدى جرانها باأنها طويلة الل�شان بذيئة الألفاظ 
اأن  الزوجة اجل��الدة وكانوا يعرفون  اكتملت فيها كل �شفات  امل��زاج  حادة 
زوجها واأولده��ا الثالثة يعي�شون حتت �شطوة قوة داهمة ل راد لها ول 

حيلة لهم يف مواجهة اآثارها اليومية على نف�شيتهم واأبدانهم.

قتلتني قبل اأن اأقتلها
اأقتلها  44 �شنة يبكي ويقول مل  وقف الزوج الهندي راجندر �شنج بقال 
يف احلقيقة مل اأقتلها لقد كنت اأحاول فح�شب اأن اأ�شكت الفم الذي ينه�س 
اأن  اأتعمد  مل  اأقتلها  مل  اأولدي  كيان  ويزلزل  وج��داين  ومي��زق  اأع�شابي 
اأقتلها لقد كانت امراأة هي العذاب بعينه هي اجلربوت اإذا متثل لقد ع�شت 
معها 21 �شنة كاملة كانت مبثابة �شجن يومي فيها حياتي من ال�شتقرار 
اأجتاوز  اأن ي�شمعها من زوجته ل  ال��زوج  التي يحب  الكلمة  والوئام ومن 

التي  امل���راأة  ه��ذه  اإن  قلت  اإن  القا�شي  �شيدي  يا  احلقيقة 
الل�شان  اإرهابية  �شوى  تكن  مل  ب�شببها  اليوم  اأحاكم 

حت��ت دع���وى اأن��ه��ا زوج��ت��ي فقد روع��ت��ن��ي وروعت 
اأ�شال  ي��ف��رت���س  ال��ت��ي  كلها  واأ���ش��رت��ي  اأولدي 
يل  تكيل  كانت  اأركانها  من  اأ�شا�شي  ركن  اأنها 

ل�شان  الإهانات جتريح لي�س بعده جتريح 
اإ�شكاته �شيل  اأحد ي�شتطيع  اإن انطلق فال 
من التقريع والزجر واللوم بال اأي رد من 

جانبي .
ت��خ��ي��ل��وا ل��و اأن ال����زوج ���ش��ار ه��دف��ا كل 
�شنة   21 م��دار  ثانية من حياته على 
للنقد والزجر والتقريع �شواء كان يف 
اأو مكان عمله ترى ماذا يفعل؟  بيته 
ع��ل��ى الأق�����ل ي���ح���اول اإ���ش��ك��ات��ه��ا فلما 
ح��اول��ت وج��دت��ه��ا ق��د م��ات��ت وهااأنذا 
املحاولة  ه����ذه  ب�����ش��ب��ب  الآن  اأح���اك���م 

هي  اأب����دا  بيننا  حت��ل  مل  ال��ت��ي  امل�شكلة 
اأن جتعل  امللحة يف  امل�شيطرة  رغبتها 

كل من يف البيت خا�شعا حلكومتها 
اخلا�شة امل�شتبدة .

اأم��ر ول  ب��اأن يعار�شها يف  راأيها ول ت�شمح لأح��د  راأي��ا غر  اإنها ل تطيق 
قانونها  لها  ك��ان  لقد  ال�شغر  ابنها  ك��ان  ل��و  حتى  غرها  لآلم  ت�شغي 
الطاغي اخلا�س بها. وتوقف املتهم يتفقد اأثر كلماته يف احلا�شرين ثم 

ا�شتمر يقول وهو يبذل جهدا كبرا لل�شيطرة على م�شاعره .

ال�صمت الأبدي
يف املرة التي حاولت فيها اأن اأ�شكتها ظلت تتحدث طيلة �شاعتني كاملتني 
اأج��د جملة  اأن  اأب��دا  من ال�شتائم وال��ب��ذاءة واأن��ا �شامت �شابر مل ا�شتطع 
تفرغ  اأن  هدفها  ك���اأن  ���ش��يء  اأي  واأق���ول  اأرد  حتى  اأو  عندها  اأق���ف  فا�شلة 
وفجاأة  اأولدي  وراأ���س  راأ�شي  على  بداخلها  تختزنها  التي  ال��ق��اذروات  كل 
اأكتف  ومل  املرتعدين  بقب�شتي  عنقها  من  واألفها  اإليها  اأنه�س  وجدتني 
بذلك �شارعت وجئت ب�شلك كهربائي ولففته حول رقبتها وهي تخم�شني 

لفظت  حتى  وقدميها  بيدها  وت�شربني  ب��اأظ��ف��اره��ا 
اأنفا�شها و�شكت معها ل�شانها القا�شي.

وداعا اأيتها املراأة
وا�شتطرد الزوج يف اعرتافاته قائال والغريب.. الغريب يا �شيدي القا�شي 
اأنها فقدت حتى يف تلك اللحظة امل�شرية عطف اأو تعاطف اأولدها فقد 
�شجعني هارنك ابننا 15 �شنة ووجه اإليها قب�شته يف وجهها وفتح فمها 
ثم ح�شاه بالب�شل املطبوخ ياأمرها اأن تاأكله وهو ي�شيح وكاأنه فقد وعيه 
و�شعوره لرى الآن ما ميكنك اأن تفعليه اأيتها املراأة لن يكون بو�شعك اأن 

ت�شربينا بعد الآن .
قائلة  اإىل  وتو�شلت  اأن متنعني عنها  �شنة فحاولت   16 رانيتا  ابنتي  اإم��ا 
دعها فاإنها ل ت�شتحق اأن ت�شجن ب�شببها يكفي �شجننا معها ال 15 �شنة ثم 
�شكت املتهم عن الكالم وا�شتاأذن حمامية الدفاع الواقع يا �شيادة القا�شي 
على  مبا�شرة  ال�شابقة  الأي���ام  يف  تعر�س  قد  �شنج  ران��در  امل�شكني  ه��ذا  اأن 
م�شاعره مل  لكل  ال�شارخ  والنتهاك  ال�شباب  يهداأ من  ل  لوابل  احل��ادث 

تراع يف ذلك جراننا اأو اأ�شدقاء م�شتعملة اللغة الإجنليزية.
لغتها الوطنية .

وجيء بال�شهود من الأبناء واجلران والأ�شدقاء فاأكدوا كل كلمة 
وبذاءاتها  �شتائمها  ينتقد  مل  اأي�شا  وبع�شهم  ال���زوج  بها  نطق 

فح�شب بل انتقد ت�شرفاتها اأي�شا معهم.

اأغرب حكم
اأغ��رب حكم عرفته  فكان  القا�شي حكمه  اأ�شدر  النهاية  ويف 
ي��ربر حكمه موجها كلماته  وه��و  وق���ال  ل��ن��دن  حم��اك��م 
اإىل الزوج املتهم الذي اعرتف بجرميته لقد 
عانيت ل�شنوات طويلة ولقد حتملت ما مل 
املواقف  م��ث��ل  غ���رك يف  مي��ك��ن حتمله 
اأع�شابك خانتك  اأن  اإل  ذكرتها  التي 
واأف��ل��ت منك ال��زم��ام ف��اأق��دم��ت على 

فعلتك.
اأنني ل اأرى يف ر�شالتك اإىل ال�شجن 
اأي فائدة لك اأوهذا هو املهم لأولدك 
اأمهم  ب�شبب  ال�شجن  دخ��ول��ك  اإن  ب��ل 

�شيلحق بهم �شررا موؤكدا.

الرباءة 
و�شط ده�شة وذهول احلا�شرين خرج 
وهو  النكدية  امل�شتبدة  زوجته  قاتل 
الرباءة  ابت�شامة  وجهه  على  يحمل 

وقد �شم اأولده اإىل �شدره.

قتل زوجته ولكن القا�شي اأفرج عنه
- الزوج : مل اأقتلها ولكني حاولت اإ�صكاتها عن ال�صتائم التي توجهها يل ولأولدها

- اجلريان �صهود على �صالطة ل�صان الزوجة الذي مل ي�صلم منه اأحد

ا�شتاذ يقتل زميال له باملدر�شة

ت�شاجر مع �شديق عمره.. فاإنظر ما فعله به
قي��ام  واق���عة  التحقيق فى  ب�شوه���اج  العامة  اأخم��يم  نيابة  بداأت 
باملرحل����ة  طال����ب  على  بالتع����دى  احلق����وق،  بك���لية  طال���ب 
بعدة  اإ�ش����ابته  عنه  نتج  مم��ا  مط����واة،  با�شتخ����دام  الث����انوية 
ب�شبب  وف����ارق احلي����اة عق���ب ذلك  طعن����ات متف����رقة باجل�ش����م 
خالف�����ات �ش�����ابقة بينهما، وق����ررت �شرعة �شبط املته����م و�ش����رعة 
وال�ش���الح  ومالب�شاتها  ال��واق��ع��ة  ح����ول  املب����احث  حتري����ات 

امل�شتخدم.
وك����ان م�ش����اعد الوزير مدير اأمن �شوهاج قد تلقى اإخط����اراً من 
ماأم����ور مركز �ش����رطة اأخميم يفيد تلقيهم بالغ����اً من م�شت�شفى 
�شوه����اج اجل�����امعى بو�ش�����ول ط����الب بالثانوى م�ش����اباً بج����روح 
داخل���ى  ونزيف  والظه����ر،  بال�ش����در  متفرقة  ناف����ذة  طعني��ة 

وتوفى عقب و�شوله للم�شت�شفى.
وعلى الفور انتقل اإىل مكان الواقعة رئي�س مباحث املديرية و 
رئي�س فرع بحث ال�شرق، وتبني من خالل التحريات التى قام 
 16 زه���رى  �شعبان  اأح��م��د  ب��و���ش��ول  اأخ��م��ي��م  مباحث  رئي�س  بها 
الدير  بنجع  ويقيم  الثانوية  بال�شوامعة  مبدر�شة  طالب  عاما 

نافذة  طعنية  ب��ج��روح  م�شاباً  ���ش��رق  ال�شوامعة  لقرية  التابع 
و�شوله  عقب  وتوفى  داخلى  ونزيف  والظهر  بال�شدر  متفرقة 

للم�شت�شفى.
46 عاما  اإ�شم���اعيل  وب�شوؤال وال����د املجنى عليه �شعب����ان زهرى 
م����در�س اته�����م امل��دعو خ�����الد �س. �س، و�شهرته خ����الد ال�شبع 
من  بتح���ري�س  ابنه  بقتل  احلق����وق  بكلية  ط������الب  �شنة   20

والده.
واأف�����ادت التحريات الأولية، اأن املتهم ا�شتدرج املجنى عليه بحجة 
�شقيقه لإح�شار كتاب مدر�شى،  اأح��د زم��الء  اإر���ش��اده عن منزل 
اأنهال عليه طعنا باملطواة حتى  واأثناء �شرهما بالطريق العام 
�شقط غارقا فى دمائه ولفظ اأنفا�شه داخل امل�شت�شفى، واأ�شفرت 
جهود اإدارة البحث اجلنائى بالتن�شيق وفرع الأمن العام باإ�شراف  
العام عن �شبط والد  الأم��ن  العام و مفت�س  الأم��ن  رئي�س فرع 
بالواقعة  علمه  ون��ف��ى  اإل��ي��ه  ن�شب  م��ا  اأن��ك��ر  ومب��واج��ه��ت��ه  املتهم 
واأ�شدرت  التحقيق  وتولت  املركز  اإدارى   129 املح�شر  وحت��رر 

قرارها ال�شابق.
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2011/10/5م املودعة حتت رقم : 163353 
    Leema BEST QUALITY:با�شم

وعنوان:حمل ملك بلدية دبي الرا�س 48609 2674435 2676255 . 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

اللحوم وال�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد خال�شات اللحم فواكه وخ�شروات حمفوظة جممدة وجمففة 
ودهون  زي��وت  احلليب  ومنتجات  احلليب  بي�س  بال�شكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة 

معدة لالكل.
الواقعة بالفئة :29

و�شف العالمه:وا�شفلها الكلمة Leema باحرف لتينية باللون البي�س يف خلفية باللون الحمر.
ال�شرتاطات:ل يوجد .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 155448  بتاريخ : 2011/04/07م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /    /      م

با�ش��م: "فينان�شكون�شولت" اإيود
وعنوانه: 16 األت�شيكو �شرتيت، 4000 بلوفديف، بلغاريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شجائر وال�شيجار، ومنتجات للمدخنني

الواق�عة بالفئة: 34
و�شف العالمة: ر�شم م�شتطيل لها اطار باللون الزرق مق�شوم من العلى بخط مائل ابي�س بحيث اعاله 
 BEST MAN عبارة عم ر�شم ملثلث مقلوب باللون الذهبي وا�شفلها باللون الوردي داخله كتبت كلمات
اليمني  من  ا�شدين  عليه  ويرتكز  ت��اج  فوقه  درع  ر�شم  اليمني  من  اعالها  البي�س  وباللون  لتينية  باحرف 

والي�شار وا�شفله ر�شم �شريط متعرج جميعها باللون الذهبي
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2011/7/20م املودعة حتت رقم : 160151 
با�شم:حممد عبدالرحمن حممد العو�شي �س.ذ.م.م    

وعنوان:حمل ملك حممد خلفان حممد الق�شر ديرة البطني �س.ب:42134   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

املن�شوجات ومنتجات الن�شيج والغر الواردة يف فئات اخرى اغطية املفار�س واملوائد .
الواقعة بالفئة :24

و�شف العالمه:هي كلمة KOALA مكتوبة باحلروف الالتينية باللون ال�شود تقع ا�شفل �شورة قط على 
�شا�شة ملونة باللون الوردي .

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2011/7/20م املودعة حتت رقم : 160150 
با�شم:حممد عبدالرحمن حممد العو�شي �س.ذ.م.م    

وعنوان:حمل ملك حممد خلفان حممد الق�شر ديرة البطني �س.ب:42134   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

اخرى  فئات  ال��واردة يف  امل��واد وغر  هذه  امل�شنوعة من  واملنتجات  املدبوغة  اجللود  وتقليد  املدبوغة  اجللود 
جلود احليوانات اخلام او املدبوغة ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية املظالت وال�شما�شي والع�شي ال�شياط واطقم 

احليوانات وال�شروج .
الواقعة بالفئة :18

و�شف العالمه:هي كلمة KOALA مكتوبة باحلروف الالتينية باللون ال�شود تقع ا�شفل �شورة قط على 
�شا�شة ملونة باللون الوردي .

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2011/7/20م املودعة حتت رقم : 160153 
با�شم:بيبي �شيتي ذ.م.م    

وعنوان:حمل ملك احمد حممد بالقيزي ديرة البطني �س.ب:42134   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

املركبات واجهزة النقل الربي واجلوي واملائي .
الواقعة بالفئة :12

ملونة  �شا�شة  على  تقع  البي�س  باللون  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   MOON كلمة  العالمه:هي  و�شف 
باللون ال�شفر .

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2011/7/20م املودعة حتت رقم : 160154 
با�شم:بيبي �شيتي ذ.م.م    

وعنوان:حمل ملك احمد حممد بالقيزي ديرة البطني �س.ب:42134   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

الثاث واملرايا واط��ارات ال�شور املنتجات )غر ال��واردة يف فئات اخرى( امل�شنوعات من اخل�شب او الفلني او 
الغاب اخليزران او ال�شف�شاف او القرون او العظام او العاج او عظم احلوت او ال�شدف او الكهرمان او املحار 

او املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد او من املواد البال�شتيكية.
الواقعة بالفئة :20

ملونة  �شا�شة  على  تقع  البي�س  باللون  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   MOON كلمة  العالمه:هي  و�شف 
باللون ال�شفر .

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2012/12/13م املودعة حتت رقم : 183476 
با�شم:بي�شكو المارات للمقاولت الكهربائية ذ.م.م    

وعنوان:ابوظبي �شارع امليناء ، �س.ب: 127748 ، هاتف: 026799547   
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

الربية  والغاز  النفط  النفط ومن�شات  القيا�س حلقول  الكهربائية واجهزة  للمعدات  الفني  الفح�س  خدمات 
والبحرية.

الواقعة بالفئة :42
و�شف العالمه:العالمة عبارة عن كلمة pesco باللون الزرق الفاحت على خلفية بي�شاء.

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2012/12/13م املودعة حتت رقم : 183475 
با�شم:بي�شكو المارات للمقاولت الكهربائية ذ.م.م    

وعنوان:ابوظبي �شارع امليناء ، �س.ب: 127748 ، هاتف: 026799547 ، فاك�س:026799547
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

نقل  وحمطات  و�شبكات  ومقاولت  اللكرتونية  والجهزة  واملعدات  الآلت  وا�شالح  و�شيانة  تركيب  خدمات 
الطاقة وحمطات توزيع الطاقة.

الواقعة بالفئة :37
و�شف العالمه:العالمة عبارة عن كلمة PESCO باللون الزرق الفاحت على خلفية بي�شاء.

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2012/10/18م املودعة حتت رقم : 164013 
با�شم:جمعه حممد نامي الكعبي    

وعنوان:دبي ، الرب�شاء . 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

قم�شان ف�شاتني بانواعها بلوزات مالب�س داخلية احذية متنوعة قبعات ومعاطف �شنط يدوية اك�ش�شوارات .
الواقعة بالفئة :25

و���ش��ف ال��ع��الم��ه:ال�����ش��ك��ل ه���و ���ش��ك��ل ال��ك��ل��م��ة ال��ع��ادي��ة ل��غ��وي��ا ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة )م���ام���ات���ي( والجنليزية 
)MAMATI( اللون عبارة عن لون ال�شود.

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2013/1/29م املودعة حتت رقم : 185873 
با�شم:برل للتجارة �س م ح     

وعنوان:را�س اخليمة ، �س.ب: 54659 ، هاتف: 0506591703 ، فاك�س: 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

اللحوم وال�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد خال�شات اللحم فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
والدهون  ال��زي��وت  احلليب  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�شكر  مطبوخة  وف��واك��ه  ومربيات  )جيلي(  ه��الم 

ال�شاحلة لالكل .
الواقعة بالفئة :29

و�شف العالمه:العالمة عبارة عن كلمة mirta باللون الزرق يتخلله ا�شكال هند�شية ب�شكل مميز وب�شيطه 
باللون الحمر وال�شكل على خلفية.

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2013/1/29م املودعة حتت رقم : 185874 
با�شم:برل للتجارة �س م ح     

وعنوان:را�س اخليمة ، �س.ب: 54659 ، هاتف: 0506591703 ، فاك�س: 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية الرز التابيوكا وال�شاغو الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من 
احلبوب اخلبز والفطائر واحللويات احللويات املثلجة ع�شل النحل والع�شل ال�شود اخلمرة وم�شحوق اخلبيز 

امللح اخلردل اخلل ال�شل�شات )التوابل البهارات الثلج.
الواقعة بالفئة :30

و�شف العالمه:العالمة عبارة عن كلمة mirta باللون الزرق يتخلله ا�شكال هند�شية ب�شكل مميز وب�شيطه 
باللون الحمر وال�شكل على خلفية.

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

املودعة بالرقم :50765
با�ش��م: جمموعة اخلزنة الدولية 

وعنوانه:المارات ، العني ، �س.ب: 1646 
بتاريخ:2003/5/28   وامل�شجلة حتت رقم:40780 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : / / 200  وحتى تاريخ: / /200

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

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

بتاريخ :2013/1/29م املودعة حتت رقم : 185871 
با�شم:برل للتجارة �س م ح     

وعنوان:را�س اخليمة ، �س.ب: 54659 ، هاتف: 0506591703  
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغر وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 
احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(.

الواقعة بالفئة :35
و�شف العالمه:العالمة عبارة عن �شكل كوب قهوه باللون ال�شود ويخرج منه �شكل دخان وي�شاره �شكل ثالث 
على  وال�شكل  ال�شود  باللون   olabi وا�شفله  ال�شود  باللون   coffee ال�شكل  وا�شفل  ال�شود  باللون  دوائ��ر 

خلفية بي�شاء.
ال�شرتاطات: .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /قم�شية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : 2009/03/23م املودعة حتت رقم : 127312 
بتاريخ : 2010/10/05م امل�شجلة حتت رقم : 107845 

با�ش��م: �شيفان بي�شاكجى
وعنوانه: مول فيناري ماهالي�شي، غازي �شنانبا�شا �شوكاك منرب:3/14، اميينونو – ا�شطنبول - تركيا 

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) 97 ( – )2010/07/12(
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املجوهرات  اخ��رى؛  فئات  يف  مت�شمنة  غر  بها،  مطليا  او  منها  م�شنوعة  وا�شياء  وحّليتها  الثمينة  امل��ع��ادن 
والأحجار الكرمية، �شاعات وادوات اخرى خمت�شة بتق�شيم الوقت وقيا�شه و�شبطه 

الواق�عة بالفئة: 14
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة: �شيفان كيويومكيولوك �شاناي يف تيكاريت ليمتد �شركتي

ا�شم املتنازل له : �شيفان بي�شاكجى
مه�نته: التجارة
جن�شيته: تركية

عنوانه وحمل اإقامته: مول فيناري ماهالي�شي، غازي �شنانبا�شا �شوكاك منرب:3/14، اميينونو – ا�شطنبول 
- تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2012/5/25  ، تاريخ التا�شر يف ال�شجل:   2012/6/16
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2011/11/15م املودعة حتت رقم : 165155 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/5/24م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجزائها )طاملا انها مت�شمنه او م�شموله يف الفئة 12(

بالفئة: 12
و�شف العالمة:عبارة عن كلمات VIANO PEARL باأحرف اللغة الجنليزية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2011/11/15م املودعة حتت رقم : 165156 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/5/24م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجزائها )طاملا انها مت�شمنه او م�شموله يف الفئة 12(

بالفئة: 12
VIANO VISION PEARL باأحرف اللغة الجنليزية باللون  و�شف العالمة:عبارة عن كلمات 

ال�شود.
 ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /قم�شية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : 2011/02/28م املودعة حتت رقم : 153628 
بتاريخ : 2012/02/07م امل�شجلة حتت رقم : 163990 

با�ش��م: لومان ليتنج ال تي دي
وعنوانه: يونت 709، ليك�شايد 2، فيز 2، نو. 10 �شاين�س بارك وي�شت افينيو،

 هونغ كونغ �شاين�س بارك، �شاتني، ان. تي.، هونغ كونغ
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )112( – )2011/11/29م(

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
م�شابيح  ب��اجل��دار(؛  فجوات  يف  )املو�شوعة  التجاويف  اأ���ش��واء  الطاولة؛  م�شابيح  ال�شوء؛  )ب�شالت(  ملبات 
ال�شالمة؛ اأ�شواء الديكور؛ م�شاعل او الأ�شواء التي حتمل؛ امل�شابيح اجلمالية؛ الك�شافات )م�شاعل كهربائية(؛ 
ال�شواء حتت املاء؛ اأ�شواء الليل )خمتلفة عن ال�شموع(؛ الأ�شواء املركزة، اأ�شواء ال�شقف؛ امل�شابيح ال�شم�شية؛ 
مقاب�س  الإ���ش��اءة؛  اأنابيب  النارية؛  للدراجات  ال�شوء  )ب�شالت(  ملبات  للمركبات؛  ال�شوء  )ب�شالت(  ملبات 

جموفه لجل امل�شابيح الكهربائية؛ امل�شابيح الإ�شاءة؛ الأ�شواء الكهربائية؛ اأجهزة لالإنارة
الواق�عة بالفئة: 11

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة: لومان ليتنج كو.، ال تي دي.
ا�شم املتنازل له : لومان ليتنج ال تي دي

مه�نته: التجارة / ال�شناعة
جن�شيته: هونغ كونغ
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اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جا�شبر �شينغ 
ت��ارل��و���ش��ان ���ش��ي��ن��غ   -هندي 
�شفره  -  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
)1933423(�شادر  رق��م  
من الهند   من يجده عليه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

.052/8088543

فقدان جواز �سفرت
فينوليا  امل����دع����و/  ف���ق���د  
براميال م��اري��ا   - هندي 
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
   )3863662( رق���������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.050/7983220
فقدان جواز �سفرت

نا�شر علي  امل��دع��و/  فقد  
نا�شر اح��م��د   - باك�شتان 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم  
)1803251(   �شادر من 
عليه  يجده  من  باك�شتان 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.055/9611811

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ يطى �شومياتي 
نت م��ارك ه��الل- اندون�شي 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رقم  )204515(   �شادر 
ان��دون�����ش��ي��ا م���ن يجده  م���ن 
بال�شفارة  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

الندون�شية لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
ن����ور العامل  ف��ق��د  امل���دع���و/ 
بنجالدي�س  ع���ب���دامل���ال���ك- 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رقم  )471529(   �شادر 
من بنجالدي�س  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.055/7755065

فقدان جواز �سفرت
ليت  انو مياه  املدعو/  فقد  
بنجالدي�س   - م��ي��اه  ازه�����ار 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة- 
   )0738215( رق����������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

.056/7156307

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����وة/ جنوانه  ف���ق���دت  
موفق جربائيل عتي�شا     - 
ال��ع��راق��ي اجل��ن�����ش��ي��ة- جواز 
�شفرها رقم  )1083593(   
�شادر من العراق من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

.050/6680915

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ اح��م��د ح�شن 
ع���������ب���������داهلل حم������م������د خ���ر      
-ال�شودان اجلن�شية  -  جواز 
 )825775( رق���م   �شفره 
����ش���ادر م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 050/1331003.

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

املودعة حتت رقم : 170564   بتاريخ : 2012/3/14
با�ش��م: تومام فالبيل ايرتومان عبدالقادر  

وعنوانه: دبي- ديره- �س ب: 90196 هاتف: 2953686-04 فاك�س: 04-2941334
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة او مطلية بها، غر الواردة 
فئات اخرى، املجوهرات الكرمية، ادوات قيا�س الوقت وادوات قيا�س الوقت الدقيقة.

 الواق�عة بالفئة: 11
و�شف العالمة: SMART LIGHT العبارة مدونة بحروف لتينية كبرة بلون ا�شود حيث كلمة 
LIGHT مدونة ب�شكل عمودي على امتداد حرف T من كلمة SMART يعلوها �شكل مثلث مائل 

على امتداد كلمتي العالمة بلون احمر، وجميعها على خلفية مربعة بي�شاء.
ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1832  ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية:  الها�شمي  �شامل  ابوبكر  عائ�شة  مدعي/ 
ممدوح عبداحلميد عبدالله ال�شريف اجلن�شية: ال�شعودية مو�شوع الدعوى:  
طالق للهجر بقاء املهر لديها  املطلوب اعالنه/ ممدوح عبداحلميد عبدالله 
ال�شريف اجلن�شية: ال�شعودية  عنوانه: بالن�شر)بالن�شر يف �شحيفتني وا�شعتي 
النت�شار(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الربعاء املوافق 2013/2/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة دائرة الق�شاء   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/12
الحوال ال�سخ�سية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/859  جت كل- م ت-ب- اأظ

النا�شر  جمموعة  عليه:  مدعى  ال�شويد  اجلن�شية:  م�شطفى  عبدالوهاب  مدعي/ 
العاملية ملالكها ورثة ال�شيخ/ نا�شر بن زايد بن �شلطان اآل نهيان اجلن�شية: المارات  
بقيمة  مالية  +مطالبة   1.473.414.00 بقيمة  بيع  عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع 
املطلوب  درهم 200.000.00  بقيمة  تعوي�س  قانونية %12  فائدة   + درهم   873.904.00
اعالنه/جمموعة النا�شر العاملية ملالكها ورثة ال�شيخ/ نا�شر بن زايد بن �شلطان اآل 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(   بالن�شر)بايداع  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  نهيان 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر 
ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/116  جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ �شركة المارات الفنية )ئي تي ايه( ملكو اجلن�شية: المارات مدعى 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  املتحدة  توام  م�شاريع  �شركة  عليه: 
املتحدة  توام  م�شاريع  اعالنه/�شركة  املطلوب  درهم    58000 مالية  مطالبة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز الداري �شخ�شيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  168/ 2013 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  م  ذ.م.  معتوق  م�شنع  �شركة   : امل�شتاأنف 
الغاء   : ال�شتئناف  مو�شوع  لبنان  اجلن�شية:  معتوق  حممود  عليه:جواد 
احلكم عن مبلغ وقدره 300000 درهم  املطلوب اعالنه/جواد حممود معتوق 
اجلن�شية: لبنان العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2012/1908 جت كل-م ت- ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/2/19 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
نهيان  اآل  الكائنة-مع�شكر  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام 
بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  او  �شخ�شيا 

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

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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•• اأبوظبي-الفجر: 

لأربع  الرئي�شي  امل�شغل  اأبوظبي  مرافئ  اأعلنت 
اأب��وظ��ب��ي، ام�����س عن  م��وان��ئ جت��اري��ة رئي�شة يف 
ت��و���ش��ل��ه��ا لت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع جم��م��وع��ة من 
 OEL م��ن  ك��ل  ت�شم  البحري  النقل  �شركات 
ال�شريع(،  ال��ب��ح��ري  للنقل  ال�����ش��رق  )خ��ط��وط 
للبدء  وذل��ك  فيدرز،  بري�س  واإك�س  و�شيماتيك، 

بتاأمني خدمات النقل البحري املبا�شرة لت�شهيل 
الأعمال التجارية بني ميناء خليفة يف اأبوظبي 

و موانئ مندرا ونافا �شيفا يف مومباي-الهند.
لينده،  دي  ف��ان  م��ارت��ني  ���ش��ّدد  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
اأهمية  على  اأبوظبي،  ملرافئ  التنفيذي  الرئي�س 
خ��دم��ات خ��ط��وط ال��ن��ق��ل امل��ب��ا���ش��ر ال��ت��ي �شتعزز 
م��ك��ان��ة حم��ط��ة احل���اوي���ات يف م��ي��ن��اء خليفة يف 
توفر  ي�شمن  مما  والعاملية،  املحلية  الأ���ش��واق 

املوردين وامل�شدرين، اإ�شافة اإىل عمالء ال�شحن 
النقل  عملية  ت�شريع  خ���الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ال�شتراد  م��راك��ز  اأك��رب  م��ن  اثنني  اإىل  املبا�شر 
ه��ذه اخلدمات  ب��اأن  واأّك��د  الهند.  والت�شدير يف 
�شت�شاهم يف تطوير حمطة احلاويات يف ميناء 
خ��ل��ي��ف��ة ك��م��رك��ز ���ش��ح��ن اإق��ل��ي��م��ي وع���امل���ي، حيث 
�شتوفر �شبكة متنامية من اخلطوط الرئي�شية 
ومزودي اخلدمات مع اإمكانية الو�شول املبا�شر 

اإىل املراكز التجارية العاملية الكربى، واحلد من 
التكلفة التجارية لل�شركات الوطنية والأجنبية. 
الأ�شبوعية  اخل��دم��ات  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت���در 
IGI تربط �شبه اجلزيرة العربية  ب�   املعروفة 
بالهند، و�شوف تقوم باإ�شافة اإمارة اأبوظبي على 
جدولها فور قيامها بتوفر اخلدمة يف حمطة 
ال�شهر  م��ن   27 يف  خليفة  ميناء  يف  احل��اوي��ات 

اجلاري.

بهدف تو�صعة نطاق تغطيتها الإقليمية املبا�صرة 

مرافئ اأبوظبي تتعاون مع عدد من �شركات النقل البحري العاملية عرب ميناء خليفة 

املال والأعمال

الإمارات  لبنك  التابعة  ال��روات  اإدارة  ذراع  اأ�شارت 
ال�شرق  منطقة  يف  ال��رائ��د  البنك   ، ال��وط��ن��ي  دب��ي 
عام  امل�شتثمرين خالل  قيام  �شرورة  اإىل  الأو�شط، 
ا�شتثمارية متوازنة من  بت�شغيل حمفظة   2013
ونوهت  متنوعة؛  جغرافية  ومناطق  اأ�شول  فئات 
على  النا�شئة  الأ���ش��واق  و�شلع  اأ�شهم  تف�شيلها  اإىل 

�شندات الدخل الثابت الأوروبية والأمركية.
ويف �شياق كلمة األقاها موؤخراً خالل لقاء اإعالمي 
ال����ع����ام احل��������ايل: جمابهة  ع����ن����وان  ان���ع���ق���د حت����ت 
، قال  ال�شتثمار  التي تفر�شها خماطر  التحديات 
مارك مكفارلند، كبر ا�شرتاتيجيي ال�شتثمارات، 
ال��وط��ن��ي :  ال����روات، يف بنك الإم����ارات دب��ي  اإدارة 
بالنظر اإىل الأ�شواق العاملية، نرى اأن هناك العديد 
الأ�شهم  اأ�شواق  املهمة يف  ال�شتثمارية  الفر�س  من 
ال�شرق  ذل��ك منطقة  ال��ع��امل مب��ا يف  ح��ول  وال�شلع 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ونحن نف�شل ال�شتثمار 
يف  ال�شتثمار  على  العالية  الأرب���اح  ذات  الأ�شهم  يف 

اأدوات الدخل الثابت .
يف  ال�شتثماري  الإن��ف��اق  اأن  اإىل  مكفارلند  واأ���ش��ار 
الوليات املتحدة الأمركية ي�شهد حت�شناً ملحوظاً 
وا���ش��ح��ة يف قطاعي  انتعا�س  م��وؤ���ش��رات  م��ع وج���ود 
احلالة  ورغ���م  ال�شكني؛  وال��ب��ن��اء  املالية  اخل��دم��ات 
لقت�شاد  امل��وؤ���ش��رات  ه��ذه  حتملها  التي  الإيجابية 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة ع��م��وم��اً، غ��ر اأنها 
�شتوؤدي بطبيعة احلال اإىل ارتفاع م�شتوى الطلب 
امل��ج��الت من خارج  بهذه  املتعلقة  الإم����دادات  على 

ووا�شل  النا�شئة.  الأ���ش��واق  م��ن  �شيما  ول  ال��ب��الد 
ال�شلطات  على  يتوجب  قائاًل:  حديثه  مكفارلند 
الأمركية  املتحدة  الوليات  املركزية يف  امل�شرفية 
ال�شلع واخل��دم��ات عرب  الطلب على  دع��م  واأوروب����ا 
�شخ ال�شيولة ب�شكل م�شتمر، مما ي�شهل تدّفق راأ�س 

املال من البلدان املتقدمة نحو الأ�شواق النا�شئة . 
م�شتوى  ب��رف��ع  امل�شتثمرين  م��ك��ف��ارلن��د  وي��ن�����ش��ح 
ا�شتثماراتهم يف اأ�شواق الأ�شهم اليابانية والآ�شيوية 
والرو�شية واأمركا الالتينية؛ وقال بهذا ال�شدد: 
الدخل  اأدوات  يف  ي�����ش��ارك��وا  اأن  امل�شتثمرين  ع��ل��ى 
الثابت فقط يف حال اأرادوا املحافظة على مواقعهم 
خالل ال�شنتني اإىل ثالث �شنوات القادمة؛ وينبغي 
ذات  ال�شندات  على  ال�شتثمارية  املحافظ  تركز  اأن 
ال�شندات  من  ب��دًل  اجليد  ال�شتثماري  الت�شنيف 
الرديئة اأو عالية الت�شنيف وذلك ب�شبب خطورتها 

اأو تكلفتها العالية .
وفيما يخ�س ال�شلع، ومتا�شياً مع احلاجة لتحقيق 
النمو اأو النتعا�س �شمن الأ�شواق النا�شئة، يف�شل 
والأدوات  ال���ب���الدي���وم  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  م��ك��ف��ارلن��د 
نظراً  وال�شناعية  والدورية  الزراعية  ال�شتثمارية 

لدورها املبا�شر يف تعايف القت�شاد ال�شيني.
�شراء  بتجنب  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  م��ك��ف��ارلن��د  وي��ن�����ش��ح 
�شهدته  ملا  نظراً  والأوروب��ي��ة  الأمريكية  ال�شندات 
من انخفا�س حاد يف عائداتها على مدار ال�شنتني 
امل��ا���ش��ي��ت��ني؛ وي��ن��ط��ب��ق الأم�����ر ذات����ه ع��ل��ى الأ�شهم 
ا�شتمرار  ج����راء  ب��الن��خ��ف��ا���س  امل���ه���ددة  الأوروب����ي����ة 

ا�شتطاعت  ف��ي��م��ا  امل��ح��دق��ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل��خ��اط��ر 
اأ�شعاراً  حت��ق��ق  اأن  امل��ق��اب��ل  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  الأ���ش��ه��م 
مل  وما  احلالية.  امل�شتويات  عند  متوقعة  اإيجابية 
�شد  خا�شة  حت��وط  �شيا�شات  امل�شتثمرون  ينتهج 
املخاطر الكامنة، فاإن مكفارلند يعتقد باأن حالت 
الت�شخم والتقلب يف اأ�شعار املنتجات ميكن اأن يوفر 
قيمة �شئيلة للمحافظ ال�شتثمارية لعام 2013.

وب��ه��ذا ال�����ش��دد، ق���ال م��ك��ف��ارلن��د: ل ي����زال قطاع 
اإدارة  ذراع  ب��اه��ت��م��ام  ي��ح��ظ��ى  الأج���ن���ب���ي  ال�����ش��رف 
الروات التابعة لبنك ’الإمارات دبي الوطني‘. ويف 
هذا ال�شياق، ينبغي اأن تركز املحافظ ال�شتثمارية 
ب���دًل من  النا�شئة  الأ����ش���واق  ع��م��الت  على  جم���دداً 
امل��ت��ق��دم��ة . و���ش��ل��ط م��ك��ف��ارلن��د ال�شوء  الأ����ش���واق 
واللرة  املك�شيكي،  والبيزو  الرو�شي،  الروبل  على 
الهندية  والروبية  املاليزي،  والرينجيت  الرتكية، 
ك��م��ث��ال ع��ل��ى ال��ع��م��الت امل���ث���رة ل��اله��ت��م��ام. وقال 
ب��ه��ذا ال�����ش��دد: نعتقد ب���اأن ال��ني م��ه��دد مب��زي��د من 
الإ�شرتليني  اجلنيه  �شي�شجل  فيما  الن��خ��ف��ا���س، 
م�شتقر  غ��ر  ال��ي��ورو  وي��ب��ق��ى  م��ت��دن��ي��ة.  م�شتويات 
لكنه  الأوروبية،  ال�شيا�شية  بالأو�شاع  تاأثره  نتيجة 
الدولر  و�شرتفع  مرتفعة.  بيع  معدلت  �شيحقق 
الأم���ري���ك���ي م���ع ت�����ش��اع��د خم����اوف ال�����ش��وق، ولكنه 
النمو.  انتعا�س  م��ع  ك��ب��رة  بيع  عمليات  �شي�شهد 
الأمريكية  امل��ي��زان��ي��ة  ال��ك��ب��ر يف  ال��ع��ج��ز  و���ش��ي��وؤدي 
ال��دولر مقابل عمالت الأ�شواق  ت��داول  اإىل �شعف 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ع��م��وم��اً . وي��ن�����ش��ح ب��ن��ك الإم�������ارات دبي 

الوطني امل�شتثمرين كذلك مبتابعة فئات الأ�شول 
ال�شاأن:  بهذا  ويقول مكفارلند  كثب،  البديلة عن 
العربية  الإم��ارات  دولة  العقارات يف  يوا�شل قطاع 
و�شط  ال�شرائية  ال��ق��درة  حيث  م��ن  متيزه  املتحدة 
زي����ادة م��ع��دلت ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��ق��ارات التجارية 
وتناول مكفارلند قطاع   . ب�شكل خا�س  وال�شكنية 
القطاع  ه��ذا  يكون  ل  قد  ق��ائ��اًل:  اجلميلة  الفنون 
من املكونات الأ�شا�شية ملحفظة متوازنة خالل عام 
وارتباطاً  ب�شيطاً  تقلباً  يبدي  قد  لكنه   ،2013

�شئياًل مع بقية فئات الأ�شول التقليدية .

اأي�������ش���اً جرهارد  الإع����الم����ي  ال��ل��ق��اء  و����ش���ارك يف 
يف  ال��روات  اإدارة  الثمينة،  املعادن  رئي�س  �شوبرت، 
اأ���ش��ار اإىل اأن  بنك الإم���ارات دب��ي الوطني ، وال��ذي 
انحراف  موؤ�شرات  تبدي  قد  الثمينة  املعادن  �شوق 
بهذا  �شوبرت  وق��ال   2013 ع��ام  خ��الل  ملحوظة 
ال�شدد: تبدو اأ�شعار الذهب مدعومة اإىل حد بعيد 
املوؤ�ش�شات  قبل  من  �شرائه  على  الوا�شع  بالإقبال 
ال�شتثمارية،  حمافظها  تنويع  بغر�س  الر�شمية 
القت�شاد  و�شع  بخ�شو�س  التحفظات  عن  ف�شاًل 
ت���زال ق�شية  ال���دي���ون. فيما ل  واأزم����ة  الأم��ري��ك��ي 

تت�شدر  ال��ي��ورو  منطقة  ل���دول  ال�شيادية  ال��دي��ون 
ت�شتحوذ  اأن  املتوقع  من  حيث  القت�شادي،  امل�شهد 
الأ�شابيع  خ��الل  الهتمام  م��ن  الأك���رب  احليز  على 
اأن  اإىل  اأي�����ش��اً  ���ش��وب��رت  واأ����ش���ار   . املقبلة  والأ���ش��ه��ر 
البيئة ال�شتثمارية ذات العائدات املنخف�شة للدول 
ب�شكل ملحوظ نحو ال�شتثمار يف  �شتتجه  الكربى 
�شوبرت  واأ�شاف  الذهب.  وخا�شًة  الثمينة  املعادن 
قائاًل: ا�شتعادت اأ�شعار البالتني تفوقها التقليدي 
عر�شة  تبقى  اأن  املتوقع  ومن  الذهب،  اأ�شعار  على 
جنوب  م��ن  ال��ق��ادم��ة  املحتملة  الإم�����دادات  ملخاطر 
البالتني  م���ادة  اأن  اإىل  ���ش��وب��رت  واأ���ش��ار   . اأف��ري��ق��ي��ا 
���ش��ه��دت ت��راج��ع��اً وا���ش��ح��اً يف اأدائ���ه���ا خ���الل الآون���ة 
الأخ��رة، الأم��ر الذي يعود اإىل انخفا�س معدلت 
اإن��ت��اج��ه��ا، وان��ت��ق��ال ال���ت���وازن ب���ني ن�����ش��ب��ة العر�س 
وال��ط��ل��ب جل��ه��ة ال��ع��ج��ز يف م��ع��دل ال��ع��ر���س للمرة 
�شوبرت  واأ���ش��ار  الأخ����رة.  ال�شنوات  خ��الل  الأوىل 
اإىل اأن مادة البالديوم هي الأف�شل اأداًء بني جميع 
املعادن الثمينة الأخرى؛ فمع الإقرار بوجود عجز 
يف م�شتوى العر�س، يفرت�س اجلميع وجود نق�س 
كبر يف خمزون البالديوم الرو�شي، وقال �شوبرت: 
يعترب قطاع �شناعة ال�شيارات امل�شتهلك الأكرب ملادة 
اإيجابية رغم  اأداء  البالديوم، وهو ي�شهد موؤ�شرات 
اإىل ح��د كبر.  الأوروب��ي��ة  ال�شيارات  اإن��ت��اج  ت��راج��ع 
وقد �شجل البالديوم ارتفاعاً بن�شبة %20 خالل 
با�شتمرار  توقعات  م��ع  الفائتة  الثمانية  الأ���ش��ه��ر 

وترة �شعوده خالل املرحلة املقبلة .

يف ظل النمو املت�صارع لالأ�صواق النا�صئة

اإدارة الرثوات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني تن�شح بال�شتثمار يف الأ�شهم وال�شلع بدًل من �شندات الدخل الثابت

•• دبي-وام:

القت�شادية  التنمية  دائرة  فتحت 
الت�شجيل  ب������اب  ام���������س  دب������ي  يف 
ل��ل��راغ��ب��ني يف ح�شور  اإل��ك��رتون��ي��ا 
�شتقام  ال��ت��ي  النقا�شية  احل��ل��ق��ات 
العاملي  دب��ي  م��وؤمت��ر  هام�س  على 
الذي   2013 امل�شتهلك  حلماية 
اإبريل  الأول من  دب��ي يف  يعقد يف 
املقبل ..وهو الأول من نوعه على 
ال�شرق  ومنطقة  اخلليج  م�شتوى 
بحماية  ي��ع��ن��ى  ال������ذي  الأو������ش�����ط 
حقوق امل�شتهلك وامللكية الفكرية. 
وي�����ش��اح��ب امل���وؤمت���ر ال�����ذي ميتد 
براندز  ب���اور  معر�س  اأي���ام  ث��الث��ة 
برعاية  ال���ت���ج���اري���ة  ل���ل���ع���الم���ات 
ر�شمية من �شركة دبي للمرطبات 
الفجر  ����ش���رك���ة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
تاأتي  واخل�����دم�����ات.  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
م��ب��ادرة ال��دائ��رة يف اإط��ار جهودها 
الرامية نحو خلق بيئة اقت�شادية 
املعاير  اأف�����ش��ل  ت��ت��ب��ع  م�����ش��ت��دام��ة 
اخلا�شة  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ل��وائ��ح 
والعالمات  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ب��ح��م��اي��ة 
التجارية مما يعزز من ال�شفافية 
التجزئة  ق���ط���اع  يف  واحل����ي����ادي����ة 
ملمثلي  ومي����ك����ن  دب��������ي.  ب������اإم������ارة 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
الإلكرتوين  املوقع  الت�شجيل عرب 
ل���ل���دائ���رة. وي���ه���دف م���وؤمت���ر دبي 
 2013 امل�شتهلك  العاملي حلماية 

امل�شتهلك  ح���م���اي���ة  ت���ق���وي���ة  اإىل 
والتعريف  بحقوقه  وعيه  وزي���ادة 
املتبعة  وال�����ق�����وان�����ني  ب�����الآل�����ي�����ات 
وع����ر�����س اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات يف 
ومناق�شة  امل�شتهلك  جمال حماية 
امل�شتقبلية  وامل���خ���اط���ر  ال���ف���ر����س 
والتحديات احلالية على امل�شتوى 
املوؤمتر موا�شيع  العاملي. ويتناول 
اأب����رزه����ا دور احل���ك���وم���ات يف  ع����دة 
امللكية  وح��ق��وق  امل�شتهلك  حماية 
من  امل��رجت��ع��ة  وال��ف��ائ��دة  الفكرية 
ال��ف��ك��ري��ة وقوانني  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ف��ظ 
براءات الخرتاع وجتارة التجزئة 
من  الأع��م��ال  تعزيز  يف  ومهامها 
واأهمية  امل�شتهلك  حماية  خ��الل 
البيع  ع���م���ل���ي���ات  يف  ال�������ش���ف���اف���ي���ة 
لل�شركات  الجتماعية  وامل�شوؤولية 
التجارية  العالمات  و�شبل حماية 
التجاري  ال���غ�������س  ع���م���ل���ي���ات  م����ن 
وال��ت��ق��ل��ي��د واجل����م����ع ب����ني اآل���ي���ات 
البيع  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  الت�شويق 
حماية  ق��وان��ني  م��ع  يتما�شى  مب��ا 
حممد  وق��ال  احلديثة.  امل�شتهلك 
التنفيذي  امل����دي����ر  ن���ائ���ب  ل����وت����اه 
وحماية  التجارية  الرقابة  لقطاع 
التنمية  دائ���������رة  يف  امل�������ش���ت���ه���ل���ك 
ت�شريح  يف  ب���دب���ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 
دبي  م���وؤمت���ر  اأن  ال���ي���وم  ���ش��ح��ايف 
 2013 امل�شتهلك  العاملي حلماية 
يوفر اإىل جانب ا�شتك�شاف حقوق 
وامللكية  الإق���ل���ي���م���ي���ة  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 

الفكرية فر�شة قيمة للتعرف على 
متحدثني  م��ن  العاملية  ال��ت��ج��ارب 
اأوروبا  قارات منها  ميثلون خم�س 
وو�شط  و�شرق  ال�شمالية  واأمريكا 
اآ����ش���ي���ا وه����ي ت�����ش��ك��ل م��ن�����ش��ة حية 
واخلربة  واملعرفة  ال���روؤى  لتبادل 
والأ����ش���ال���ي���ب امل��ت��ب��ع��ة ل����دى جتار 
العالمات  واأ����ش���ح���اب  ال��ت��ج��زئ��ة 
وامل�����ن�����ظ�����م�����ات غر  ال�����ت�����ج�����اري�����ة 
مبختلف  واحل��ك��وم��ات  احلكومية 
ب�شكل  �شت�شاهم  ال��ت��ي  القطاعات 
فعال يف �شد الثغرات التي تف�شل 
واأ�شاف  امل�شتهلك.  ال��ت��اج��ر  ب��ني 
اإق��ام��ة مثل ه��ذا احل��دث يوؤكد  اأن 
يف  متمثلة  دب��ي  اقت�شادية  اإل��ت��زام 
وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع 
بني  العالقة  تن�شيق  يف  امل�شتهلك 
والو�شول  وامل�����ش��ت��ه��ل��ك  ال���ت���اج���ر 
املقدمة  اخلدمة  م�شتويات  باأرقى 

للعمالء ورفع م�شتوى الثقة بني 
جمتمع  مع  وال�شراكة  املتعاملني 
اقت�شادية  اإ�شتدامة  نحو  الأعمال 
اأن هذه  ل���وت���اه  واأو����ش���ح  اأف�����ش��ل. 
م�شاعي  ���ش��م��ن  ت����اأت����ي  امل�����ب�����ادرة 
التجارة  دور  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ق��ط��اع 
باأهمية  يحظى  ال���ذي  وال��ت��ج��زئ��ة 
وتقدمي  دب����ي  اإم�������ارة  يف  خ��ا���ش��ة 
دوري  ب�����ش��ك��ل  احل����ل����ول  اأف�������ش���ل 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
التوعية  رف�����ع  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال���ت���ي 
وال��ت��ع��ري��ف ب���دوره���ا امل��ت��ك��ام��ل يف 
بالإمارة.  الأع��م��ال  ري���ادة  تنظيم 
براندز  ب���اور  معر�س  وي�شتقطب 
ك���ربى ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة على 
والعامل  الإم�����ارات  دول���ة  م�شتوى 
واحلديث  النظر  لتقريب وجهات 
حول اأبرز مفاهيم القطاع وتبادل 
اخل������ربات ووج����ه����ات ال��ن��ظ��ر اإىل 
جانب الرتويج للعالمة التجارية. 
وب��اإم��ك��ان ال�����ش��رك��ات ال��ع��ار���ش��ة يف 
اعتماد  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  احل�����دث 
واإجازة منتجاتها كعالمة جتارية 
قوية يف دب��ي وال��وق��وف يف طليعة 
واغتنام  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ب���ه  ي��ه��ت��م  م���ا 
اجلودة  �شيا�شات  لإظهار  الفر�شة 
التي لديها وعقد الجتماعات مع 
وامل�شتثمرين  التجار  م��ن  ال���زوار 
التجارية  العالمة  وزيادة م�شاحة 
وو�شوحها وم�شداقيتها يف ال�شوق 

من خالل امل�شاركة يف احلدث.

اقت�شادية دبي تفتح باب الت�شجيل اإلكرتونيًا 
للراغبني يف ح�شور موؤمتر دبي العاملي حلماية امل�شتهلك 

الإمارات ت�شارك يف اجتماع لكبار م�شوؤويل وزارات القت�شاد بالقاهرة
•• القاهرة-وام:

التي  امل�شوؤولني  كبار  م�شتوى  على  والجتماعي  القت�شادي  للمجل�س  والت�شعني  الواحدة  ال��دورة  اعمال  يف  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  �شاركت 
عقدت ام�س مبقر المانة العامة جلامعة الدول العربية برئا�شة م�شر وم�شاركة ال�شفر حممد بن ابراهيم التويجري المني العام امل�شاعد لل�شوؤون 

القت�شادية باجلامعة العربية وكبار م�شوؤويل وزارات القت�شاد العربية. 
الوفد نزار  ال�شيا�شات القت�شادية بوزارة القت�شاد و�شم  امل�شاعد ل�شوؤون  الوكيل  امل�شارك بالجتماع �شعادة حممد �شالح �شلواح  الدول  وتراأ�س وفد 
في�شل مدير ادارة التعاون والتفاقيات القت�شادية بالوزارة. وقال �شعادة حممد �شالح �شلواح الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون ال�شيا�شات القت�شادية بوزارة 
القت�شاد ان اجتماع ام�س ا�شتكمل التح�شرات اخلا�شة بالدورة الوزارية الواحدة والت�شعني للمجل�س القت�شادي والجتماعي املقررة اليوم اخلمي�س 
باجلامعة العربية برئا�شة م�شر لفتا ايل ان املجل�س �شيناق�س خالل اجتماعاته اليوم العديد من املو�شوعات الهامة والتي ياأتي يف مقدمتها التح�شر 
للملف القت�شادي ملجل�س جامعة الدول العربية على م�شتوي القمة يف دورتها الرابعة والع�شرين املقررة يف العا�شمة القطرية الدوحة مار وا�شاف 
�شلواح يف ت�شريحات له ان كبار امل�شوؤولني بحثوا ام�س متابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 للمجل�س القت�شادي والجتماعي ون�شاط القطاع القت�شادي 
القمة  العربية على م�شتوي  ال��دول  القت�شادي والجتماعي ملجل�س جامعة  للملف  والتح�شر  والع��داد   91-90 املجل�س  دورت��ي  والجتماعي بني 
يف دورتها الرابعة والع�شرين املقررة مار�س املقبل بالدوحة ف�شال عن مناق�شة منطقة التجارة احلرة العربية الكربي وتطورات الحتاد اجلمركي 
املعنيني ب�شوؤون الر�شاد اجلوية واملناخية واخر  العرب  ال��وزراء  بتاأ�شي�س جمل�س  اي�شا م�شروعا خا�شا  العربي وا�شار �شلواح ايل ان الجتماع ناق�س 
لتعديل اتفاقية ان�شاء املنظمة العربية للتنمية الزراعية وبروتوكول اتفاق مدريد للت�شجيل الدويل للعالمات التجارية واملركز العربي لتدريب ال�شباب 

واملر�شد العربي لل�شباب والتعاون العربي الدويل يف املجالت الجتماعية والتنموية.
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العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1832  ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعى  المارات  اجلن�شية:  الها�شمي  �شامل  ابوبكر  عائ�شة  مدعي/ 
ممدوح عبداحلميد عبدالله ال�شريف اجلن�شية: ال�شعودية مو�شوع الدعوى:  
طالق للهجر بقاء املهر لديها  املطلوب اعالنه/ ممدوح عبداحلميد عبدالله 
ال�شريف اجلن�شية: ال�شعودية  عنوانه: بالن�شر)بالن�شر يف �شحيفتني وا�شعتي 
النت�شار(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الربعاء املوافق 2013/2/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة دائرة الق�شاء   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/12
الحوال ال�سخ�سية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/859  جت كل- م ت-ب- اأظ

النا�شر  جمموعة  عليه:  مدعى  ال�شويد  اجلن�شية:  م�شطفى  عبدالوهاب  مدعي/ 
العاملية ملالكها ورثة ال�شيخ/ نا�شر بن زايد بن �شلطان اآل نهيان اجلن�شية: المارات  
بقيمة  مالية  +مطالبة   1.473.414.00 بقيمة  بيع  عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع 
املطلوب  درهم 200.000.00  بقيمة  تعوي�س  قانونية %12  فائدة   + درهم   873.904.00
اعالنه/جمموعة النا�شر العاملية ملالكها ورثة ال�شيخ/ نا�شر بن زايد بن �شلطان اآل 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(   بالن�شر)بايداع  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  نهيان 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر 
ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/116  جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ �شركة المارات الفنية )ئي تي ايه( ملكو اجلن�شية: المارات مدعى 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  املتحدة  توام  م�شاريع  �شركة  عليه: 
املتحدة  توام  م�شاريع  اعالنه/�شركة  املطلوب  درهم    58000 مالية  مطالبة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز الداري �شخ�شيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  168/ 2013 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  م  ذ.م.  معتوق  م�شنع  �شركة   : امل�شتاأنف 
الغاء   : ال�شتئناف  مو�شوع  لبنان  اجلن�شية:  معتوق  حممود  عليه:جواد 
احلكم عن مبلغ وقدره 300000 درهم  املطلوب اعالنه/جواد حممود معتوق 
اجلن�شية: لبنان العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2012/1908 جت كل-م ت- ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/2/19 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
نهيان  اآل  الكائنة-مع�شكر  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام 
بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  او  �شخ�شيا 

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

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

العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   العدد 10716 بتاريخ 2013/2/14   



•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد 
ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة بداأت ام�س فعاليات موؤمتر 
القت�شادي  ال��ت��وازن  جمل�س  ينظمه  ال��ذي  لالأوف�شت  العاملي  اأبوظبي 
الدفاعي  الت�شنيع  قطاع  يف  احلكومية  ال�شخ�شيات  من  ع��دد  بح�شور 
العاملي وخرباء من القطاع. وت�شمن حفل الفتتاح كلمات القاها كل من 
معايل الدكتور مغر خمي�س اخلييلي مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم 
و�شعادة �شيف حممد الهاجري الرئي�س التنفيذي لتوازن واللواء الدكتور 
خليفة حممد الرميثي رئي�س هيئة الإمداد للقوات امل�شلحة والعقيد ركن 
املهند�س يحيى �شاهني علي احلمادي نائب مدير مديرية مراكز الإمداد 

التطوير  لوحدة  التنفيذي  الرئي�س  الرميثي  ومطر  امل�شلحة  للقوات 
املوؤمتر  نقا�شات  ب��داأت  بعدها  القت�شادي.  التوازن  ال�شناعي يف جمل�س 
ال�شناعي يف  التعاون  �شعار �شياغة م�شتقبل  العام حتت  الذي يقام هذا 
عامل متغر . ويجمع املوؤمتر ممثلني لكربى �شركات املقاولت الدفاعية 
العاملية واحلكومات وخرباء ال�شناعة من اأكر من 25 دولة ملناق�شة اآخر 
التوجهات يف جمال الأوف�شت والتجارة املقابلة والدور املتنامي لالأوف�شت 
وجهات  لتبادل  فر�شة  امل��وؤمت��ر  وي��ق��دم  �شريعا.  من��وا  ي�شهد  اقت�شاد  يف 
الأ�شا�شية  امل��ب��ادئ  يف  العملية  اخل���ربات  وت�����ش��ارك  اخل���رباء  ب��ني  النظر 
الأجنبية  وال�شتثمارات  القت�شادي  التنويع  تت�شمن  التي  لالأوف�شت 
بني  امل�شرتك  والتعاون  املتبادلة  والتجارة  التكنولوجيا  ونقل  املبا�شرة 
الدول. وقال �شعادة �شيف حممد الهاجري الرئي�س التنفيذي لتوازن ان 

العاملي لالأوف�شت ميثل ملتقى يجتمع خرباء قطاعات  اأبوظبي  موؤمتر 
الأوف�شت العاملية للعمل �شويا انطالقا من دولة الإم��ارات على �شياغة 
عالقات �شناعية جديدة وتعزيز ال�شراكات القائمة بهدف تقدمي اأف�شل 
يعترب  امل��وؤمت��ر  ان  وا���ش��اف  ال��دول��ة.  يف  الق��ت�����ش��ادي  التنويع  م�شتويات 
من�شة هامة للت�شارك وتكوين العالقات ملجل�س التوازن القت�شادي عن 
طريق ال�شتماع والتعلم من ال�شركاء باعتبارهم جزءا من التطور الذي 
ي�شهده برنامج التوازن القت�شادي الذي ي�شهم بالنهاية يف دعم القدرات 
الرئي�س  الرميثي  مطر  ق��ال  جانبه  م��ن  الإم����ارات.  ل��دول��ة  الت�شنيعية 
ان  التوازن القت�شادي  ال�شناعي يف جمل�س  التطوير  التنفيذي لوحدة 
جديدة  ا�شتثمارية  م�شاريع  اإقامة  ت�شمل   2014-2013 يف  اأولوياتنا 
والعمل كحلقة و�شل بني القطاع اخلا�س وال�شركات الدفاعية يف اخلارج 

وال�شتمرار  املحلي  للقطاع  املتوفرة  ال�شتثمار  فر�س  تعزيز  جانب  اىل 
لالأوف�شت  العاملي  اأبوظبي  موؤمتر  ان  موؤكدا  الوطنية  القدرات  بناء  يف 
مي��ث��ل م��ن��ت��دى ن��ت��وا���ش��ل م��ن خ��الل��ه م��ع ن��ظ��رائ��ن��ا لنعمل جت���اه حتقيق 
جمل�س  وتاأ�ش�س  لدولتنا.  احلكومية  ال��روؤي��ة  مع  تتما�شى  التي  روؤيتنا 
القت�شادي  التوازن  برنامج  �شابقا مبكتب  املعروف  القت�شادي  التوازن 
الإقت�شادي  ال��ت��وازن  ب��رن��ام��ج  تطبيق  على  ل��الإ���ش��راف   1992 ع��ام  يف 
اإقامة  ت�شهيل  املجل�س يف  اأب��رز مهام  .. وتتمثل  �شابقا  الإماراتي  اأوف�شت 
امل�شاريع امل�شرتكة بني ال�شركات املحلية والدولية كما ي�شتثمر الربنامج 
يف امل�����ش��اري��ع امل�����ش��رتك��ة الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف دولة 
الإمارات والتي تلبي املتطلبات الوطنية الرئي�شية وتتما�شى مع اخلطة 

ال�شرتاتيجية للتنمية القت�شادية يف الدولة. 

بدء اأعمال موؤمتر اأبوظبي العاملي لالأوف�شت 2013 

يف موؤمتر �صحفي لأحمد بن �صعيد اآل مكتوم 

عائدات فالي دبي يف العام 2012 )2.778 ( مليون درهم والأرباح ال�شافية 151.9 مليون درهم 
اأهمية دبي مركزًا للنقل اجلوي تعزيز  يف  للناقلة  الوا�ضح  الدور  ••  توثيق 

خالل ثالث �ضنوات من اإطالقها الربحية  اإىل  ت�ضل  دبي  ••  فالي 
•• دبي- حممود علياء:

الإقت�شادية  الناقلة  دب��ي،  ف��الي  ك�شفت 
ال��رائ��دة يف دب��ي ي��وم اأم�����س ع��ن تفا�شيل 
ق�����ش��ة جن��اح��ه��ا واأه������م اإجن����ازات����ه����ا منذ 
على  ال�����ش��وء  م�شلطة  ال�شركة،  تاأ�شي�س 
الطران  ق��ط��اع  دع��م  يف  املتنامي  دوره���ا 

والنقل اجلوي يف دبي.
ال����روؤي����ة  اإىل  ال���ن���اق���ل���ة جن���اح���ه���ا  وع������زت 
حظيت  الذين  الكبر  والدعم  الوا�شحة 
دب������ي، مثمنًة  ح���ك���وم���ة  ق���ب���ل  م����ن  ب��ه��م��ا 
وال�شياحة  التحتية  البنى  يف  ال�شتثمار 
قطاع  بتطوير  الكامل  احلكومة  والتزام 
ال��ق��ط��اع الهام،  دب����ي، ذل���ك  ال���ط���ران يف 
بعائدات  ي�شهم  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  وال����ذي 
للناجت  اأمريكي  دولر  مليار   45 قدرها 
العام  بحلول  ل��الإم��ارة  الإج��م��ايل  املحلي 
بح�شب تقرير اأك�شفورد بزن�س   ،  2020

جروب دبي 2013 .
ب��دء عملياتها  دب��ي منذ  ف��الي  وجن��ح��ت 
قيا�شي،  2009 يف حتقيق منٍو  العام  يف 
العامني  خ��الل  وجهاتها  �شاعفت  حيث 
املا�شيني من 25 اإىل 52، وذلك مبعدل 
اأكر من وجهٍة جديدة كل �شهٍر تقريباً، 
اإىل  الأ�شبوعية  زادت عدد رحالتها  فيما 
ونقلت  رح���ل���ة،   1،000 ع��ل��ى  ي��زي��د  م���ا 
مليون   10.4 ح���وايل  انطالقتها  م��ن��ذ 
الثانية،  امل��رت��ب��ة  ب��ذل��ك  لتحتل  م�شافر، 
امل�����ش��اف��ري��ن، ب��ني �شركات  م��ن حيث ع��دد 

تدير عملياتها من مطار  التي  الطران 
دبي الدويل.

اأحمد  ال�شيخ  �شمو  قال  ال�شياق،  هذا  ويف 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  اآل  �شعيد  ب��ن 
ل���ف���الي دب�����ي: يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي يوم 
دبي  والتزام حكومة  روؤي��ة  اأم�س  جنحت 
يف حتقيق مكانة رفيعة لدبي مركزاً عاملياً 
مت  وق��د  وال�شياحة.  وال��ت��ج��ارة  للطران 
اإط���الق ف��الي دب��ي قبل م��اي��رب��و على 3 
�شنوات لدعم قطاعات التجارة وال�شياحة 
فالي  ت�شتوحي  حيث  دب���ي،  يف  املتنامية 
دب���ي ط��م��وح��ه��ا وجن��اح��ه��ا م��ن دب���ي التي 
فالي  جنحت  ل��ذا  ا�شمها  الناقلة  حتمل 
تر�شيخ  يف  الق�شر  ع��م��ره��ا  خ���الل  دب���ي 
اأ�شواق  اإىل  والو�شول  املنطقة  يف  ا�شمها 
قطاع  ت���ع���زي���ز  يف  واأ����ش���ه���م���ت  ج�����دي�����دة، 
الم���ارة  م��ك��ان��ة  ودع���م  دب���ي،  ال�شياحة يف 
كمركز عاملي لقطاع الطران من خالل 
اليوم فخور  واأنا  باأ�شواق جديدة،  ربطها 
بالحتفال بهذه الناقلة ال�شابة الطموحة 

واأثرها الإيجابي على دولة الإمارات .
ويف ذات املنا�شبة، قال غيث الغيث، الرئي�س 
التنفيذي لفالي دبي: تاأ�ش�شت الناقلة يف 
العام 2009 بهدف جعل ال�شفر جواً يف 
قيمة  اأف�شل  تقدمي  مع  اجلميع  متناول 
للم�شافرين. و�شريعاً تعرفنا على الفر�س 
ال��ت��ي وف��ره��ا م��وق��ع��ن��ا يف و���ش��ط منطقة 
متمثلة  ع��ال��ي��ة،  �شكانية  ب��ك��ث��اف��ة  تتميز 
الأو�شط  وال�����ش��رق  اأوروب����ا  وو���ش��ط  ب�شرق 

من  بال�شتفادة  وقمنا  واآ���ش��ي��ا،  واأفريقيا 
هذه امليزة بنجاح، واأ�شهمنا بذلك يف تعزيز 
نقاط  وال�شياحية مع  التجارية  الروابط 
كانت تعاين من غياب اأو نق�س الرحالت 
املبا�شرة اليها، كما تبنينا البتكار لتغير 
الطران  ل�����ش��رك��ات  التقليدية  ال�����ش��ورة 
الق���ت�������ش���ادي، م���ن خ����الل ت��ق��دمي قيمة 

م�شافة مل�شافرينا باأ�شعار معقولة .
ي�شهد على جناح منوذج  الغيث:  واأ�شاف 
والت�شغيلي،  امل��ايل  اأداءن���ا  امل�شتدام  عملنا 
الربحية  اإىل  دب���ي  ف���الي  ان��ت��ق��ل��ت  ح��ي��ث 
بحلول الن�شف الثاين من العام 2011، 
ربحيتها  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  يف  وجن���ح���ت 
املتزايدة طوال ثالث دورات مالية ن�شف 
�شنوية . وذكر الغيث اأن فالي دبي نقلت 
العام  5.1 مليون م�شافر خ��الل  ح��وايل 
�شبكة  ح��ال��ي��اً  ومت��ت��ل��ك  ف��ق��ط،   2012
حائل  مدينة  بان�شمام  وجهًة  ت�شم 52 
رح��الت فالي  اأوىل  واإن��ط��الق  ال�شعودية 
دبي اإىل مطارها اليوم، واأو�شح اأن الناقلة 
اأ�شطول  با�شتخدام  الوجهات  هذه  تخدم 

يبلغ قوامه اليوم 28 طائرة.

اأداٌء مايل قوي يدفع ق�صة النجاح
والتحديات  ال�����ش��غ��وط��ات  م���ن  ب��ال��رغ��م 
القت�شادية التي تواجه الأداء الت�شغيلي 
يف  امل�شتمر  والرت��ف��اع  ال��ط��ران،  لقطاع 
اأ���ش��ع��ار ال���وق���ود، ف��ق��د جن��ح��ت ف���الي دبي 
ق�شة  ر���ش��خ  ق���وي  م���ايل  اأداء  حت��ق��ي��ق  يف 

عائدات  اإج����م����ايل  ب��ل��غ  ح��ي��ث  جن���اح���ه���ا، 
ال�شركة يف العام 2012 2،778 مليون 

درهماً
فيما  اأم��ري��ك��ي��ا(،  دولرا  مليون   756  (
ل��ن��ف�����س العام  ال�����ش��اف��ي��ة  ب��ل��غ��ت الأرب�������اح 
مليون   41.4  ( درهماً  مليون   151.9
دولرا اأمريكيا(، وحققت فالي دبي منواً 
الفوائد  اق��ت��ط��اع  ق��ب��ل  الأرب������اح  ث��اب��ت��اً يف 
وال�������ش���ري���ب���ة وال����ش���ت���ه���الك والإي�����ج�����ار 
هام�س  ل��ي�����ش��ل   ،)EBITDAR(
وال�شريبة  الفوائد  اقتطاع  قبل  الأرب���اح 
يف   24% اإىل  والإي���ج���ار  وال���ش��ت��ه��الك 
قيا�شي  اأداء  وه��ذا   ،2012 ال��ع��ام  نهاية 

يج�شد جناحاً ومركزاً مالياً قويا.
ال��ت��زام��ه��ا بتعزيز  وت��وا���ش��ل ف���الي دب���ي 
رحالتها،  م����نت  ع���ل���ى  ال�������ش���ف���ر  جت���رب���ة 
وي��ت�����ش��ح جن���اح���ه���ا يف ذل�����ك م����ن خالل 
جتنيها  –التي  الإ����ش���اف���ي���ة  ال���ع���ائ���دات 
والتي  الأخ����رى-  خدماتها  م��ن  ال�شركة 
اإجمايل  م��ن   16.5% بن�شبة  �شاهمت 
ع��ائ��دات ال�����ش��رك��ة خ���الل ال��ع��ام 2012، 
اخلدمات  ه��ذه  توا�شل  اأن  املتوقع  وم��ن 
ذات القيمة امل�شافة م�شاهمتها الفعالة يف 
اإجمايل العائدات نتيجة الإقبال املتزايد، 
وت�شمل هذه اخلدمات: النظام الرتفيهي 
الإ�شافية  والأوزان  امل��ق��اع��د  وخ���ي���ارات 
لالأمتعة وتاأجر ال�شيارات والتاأمني على 

ال�شفر وخدمات ت�شهيل التاأ�شرات.
على  دب��ي  لفالي  املمولون  ال�شركاء  ك��ان 

ث��ق��ة، وم��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا، ب��اإم��ك��ان��ات��ه��ا يف 
حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و. ل��ق��د جن��ح��ت ال��ن��اق��ل��ة يف 
ويعد  الإئتمانية،  بقدراتها  الثقة  تعزيز 
دبي  ف��الي  عليه  ح�شلت  ال��ذي  التمويل 
درهم  م��ل��ي��ارات   4.5 بقيمة  ال��ي��وم  حتى 
ل�شراء  اأم���ري���ك���ي(  دولر  م��ل��ي��ار   1.2(
تتمتع  التي  الثقة  على  دل��ي��اًل  اأ�شطولها 
�شراء  طلب  ت�شجيل  م��ن  متكنت  اإذ  ب��ه��ا، 
ق��ب��ل اإط����الق اأوىل  ج��دي��دًة  ط��ائ��رة   50
 9 على  الناقلة  و�شوف حت�شل  رحالتها، 
م��ن ال��ط��ائ��رات املتبقية م��ن خ��الل عقود 
حظيت  والتي  الإ�شتئجار،  واإع���ادة  البيع 
ع��ن��د ط��رح��ه��ا ب��اه��ت��م��ام امل��م��ول��ني الذين 
ت��ق��دم��وا ب��ع��ط��اءات جت����اوز ع��دده��ا احلد 

املطلوب بخم�شة اأ�شعاف.

اأعداد امل�صافرين تعزز الأداء املايل
اإن اأ����ش���ا����س جن����اح ف����الي دب����ي ي��ك��م��ن يف 
متيزها يف تلبية احتياجات عمالئها من 
من  ال�شياحة،  اأو  للعمل  �شواء  امل�شافرين 
الوجهات  الربط بني  خالل قدرتها على 
وخدماتها  املعقولة  واأ�شعارها  املختلفة، 
الناقلة منذ اطالقتها  املوثوقة، فحققت 
حيث  امل�شافرين،  اأع���داد  يف  قيا�شياً  من��واً 
يف  م�شافر  مليون   5.1 ال�شركة  نقلت 
العام 2012، من اإجمايل 10.4 مليون 

م�شافر.
و�شهدت اعداد امل�شافرين على منت فالي 
التعاون  �شبكتها يف دول جمل�س  دبي من 

اخلليجي منواً بن�شبة %63 يف 2012، 
ب�شكل عام  ال���ط���ران  ق��ط��اع  ���ش��ه��د  ف��ي��م��ا 
اأما  ال�شوق،  ذل��ك  %21 يف  بن�شبة  من��واً 
اأع��داد امل�شافرين مع فالي دبي من دول 
بن�شبة  ارتفعت  فقد  امل�شتقلة  الكومنولث 
%72 ، فيما كان النمو الذي �شهده قطاع 
 ،28% بن�شبة  املنطقة  الطران يف تلك 
وت���دل ه���ذه ال��ب��ي��ان��ات ع��ن ال����دور الفعال 
لفالي دبي يف دفع النمو يف هذه الأ�شواق 
من خالل الت�شجيع على ال�شفر، بدًل من 
للناقالت  احلاليني  العمالء  ا�شتقطاب 
الأخرى. وحتلق اأكر من 1،000 رحلة 
يف  عديدة  لوجهات  اأ�شبوعياً  دبي  لفالي 
القارة  و�شبه  واأفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الهندية ودول الكومنولث امل�شتقلة و�شرق 

وو�شط اأوروبا.
ال��و���ش��ول من  اإم��ك��ان��ي��ات  الناقلة  وع���ززت 
واإىل دب��ي، وذل��ك من خ��الل اإط��الق 31 
وجهة مل تكن تت�شل بدبي بخط طران 
مبا�شر اأو مل تكن اأٍي من �شركات الطران 
الإماراتية التي تتخذ من دبي مقراً ت�شر 
رحالت اإليها، منها 9 وجهات مت اإطالقها 
يف العام 2012 وحده، وتت�شمن: بغداد 

و�شنعاء وبوخار�شت والطائف.
ومتتلك فالي دبي اأ�شطوًل يعد من بني 
الأح����دث والأ���ش��غ��ر ع��م��راً ع��ل��ى م�شتوى 
بوينج  ط��راز  العامل، جميع طائراته من 
800-737 والتي مت اختيارها لقدرتها 
وجهات  اإىل  عالية  بوترة  التحليق  على 

عوامل  اإىل  بالإ�شافة  جغرافياً،  قريبة 
الناجم  ال�شجيج  انخفا�س  ه��ي:  ه��ام��ة 
و�شجلها  الأداء،  وموثوقية  حتليقها،  عن 
وال�شتهالك  ال�شالمة،  جم��ال  يف  املمتاز 
الناقلة  و�شتت�شلم  ل��ل��وق��ود،  الإق��ت�����ش��ادي 
الطراز  ذات  من   50 ال���  الطائرات  بقية 

بحلول العام 2016.

نظرة واعدة للعام 2013 وما بعده
ومنوذج  ملتزمة  اإدارة  دبي  فالي  متتلك 
وا�شحة  وا�شرتاتيجية  م�شتداماً  عمل 
للنمو، وتت�شلم الناقلة 6 طائرات جديدة 
ال��ع��ام اجل���اري لتتمكن م��ن تلبية  خ��الل 
الطلب املتزايد على وجهاتها ومل�شاعدتها 
على تو�شيع �شبكة عملياتها، وقد اأطلقت 
اإىل  وج���ه���ت���ني   2013 ال����ع����ام  ب�����دء  م����ع 
باململكة  وحائل  املالديف  عا�شمة  ماليه 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، ف��ي��م��ا اأع��ل��ن��ت عن 
تد�شني رحالتها اإىل ُملتان و�شيالكوت يف 

باك�شتان ال�شهر املقبل.
حول  الإي���ج���اب���ي���ة  ال���ت���وق���ع���ات  ظ����ل  ويف 
امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل لدولة  ال���ن���اجت  من���و 
مركزاً  الإقليمية  دبي  ومكانة  الإم���ارات، 
ل��ل��ج��وي وال��ت��ج��ارة وال�����ش��ي��اح��ة يف  للنقل 
دبي  حكومة  وا�شتمرار  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
املطارات  ج��ودة  تطوير  يف  ال�شتثمار  يف 
و�شركات الطران، فاإن فالي دبي واثقة 
ب��امل��وؤ���ش��رات الإي��ج��اب��ي��ة يف ال��ع��ام 2013 

ومايليه من اأعوام.
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•• اأبوظبي-الفجر:

اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي، البنك ال��رائ��د يف  وق��ع بنك 
دول���ة الإم������ارات، م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع ���ش��رك��ة اآي 
ال�شتثمارات،  املحدودة لإدارة  اآ�شيا  �شي  بي  �شي 
التابعة ملجموعة اآي �شي بي �شي ، بهدف ت�شهيل 
وتعزيز ت�شويق املنتجات واخلدمات ال�شتثمارية 
التابعة للموؤ�ش�شتني من خالل قنوات التوزيع. 
امل�شرتك  التعاون  على  التفاهم  مذكرة  وتن�س 
يف ت�شويق املنتجات ال�شتثمارية لكال الطرفني 
حيث �شيعمل بنك اأبوظبي الوطني على توزيع 
�شي  اآي  ل�شركة  الثابت  الدخل  ومنتجات  اأ�شهم 
بي �شي اآ�شيا املحدودة لإدارة ال�شتثمار يف دولة 
اخلا�شة  ال��ت��وزي��ع  �شبكة  خ���الل  م��ن  الإم�����ارات 
اآ�شيا  بالبنك، فيما تلتزم �شركة اآي �شي بي �شي 
وت�شويق  ب��ت��وف��ر  ال���ش��ت��ث��م��ار  لإدارة  امل���ح���دودة 
للتوزيعات  ال��وط��ن��ي  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  ���ش��ن��دوق 
قليل  ال��دخ��ل  الوطني  اأبوظبي  بنك  و�شندوق 
املخاطر من خالل قنواته اخلا�شة. واأ�شار جاك 
بي  �شي  اآي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ت�شاجن، 
اأهمية  اإىل  ال�شتثمار  لإدارة  املحدودة  اآ�شيا  �شي 
لنمو  نظراً  الوطني  اأبوظبي  بنك  مع  ال�شراكة 
دول  منطقة  بني  ال�شتثمارات  وتدفق  التجارة 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وال�����ش��ني، وق���ال: 
تو�شيع  ع��ل��ى  ���ش��ي  ب��ي  ���ش��ي  اآي  تعمل جم��م��وع��ة 

يف  زي����ادة  ون��ت��وق��ع  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  �شبكتها 
حجم ال�شتثمارات وتدفق روؤو���س الأم��وال بني 
املنطقتني. لذا ت�شمح هذه ال�شراكة املوؤ�ش�شتني 
ال�شتثمارية  الأ����ش���وق  طليعة  يف  ت��ك��ون  اأن  يف 
وامل�شرفية.  من جانبه قال اآلن دورانت، رئي�س 
ال���ع���ام ملجموعة  ق��ط��اع ال���ش��ت��ث��م��ارات وامل���دي���ر 
ت�شمح  الوطني:  اأبوظبي  بنك  الأ�شول يف  اإدارة 
ن��ط��اق منتجاتنا  ت��و���ش��ي��ع  الت��ف��اق��ي��ة  ل��ن��ا ه���ذه 
هي  والتي  ك��وجن  ه��وجن  ال�شتثمارية خا�شة يف 
الدولية.  ال�شني  اآ�شيا وبوابة  التجارة يف  مركز 
ي���ق���دم ب��ن��ك اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي جم��م��وع��ة من 
ومن  واملتميزة،  املبتكرة  ال�شتثمارية  الأدوات 
اآ�شيا  �شي  اآي �شي بي  ال�شراكة مع �شركة  خالل 
قنوات  تو�شيع  ن��ود  ال�شتثمار  لإدارة  امل��ح��دودة 
اآ�شيا. واأ�شاف:  التوزيع يف الأ�شواق املتنامية يف 
باحلذر  امل�شتثمرون  متيز  املا�شية،  ال�شنوات  يف 
لتنوع  بال�شوق بداأت تعود، ونظراً  اأن ثقتهم  اإل 
�شندوقي  يلقى  اأن  نتوقع  امل�شتثمرين  �شهية 
التوزيعات والدخل قليل املخاطر ملا تقدمه من 
عائدات جذابة مع تقليل م�شتوى املخاطر قبول 
�شندوق  يقوم  اآ���ش��ي��ا.   يف  امل�شتثمرين  قبل  م��ن 
املخاطر،  قليل  للدخل  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  بنك 
الذي اأطلق يف 2011، بال�شتثمار يف ال�شندات 
موؤ�ش�شات  من  ال�شادرة  الثابت  الدخل  واأدوات 
يف دول��ة الإم��ارات العربية واملتحدة وبقية دول 

جملي التعاون اخلليجي. موؤخراً، بلغت توزيعات 
بعائد  اأي   1.97% ال�شنوية  ن�شف  ال�شندوق 
�شنوي ي�شل اإىل %3.44 منذ اإطالقه. ويعتزم 
التوزيعات  �شندوق  طرح  الوطني  اأبوظبي  بنك 
والذي ي�شمح للم�شتثمرين ال�شتفادة من ارتفاع 
راأ�شمال اأ�شهم اأبرز ال�شركات يف ال�شرق الأو�شط. 
اأبوظبي  ببنك  الأ�شول  اإدارة  جمموعة  وتعترب 
يف  الأ���ش��ول  اإدارة  موؤ�ش�شات  اأك��رب  م��ن  الوطني 
ال���دول���ة ح��ي��ث ي��ت��ج��اوز اإج���م���ايل الأ����ش���ول التي 
جمموعة  وح�شلت  دره���م.  مليارات   5 تديرها 
عدة  على  الوطني  اأبوظبي  ببنك  الأ�شول  اإدارة 

جوائز تقديراًً جلهودها يف طرح منتجات مبتكرة 
حيث مت اختيارها موؤخراً اأف�شل مدير ل�شناديق 
اإنف�شتور،  الدخل الثابت من قبل جملة غلوبال 
كما ف���ازت ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل م��دي��ر اأ���ش��ول �شمن 
جوائز التكافل للمنتجات ال�شتثمارية املتوافقة 
مدير  اأف�شل  وجائزة  الإ�شالمية،  ال�شريعة  مع 
اإدارة  جوائز  �شمن  الإم���ارات  دول��ة  يف  لالأ�شول 
الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  ال�شتثمارية  ال�شناديق 
فند  مينا  جملة  نظمتها  والتي  اإفريقيا  و�شمال 
الإم��ارات لعام  اأ�شول يف  واأف�شل مدير  مانيجر 

. انف�شتور  جلوبال  جملة  من   2011

اآفاق امل�شتقبل تخ�ش�س عددها الي17 لنجاح بنك اأبوظبي الوطني واآي �شي بي �شي اآ�شيا يوقعان اتفاقية لتو�شيع نطاق ال�شتثمارات 
الدولة يف جمالت ال�شفافية واحلرية القت�شادية

•• اأبوظبي-وام:

خ�ش�شت جملة  اآفاق امل�شتقبل  التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية ملف عددها 
ال� 17  لعر�س ومناق�شة النجاحات التي اأحرزتها دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمالت ال�شفافية واحلرية 
القت�شادية والذي اأهلها لتكون مكانا جاذبا للم�شتثمرين وللقفزات النوعية التي �شجلتها كاقت�شاد مناف�س 
على م�شتوى العامل. واأ�شاد الدكتور جمال �شند ال�شويدي مدير عام املركز يف كلمته يف العدد حتت عنوان  اأم 
الرئي�شة الأعلى  العام  الن�شائي  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد  الإم��ارات.. م�شدر فخرنا  ب�شمو 
جائزة  على  �شموها  ح�شول  مبنا�شبة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية.. م�شرا اإىل اأن هذا التكرمي هو تعبر عن الحرتام الدويل الذي حتظى به 
جهودها املتميزة.. وا�شفا اجلائزة باأنها  و�شام فخر ل لهذه الأم الروؤوم بل لكل من يتبعون خطاها يف العمل 
من اأجل النهو�س باملراأة..كما هو مبنزلة رد اجلميل لأم اجلميع التي عملت منذ �شتينيات القرن املا�شي من 
اأجل رفعة املراأة وازدهارها . وا�شتذكر ال�شويدي مبوؤازرة �شموها لل�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان  طيب اهلل 
ثراه  وتاأييده يف كل ما اقرتحته من خدمات اجتماعية لزمة لتح�شني اأو�شاع الن�شاء والعمل عل متكينهن 
لتطوير اأنف�شهن وجمتمعهن. وا�شتهلت املجلة يف باب  ق�شايا  بقراءة فاح�شة لدور اأبوظبي الرائد يف ح�شد 
اجلهود لتعزيز التقدم يف جمالت الطاقة وا�شتعر�شت تنظيم الإمارة ل�  اأ�شبوع ال�شتدامة  الذي جذب حوايل  
املتجددة والقمة  ال��دويل للطاقة  املوؤمتر  القرار خالل فعاليات   الفكر واخل��رباء و�شناع  ق��ادة  األفا من    30
العاملية للمياه ..فيما كتب الدكتور اأحمد علي مراد عن الإ�شهام الذي قدمته اأبوظبي ل�شتدامة موارد املياه 
يف املناطق اجلافة. من ناحيته تناول الدكتور اإدري�س لكريني انتظار ال�شني احلظة املالئمة لفر�س قطبيتها 
اإعطاء �شورة  اأوري��د  املغربي ح�شن  املفكر  بينما حاول  انتخاب قيادة جديدة  �شيا�شاتها بعد  التغير يف  واآف��اق 
عودة  بعد  اخلارجية  ال�شيا�شة  �شعيد  على  مواجهته  اأو  حتقيقه  اإىل  املتحدة  الوليات  ت�شعى  عما  م�شتقبلية 
الرئي�س اأوباما اإىل البيت الأبي�س لأربع �شنوات اأخرى .. فيما قدم الكاتب �شالح ح�شن اأحمد حتليال عن عودة 

اليمني املتطرف يف اأوروبا بعد انح�شار �شبه كامل.
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مدعي/ حممد ابوبكر را�شد احمد اجلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: �شركة 
يورب للديكور واملقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات    مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/  �شركة يورب للديكور واملقاولت العامة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/10
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
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مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الرحمن  �شديق  علم  �شا  حممد  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الديكور  لعمال  اخلفي  الفن  عليه: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/الفن اخلفي لعمال الديكور اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/24 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/3
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مدعي/ حممد ر�شوان حممد حنيف  اجلن�شية: باك�شتان مدعى عليه: �شوت 
م�شتحقات  الدعوى:  المارت  مو�شوع  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  البحر 
عمالية املطلوب اعالنه/ �شوت البحر للمقاولت العامة اجلن�شية: المارت 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/24 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/03
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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مدعيني/ 1- ليتون منر مالك منر 2- جا�شم الدين روح المني  3-را�شد 
عرب  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  دبور  ما  جمال  �شوهاج  ال�شالم 
احلقول للطاقة والن�شاءات اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  والن�شاءات  للطاقة  احلقول  عرب  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/2/14 موعدا  يوم اخلمي�س  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



•• اأبوظبي-وام:

ت�شهم الدورة ال�  11  من معر�س وموؤمتر الدفاع 
الدويل  اآيدك�س 2013  الذي ت�شت�شيفه اأبوظبي 
خالل الفرتة من 17 حتى 21 من �شهر فرباير 
اجلاري..يف تر�شيخ مكانة اإمارة اأبوظبي يف �شناعة 
متتاز  م��ا  اإب���راز  بجانب  العاملية  املعار�س  وتنظيم 
تاأ�شي�س  يف  وجناحها  متكاملة  حتتية  بنية  من  به 
الت�شنيع  جم����الت  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ا���ش��ت��ث��م��ارات 
امل��ت��ط��ورة مب���ا ين�شجم  ال��دف��اع��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�شعيها نحو تنويع اقت�شادها وفقا لروؤية اأبوظبي 
2030. وتوؤكد ا�شت�شافة اأبوظبي لآيدك�س  اهتمام 
الدولة باأمن و�شالمة وا�شتقرار املنطقة حيث ميثل  
عاملية  ..من�شة  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س 
خمتلف  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات  لكربيات 
وامل�شاركني  ل��ل��ع��ار���ش��ني  وت��وف��ر  ال���دف���اع  جم����الت 
اأعمال مثالية للعر�س والإط��الع على اأحدث  بيئة 
ورواد  ال��ق��رار  ل�شناع  ملتقى  و  العاملية  ال�شناعات 
وامل�شوؤولني  ال��ق��ادة  وك��ب��ار  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
واخلرباء ملناق�شة اأهم الق�شايا التي توؤثر على منو 
القطاعات الدفاعية. وتقام فعاليات الدورة الثانية 
بالتزامن  نافدك�س   البحري   الدفاع  معر�س  من 
م���ع ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر ال���دف���اع ال���دويل  
يف  الدفاعية  املعار�س  واأ�شخم  اأه��م  اأح��د  اآيدك�س  
جمال الدفاع الربي والبحري واجلوي يف منطقة 
�شركة  اأفريقيا وتنظمهما  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
بالتعاون مع  اأدنيك   للمعار�س   الوطنية  اأبوظبي 
القيادة العامة للقوات امل�شلحة. ي�شارك يف  اآيدك�س 
ونافدك�س  حوايل األف و 112  �شركة من خمتلف 
دول العامل متثل 59  دولة مب�شاركة 38  جناحا 
مب�شاحة عر�س ت�شل اإىل 133 األف مرت مربع..
وت�شارك الدولة هذا العام باأكرب جناح وطني ي�شم 
منتجاتها  ت��ع��ر���س  وط��ن��ي��ة  ���ش��رك��ة   140 ح����وايل 
عاملية  ووف����ود  ه��ام��ة  �شخ�شيات  ب��ج��ان��ب  املختلفة 
والع�شكرية  الإقت�شادية  ال�شخ�شيات  كبار  ت�شم 
  79 و  دف�����اع  77 وزي�����ر  دع�����وة ح�����وايل  ح��ي��ث مت 
وقادة  اأرك���ان  رئي�س  م��ن  هامة  ع�شكرية  �شخ�شية 
من  ع�شكرية  وف���ود  اإىل  اإ���ش��اف��ة  البحرية  ال��ق��وات 
82  دولة على خمتلف امل�شتويات القيادية. و�شيتم 
خالل املعر�س لأول مرة تخ�شي�س منطقة لعر�س 
اأحدث الأنظمة غر املاأهولة التي ت�شمل ابتكارات 
العامل.  م�شتوى  ع��ل��ى  متميزة  دف��اع��ي��ة  وت��ق��ن��ي��ات 
تنويع  نحو  ثابتة  بخطى  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  وت�شر 
اقت�شادها وحتقيق التنمية امل�شتدامة انطالقا من 
الروؤية ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل  وتوجيهات 
اآل نهيان  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد  الفريق 
ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 
امل�شلحة..لتحويل اقت�شاد الإمارة اىل اقت�شاد قائم 
املعرفة وتقليل العتماد تدريجيا على قطاع  على 
وفقا  القت�شادي  للن�شاط  رئي�شي  كم�شدر  النفط 
للروؤية القت�شادية 2030. واأكدت دائرة التنمية 
القت�شادية اأبوظبي يف تقرير لها مبنا�شبة انطالق 
فعاليات معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل  اآيدك�س .. 
اإدراك حكومة اإمارة اأبوظبي مبكرا باأهمية �شناعة 
تو�شع  دع��م  وم��وؤمت��رات يف  الفعاليات من معار�س 
الأن�شطة القت�شادية غر النفطية وتنمية وازدهار 
على  واخلدمية  الإنتاجية  القطاعات  من  العديد 
ح���د ����ش���واء. واأ����ش���اف���ت اأن ذل���ك دف���ع الإم������ارة اإىل 
وتوفر  ال�شناعة  بهذه  ل��الرت��ق��اء  ال��دائ��م  ال�شعي 
اأن  خا�شة  با�شتمرار  لتطورها  ال��الزم��ة  املقومات 
العديد  تطور  يف  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ر  الفعاليات  لهذه 
مثل  باإقامة  ترتبط  التي  ال�شناعية  الأن�شطة  من 
هذه الفعاليات ف�شال عن دورها يف تر�شيخ مكانة 
الإمارة باعتبارها الوجهة املثلى ل�شياحة الفعاليات 
ا�شتفادت  اأبوظبي  اأن  التقرير  واأ�شاف  املنطقة.  يف 
املتطورة  التحتية  وبنيتها  اجل��غ��رايف  موقعها  م��ن 
اإقليمي وعاملي يف قطاع  يف تر�شيخ مكانتها كمركز 
املعار�س يف ال�شنوات الأخرة حيث حتظى الإمارة 
مبوقع ا�شرتاتيجي متميز يف قلب منطقة ال�شرق 
وجنوب  اأفريقيا  يف  الأ�شواق  من  بالقرب  الأو�شط 
واأوروبا.  الأق�شى  ال�شرق  مبنطقتي  وترتبط  اآ�شيا 
البنية  اأب��وظ��ب��ي  ط��ورت  املا�شية  ال�شنوات  وخ��الل 
طورت  كما  فيها  الطرق  و�شبكات  ملوانئها  التحتية 
موؤخرا مطاراتها حتى ت�شمن ارتباطها على نحو 

وتتنوع  ال��ع��امل.  ودول  مناطق  خمتلف  م��ع  اأف�شل 
اأبوظبي على مدار  تنظيمها يف  يتم  التي  املعار�س 
الدويل  الدفاع  معر�س  مقدمتها  يف  ياأتي  و  العام 
منذ  عامني  ك��ل  دوري  ب�شكل  يعقد  ال��ذي  اآيدك�س 
انطالقه عام 1993 ويعد اأ�شخم معر�س دفاعي 
ثالثي اخلدمة يف العامل كما يعد املعر�س الدويل 
الوحيد يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
الدفاع  جم��ال  يف  التقنيات  اأح���دث  يعر�س  ال���ذي 
اأن���ه ميثل  ال���ربي وال��ب��ح��ري واجل���وي ف�شال على 
من�شة فريدة لإقامة وتقوية العالقات مع الإدارات 
احلكومية وال�شركات والقوات امل�شلحة على م�شتوى 
اأهمية  اآيدك�س   ال��دويل   الدفاع  املنطقة. وملعر�س 
خا�شة �شمن خارطة املعار�س التي يجري تنظيمها 
يف اإمارة اأبوظبي..كونه ميثل من�شة مميزة للعديد 
ح�شتها  ل��زي��ادة  والعاملية  الوطنية  ال�شركات  م��ن 
والأ�شلحة  الع�شكرية  للمعدات  العاملي  ال�شوق  من 
ال�شركات  لهذه  الفر�شة  اإت��اح��ة  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
لت�شويق منتجاتها وعر�س اأحدث ابتكاراتها الأمر 
يدعم القدرات الت�شويقية وفر�س التو�شع للعديد 
من ال�شركات الوطنية وهو ما يخدم اإ�شرتاتيجية 
اأبوظبي  اإم��ارة  تنتهجها  التي  القت�شادي  التنويع 
للروؤية  وف��ق��ا  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  ب��اجت��اه 

القت�شادية 2030.
ال��ط��ران وال��ف�����ش��اء وال��دف��اع من  وت��ع��د �شناعات 
 2030 ال��روؤي��ة  حددتها  التي  الرئي�شة  املحركات 
�شمن 12  قطاعا وميكن اأن حتقق اأهداف الإمارة 
القطاعات  وه���ي  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  يف جم���ال 
التي متتلك فيها اأبوظبي ميزات تناف�شية وكثيفة 
ال���ش��ت��خ��دام ل���راأ����س امل����ال وم��ع��ظ��م��ه��ا م��وج��ه نحو 
وقد  والعاملية.  الإقليمية  الأ���ش��واق  اإىل  الت�شدير 
ب�شكل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اهتمام  برز 
قاعدة  بتطوير  خا�س  ب�شكل  اأبوظبي  واإم���ارة  ع��ام 
العقد  خ���الل  الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  م��ن  وط��ن��ي��ة 
لها  التي  البلدان  الدولة من  اأ�شحت  املا�شي حتى 
منطقة  يف  الع�شكرية  ال�شناعات  جم��ال  يف  وزن��ه��ا 
اخلليج العربي يف ظل اإن�شاء العديد من ال�شركات 
و�شيانة  وتطوير  ت�شنيع  يف  تعمل  التي  الوطنية 
�شركة   مثل  واجل��وي��ة  والبحرية  ال��ربي��ة  الأ�شلحة 
و  للمعر�س  الرئي�شي  ال��راع��ي  ال��ق��اب�����ش��ة   ت����وازن 
كاراكال  مثل   لها  التابعة  ال�شركات  من  جمموعة 
املتطورة.. الدفاعية  لالأنظمة  ت��وازن  و  الدولية  
اإ�شافة اإىل �شركة اأبوظبي لبناء ال�شفن املتخ�ش�شة 
يف بناء واإ�شالح وتاأهيل وحتديث ال�شفن التجارية 
والع�شكرية. ومت تاأ�شي�س �شركة توازن القاب�شة عام 
2007 لال�شتثمارات الإ�شرتاتيجية للرتكيز على 
ونقل  والتكنولوجية  الت�شنيعية  الكفاءات  تطوير 
املعرفة على املدى الطويل مع الرتكيز ب�شكل حمدد 
على القطاعات الدفاعية وتعمل ب�شكل رئي�س على 
ال�شناعية  ال�����ش��راك��ات  خ��الل  م��ن  م�شاريع  اإق��ام��ة 
وال���ش��ت��ث��م��ارات الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف 
جمالت  يف  لأبوظبي  الت�شنيعية  امل��ق��درات  تعزيز 
الت�شنيع.  الدفاع والت�شنيع الدفاعي وتكنولوجيا 
ال��ق��اب�����ش��ة ع����ددا م���ن ال�شركات  ت�����وازن  ومت��ت��ل��ك  
الأنظمة  ل�شتثمارات  اأبوظبي  �شركة  منها  التابعة 
الذاتية و�شركة توازن لل�شناعات الدقيقة وكالهما 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  تعمل  فيما   2007 ع���ام  ت��اأ���ش�����س 
الأنظمة  تطوير  يف  الذاتية  الأنظمة  ل�شتثمارات 
اجل��وي��ة والأر����ش���ي���ة وال��ب��ح��ري��ة وت�����ش��ن��ع طائرات 
لل�شناعات  ت��وازن  �شركة  توفر  طيار..بينما  ب��دون 
بالنفط  امل��رت��ب��ط��ة  لل�شناعات  امل��ك��ون��ات  ال��دق��ي��ق��ة 
ومتتلك  الدفاعية  وال�شناعات  وال��ط��ران  وال��غ��از 
الت�شميم  ت�شمل  هائلة  وخدمية  اإنتاجية  مقدرات 
والقولبة  ال�شطحية  وامل��ع��اجل��ة  امل��ع��ادن  وت�شكيل 
املعادن.  و���ش��ي��ان��ة  واخ���ت���ب���ار  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك  ب��ح��ق��ن 
لالأنظمة  ت���وازن  �شركة  القاب�شة  ت���وازن  واأن�����ش��اأت 
طويلة  قنا�شة  بنادق  لتطوير  املتقدمة  الدفاعية 
الرو�شية.  ك��ان��ون  ت��زار  �شركة  م��ع  بالتعاون  امل��دى 
وتاأ�ش�شت �شركة كراكال لت�شنيع الأ�شلحة اخلفيفة 
2002 وطورت بالتعاون  اأواخ��ر العام  اأبوظبي  يف 
ل���دول���ة الإم�������ارات العربية  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  م���ع 
املتحدة منظومة من امل�شد�شات احلديثة املرتبطة 
وم�شتخدميها  اأوروب��ا  يف  الأ�شلحة  باأكرب م�شممي 
كاملة  م�شد�شات  على  ك��راك��ال  منظومة  وت�شتمل 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ح��ال��ي��ا  ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  وم���دجم���ة 
اأنحاء  خمتلف  يف  والأم��ن��ي��ة  ال�شرطية  والأج��ه��زة 

التي  ال�شفن  لبناء  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  وتعد  ال��ع��امل. 
املنطقة  يف  الوحيدة  ال�شركة   1996 عام  تاأ�ش�شت 
ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ال��ق��درة ع��ل��ى ب��ن��اء وجت��دي��د واإ�شالح 
و�شيانة وحتديث ال�شفن احلربية املتطورة. وتقدم 
يف  خمتلفة  قطاعات  اأربعة  اإىل  خدماتها  ال�شركة 
ال�شوق الأول بناء ال�شفن البحرية - الع�شكرية بدءا 
من الزوارق الهجومية ال�شريعة بطول 10  اأمتار 
اإىل ال�شفن احلربية من طراز  كورفيت  بطول 72  
م��رتا وال��ث��اين اإ���ش��الح وجت��دي��د وحت��دي��ث ال�شفن 
اأنظمة  ب���دءا م��ن الأ���ش��ا���س و���ش��ول اإىل  ال��ب��ح��ري��ة 
املعارك املتطورة. وي�شتمل القطاع الثالث على بناء 
ال�شفن التجارية من �شفن الإن��زال الإب��رار بطول 
مرتا اإىل �شفن نقل الركاب والب�شائع بطول   15
باإ�شالح  يتعلق  ال��راب��ع  القطاع  بينما  م��رتا    50
وترميم  ال��ط��الء  عمليات  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة  ال�شفن 
عام  ويف  الرئي�شة.  امل��ع��دات  ا�شتبدال  اإىل  الهياكل 
ال�شفن  ل��ب��ن��اء  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اأ���ش�����ش��ت   2005
بالتعاون مع �شركة �شيليك�س �شي�شتيمي انتجراتي 
اإنتجري�شن   �شي�شتمز  اأبوظبي  �شركة   الإيطالية 
التي باتت من ال�شركات املتطورة يف دمج الأنظمة 
وت�شميم  والأم����ن  ال��دف��اع  جم���الت  يف  والتقنيات 
وتوفر  و�شيانتها  وتطويرها  الإلكرتونية  النظم 
تاأهيل  خ��الل  م��ن  امل�شتوى  رفيعة  متكاملة  نظم 
واأ�شار  املجال.  ه��ذا  يف  املواطنة  الكفاءات  وتدريب 
والنمو  التطور  اأن  اإىل  اأبوظبي  اقت�شادية  تقرير 
التدريجي الذي �شهدته �شناعة الأ�شلحة الدفاعية 
ال�شنوات  املتحدة خالل  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
توليها  التي  توليها  التي  الأهمية  يعك�س  املا�شية 
من  باعتبارها  ال�شناعة  ل��ه��ذه  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
الأبعاد  اأن حتقق جملة من  التي ميكن  ال�شناعات 
والأهداف الإ�شرتاتيجية والع�شكرية والقت�شادية. 
وبالنظر اإىل الأهمية القت�شادية..فاإن لل�شناعات 
جديدة  اأ�����ش����واق  ف��ت��ح  يف  م��ه��م��ا  دورا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
للمنتجات الوطنية وتو�شيع الأن�شطة القت�شادية 
لل�شناعات  اأب�����واب ج��دي��دة  وف��ت��ح  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ��ر 
الع�شكرية  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  امل�������ش���ان���دة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
وامل�شاهمة يف تطوير م�شروعات �شغرة ومتو�شطة 
حيث  ال�شناعات  ه��ذه  مع  راأ�شيا  تتكامل  اأن  ميكن 
ال�شغرة  ال�شناعية  املوؤ�ش�شات  من  الكثر  تعمل 
واملتو�شطة يف تزويد ال�شركات ال�شناعية الع�شكرية 
الغيار  ق��ط��ع  جم���ال  يف  مكملة  ب��اأن�����ش��ط��ة  ال��ك��ب��رة 
ال�شناعات  وت��وف��ر  والكيميائية.  املعدنية  وامل����واد 
الع�شكرية فر�شا ا�شتثمارية واعدة يتم من خاللها 
ن��وع��ي��ة ت�شهم يف نقل  اأج��ن��ب��ي��ة  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ج���ذب 
�شراكات  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  التكنولوجيا  وت��وط��ني 
ال�شركات  بني  م�شرتكة  وم�شروعات  اإ�شرتاتيجية 
الوطنية مع �شركات عاملية رائدة يف هذا املجال وما 
والتكنولوجيا  املعرفة  نقل  من  ذل��ك  على  يرتتب 
التكنولوجيا  هذه  على  الوطنية  العمالة  وتدريب 
مما يوفر فر�س عمل ملواطني الدولة وي�شاعد على 
جمال  يف  الوطنية  املهارات  وتطوير  القدرات  بناء 

الت�شنيع الع�شكري. 
القيادة  الأه���م���ي���ة ح��ر���ش��ت  ه����ذه  م���ن  وان���ط���الق���ا 
ومقومات  الت�شهيالت  ك��ل  ت��وف��ر  على  ال��ر���ش��ي��دة 
ال��ن��ج��اح ل��ل�����ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف جمال 
ال�شناعات الع�شكرية . واأكدت الدائرة يف تقريرها 
الر�شيدة قد  القيادة  اأن هذا الهتمام والدعم من 
�شاهم ب�شكل رئي�س يف التطور امل�شتمر الذي ي�شهده 
املعر�س حيث اأ�شبح مبثابة تظاهرة كبرة ت�شاعد 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز امل��ك��ان��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي حتتلها اإم����ارة 
والفعاليات  الأح����داث  �شناعة  جم��ال  يف  اأب��وظ��ب��ي 
متانة  على  ال�شوء  ت�شليط  على  وت�شاعد  الدولية 
القت�شاد  وتطور  الوطنية  الع�شكرية  ال�شناعات 
املعر�س من��وا م��ط��ردا خالل  ال��وط��ن��ي. وق��د �شهد 
النمو  ه��ذا  ا�شتمرار  املتوقع  وم��ن  ال�شابقة  دورات��ه 
خالل الدورة احلالية  اآيدك�س 2013  والدورات 
امل��ق��ب��ل��ة خ��ا���ش��ة اأن امل��ع��ر���س ك���ان ق���د ���ش��ج��ل منوا 
العر�س  منطقة  م�شاحة  يف  امل��ائ��ة  يف   12 بن�شبة 
املخ�ش�شة لأجنحة ال��دول يف دورت��ه الأخ��رة التي 
عقدت عام 2011 مدعوما بالهتمام املتزايد من 
زادت  التي  اأفريقيا  وجنوب  واأوكرانيا  ال�شني  دول 
  53 و   77 ن�شبة  لها  املخ�ش�شة  الأجنحة  م�شاحة 
46  يف املائة على التوايل..وكذلك دول بلغاريا  و 
م�شاحة  زادت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات  والنم�شا 
الأجنحة املخ�ش�شة لها ن�شبة  38  و 35  و 28  

ال����دورة الأخرة  ال��ت��وايل. و���ش��ه��دت  امل��ائ��ة على  يف 
من  اآيدك�س 2011  م�شاركة عربية وا�شعة بلغت 
امل�����ش��ارك��ات يف املعر�س.. امل��ائ��ة م��ن  10 يف  ح���وايل 

بالنجاحات  العربية مدعومة  امل�شاركة  وتاأتي هذه 
قطاع  يف  العربية  املنطقة  حققتها  ال��ت��ي  املتميزة 
ال�شنوات  م��دى  على  ال��دف��اع��ي  الإم����داد  �شناعات 
الإ�شتثمارات  مع  بالتوازي  وذل��ك  املا�شية  القليلة 
الكبرة يف ا�شتراد اأحدث التكنولوجيات الدفاعية 
العاملية. وبالرغم من منو قطاع �شناعات الإمداد 
والتزويد الع�شكري يف الدول العربية اإل اأن معدلت 
احلديثة  الدفاعية  للمنتجات  ال���دول  ه��ذه  طلب 
اأعلى  اأحد  الإقليمني والدوليني يعد  املزودين  من 
املعدلت عامليا بف�شل تنامي القت�شاديات الوطنية 
املحلية.  ال��دف��اع��ي��ة  ال��ق��درات  تطوير  يف  وال��رغ��ب��ة 
اآند �شوليفان  ال�شت�شارية  ووفقا ل�شركة  فرو�شت 
الإنفاق  اإج���م���ايل  ي��ت��ج��اوز  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  ف���اإن���ه 
الدفاعي يف دول ال�شرق الأو�شط  100 مليار دولر 
تبلغ  اأن  املتوقع  2015 ومن  اأمريكي بحلول عام 
لدول  التعاون  جمل�س  ل��دول  الدفاعية  امليزانيات 
دولر  مليار    80 نحو  والأردن  العربية  اخلليج 
اأمريكي بحلول العام نف�شه. وياأتي التو�شع امل�شتمر 
اآيدك�س لر�شخ مكانته  ال��دويل  الدفاع  يف معر�س 
الرائدة باعتباره املن�شة الأوىل للم�شنعني املهتمني 
ب�شوق الدفاع يف املنطقة والعامل هذا ال�شوق الذي 
بيانات  تو�شح  حيث  وم��ط��ردا  ك��ب��را  من��وا  ي�شهد 
لندن  يف  الإ�شرتاتيجية  للدرا�شات  ال��دويل  املعهد 
اأفريقيا  الأو�شط و�شمال  ال�شرق  اأن ح�شة منطقة 
الإنفاق  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف  ثمانية  نحو  بلغت 
وتو�شح   .2011 ع���ام  خ���الل  ال��ع��امل��ي  ال��دف��اع��ي 
الأرق�����ام وال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��ادرة ع��ن ج��ه��ات خمتلفة 
م�شتمرا  تو�شعا  �شهد  ال��ع��امل��ي  الأ���ش��ل��ح��ة  ���ش��وق  اأن 
خالل ال�شنوات القليلة املا�شية حيث تفيد تقارير 
ا�شتكوهومل  مدينة  يف  العاملي  ال�شالم  بحث  معهد 
ال�شويدية اأن �شحنات الأ�شلحة التقليدية الرئي�شة 
ال��ف��رتة من  امل��ائ��ة خ��الل  24  يف  بن�شبة   ارتفعت 
2007 حتى 2011 مقارنة بالفرتة من 2002 
الكوجنر�س  اأب��ح��اث  خلدمة  ووفقا   .2006 حتى 
فقد بلغت قيمة اتفاقات نقل الأ�شلحة مع البلدان 
النامية خالل عام 2011 اأكر من �شعف الرقم 
اخلا�س بعام 2010 حيث بلغت حوايل 71 مليار 
دولر وزادت قيمة الت�شليم الفعلي بني الدول عام 
2011 لت�شل اإىل 28  مليار دولر حمققة بذلك 
2004. ويف ظل هذا التو�شع يف  اأعلى نقطة منذ 
املتوقع  فاإنه من  والعاملي  الإقليمي  الأ�شلحة  �شوق 
الدفاع  يلعبه معر�س  الذي  الدور  اأهمية  اأن تزداد 
ارتفاع  م��ن خ��الل  ال�شوق  ه��ذا  اآيدك�س يف  ال���دويل 
يف  هام�شه  على  تعقد  اأن  املتوقع  ال�شفقات  قيمة 
دورته احلالية والدورات املقبلة على حد �شواء. كما 
الع�شكرية  ال�شناعات  ت�شتفيد  اأن  املتوقع  من  اأن��ه 
هذا  يف  مكانتها  تر�شيخ  يف  املعر�س  م��ن  الوطنية 
ال�شوق واحل�شول على ح�شة اأكرب منه خا�شة اأنها 
على  متميزة  مكانة  حتتل  باتت  متطورة  �شناعة 
دائرة  تقرير  واأك��د  والعاملي.  الإقليمي  امل�شتويني 
الدفاع  معر�س  اأن  اأبوظبي  القت�شادية  التنمية 
الفعاليات  غ��ره من  اإىل  اإ�شافة  اآيدك�س  ال��دويل  
والأحداث التي يتم تنظيمها على اأر�س الوطن هو 
اقت�شاد  ي�شهده  ال��ذي  التطور  على  وا�شحة  دلل��ة 
اإمارة اأبوظبي يف خمتلف املجالت خالل ال�شنوات 
الأخ�����رة. واأ����ش���اف اأن���ه يعطي م��وؤ���ش��رات ع��ل��ى اأن 
الأداء القت�شادي �شيحافظ على تقدمه من خالل 
الإمكانيات الكبرة والفر�س املتنوعة التي يوفرها 
اقت�شاد الإمارة ف�شال عن خطط العمل الوا�شحة 
امل��ت��م��ي��زة التي  وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات الق��ت�����ش��ادي��ة 
تتبناها حكومة الإم��ارة والتي تتجه جميعها نحو 
للروؤية  وفقا  املن�شودة  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 

القت�شادية 2030 .
وق���ال���ت  ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة  يف 
اإن م��ع��ر���س وموؤمتر  اأي��دك�����س  ل��ه��ا ح����ول   ت��ق��ري��ر 
البحري   الدفاع  اأيدك�س ومعر�س  ال��دويل   الدفاع 
ع��دي��دة ل  ع��وائ��د  ي�شاهمان يف حتقيق  ن��اف��دك�����س  
تقت�شر على قطاع ال�شناعات الع�شكرية والدفاعية 
الن�شاط  اأي�شا خمتلف جمالت  ت�شمل  بل  فح�شب 
اأن  التقرير  واأ�شاف  ال�شياحة.  ومنها  القت�شادي 
ال��دورة املا�شية من معر�س  اآيدك�س الذي يحظى 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 

نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل  ا�شتقطبت حوايل 
52  دولة وح�شره  60 �شركة عار�شة من  األف و 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  م�����ش��ارك  األ�����ف    60 ح�����وايل 
العامل. واأ�شار اإىل اأن احلدث يكت�شب مكانة عاملية 
مرموقة بو�شفه اأكرب معر�س متخ�ش�س يف جمال 
الدفاع الربي والبحري واجلوي يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا حيث تتوجه اأنظار العامل 
اخلدمات  تقنيات  اأح���دث  ملتابعة  ع��ام��ني  ك��ل  اإل��ي��ه 
ب��الأن��ظ��م��ة ال��ربي��ة والبحرية  ال��دف��اع��ي��ة اخل��ا���ش��ة 
واجلوية. واأكدت  هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة  
اإىل  ال�شياحة  اأن املعر�س ي�شاهم يف تن�شيط حركة 
اإىل  الفندقي  الإ���ش��غ��ال  م�شتويات  وزي���ادة  الإم����ارة 
جانب ما يقوم به امل�شاركون يف احلدث من اإنفاق يف 
املقا�شد واملعامل ال�شياحية ومراكز الت�شوق بالإمارة 
وهو ما يدعم اأعمال كل اجلهات العاملة يف قطاع 
ال�شياحة. واأو�شح �شعادة مبارك حمد املهري مدير 
اأبوظبي قد حققت جناحات عديدة  عام الهيئة اأن 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  اأك���رب  وا�شت�شافة  تنظيم  يف 
ال�شوء  ت�شلط  والتي  والعاملية  والإقليمية  املحلية 
على القدرات التنظيمية والكوادر الب�شرية والبنى 
الإمارة  للفعاليات يف  التحتية من مرافق ومراكز 
.. م�شرا اإىل اأن معر�س  اآيدك�س هو اأحد اأبرز هذه 
وعاملي  اإقليمي  ح�شور  م��ن  ي�شهده  مل��ا  الفعاليات 
معر�س  ويتزامن  وا�شعة.  اإعالمية  وتغطية  كبر 
اآيدك�س مع معر�س الدفاع البحري نافدك�س الذي 
ي�شغل منطقة خا�شة لقطاع الدفاع البحري حيث 
يت�شمن عرو�س للمعدات البحرية وزيارات لل�شفن 
اإ�شافة  وال��ق��وارب  الطوافات  اإىل  اإ�شافة  احلربية 
املعار�س  ت��ع��ت��رب  وق����ال   ل���ه.  خم�ش�س  م��ب��ن��ى  اإىل 
و  اآيدك�س   مثل   العاملي  ال�شدى  ذات  املتخ�ش�شة 
تعاون  عالقات  لتاأ�شي�س  مثالية  من�شة  نافدك�س 
م�شتدامة مع ال�شركاء الدوليني والتي ل تقف عند 
اأخرى  اآفاقا  ت�شمل  بل  فقط  تخ�ش�شهم  جم��الت 
�شريحة هامة  اإىل  ال�شياحية  تقدمي وجهتنا  منها 
واإ�شادتهم  تو�شيتهم  تكت�شب  ال��ذي��ن  ال����زوار  م��ن 
تن�شيط  يف  ت�شاهم  اأنها  كما  كبرة  م�شداقية  بها 
زوار  الرتفيه حيث يحر�س غالبية  �شياحة  حركة 
الأع���م���ال ع��ل��ى ال���ع���ودة جم����ددا ب��رف��ق��ة عائالتهم 
وتوقعت   . اأب��وظ��ب��ي  يف  اأط����ول  ع��ط��الت  لتم�شية 
لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  كلفت   اإح�شائية  درا���ش��ة 
 .. باإجرائها  متخ�ش�س  ا�شت�شارات  بيت  والثقافة  
ارتفاع العائد القت�شادي املبا�شر لفعاليات الأعمال 
 5.1 يف الإم��ارة خالل ال�شنوات املقبلة لي�شل اإىل 
بحلول  دولر  مليار  ر1   4 اإم���ارات���ي   دره���م  مليار 
زائر  500األف  اأبوظبي  وا�شتقبلت   .2020 العام 
فعاليات  حل�شور  والعاملية  املحلية  الأ���ش��واق  م��ن 
بلغ متو�شط  2010 حيث  ال��ع��ام  خ��الل  الأع��م��ال 
اإن��ف��اق ك��ل منهم ح���وايل األ��ف��ني و 400 دره���م اأي 
القت�شادية  امل�شاهمة  جعل  مما  دولر   657.5
مليار   2.4 اإىل  ت�شل  الأع��م��ال  لفعاليات  الكلية 
وو�شعت  دولر.  م��ل��ي��ون   640 ي���ع���ادل  م���ا  دره����م 
املوؤمترات  �شياحة  لقطاع  وا�شحة  اأه��داف��ا  الهيئة 
ال�شنوات  وامل��ع��ار���س واحل���واف���ز والأع���م���ال خ���الل 
بحلول  اأبوظبي  ت�شبح  اأن  وتاأمل  املقبلة  الثماين 
للموؤمترات  رائ���دة  اإقليمية  وج��ه��ة   2015 ال��ع��ام 
والجتماعات ومن بني اأف�شل 100  وجهة عاملية 
يف ه���ذا امل��ج��ال م��ع حت��ق��ي��ق زي����ادة اأرب���ع���ة اأ�شعاف 
واحلوافز  وامل��ع��ار���س  امل���وؤمت���رات  فعاليات  ع��دد  يف 
والأع��م��ال املقامة يف الإم���ارة وم�شاعفة ع��دد زوار 

وتتوقع  القت�شادية.  وع��وائ��ده��ا  الفعاليات  ه��ذه 
تر�شيخ  املقبلة  اخل��م�����س  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  الهيئة 
مكانة الإمارة بو�شفها املق�شد املف�شل يف املنطقة 
الفعاليات  اأ�شعاف يف عدد   10 زي��ادة  ت�شجيل  مع 
اأ���ش��ع��اف يف  واأرب��ع��ة  بامل�شتويات احل��ال��ي��ة  م��ق��ارن��ة 
واأ�شاف  الكلية.  القت�شادية  والعوائد  الزوار  عدد 
اعتمادا  ق��درات��ن��ا  ا���ش��ت��ث��م��ار  اإىل  ن�شعى  امل���ه���ري  
الغرف  من  ال�شياحية  وجهتنا  ر�شيد  زي��ادة  على 
الفندقية املتاحة باأ�شعار تناف�شية وقيمة اقت�شادية 
ال��ف��ع��ال��ي��ات احل��دي��ث��ة اإىل جانب  ع��ال��ي��ة وم���راف���ق 
لدى  املتخ�ش�شة  وال��ك��وادر  امل��ه��ارات  اأف�شل  توفر 
الإم���ارة  ال�شياحة يف  ق��ط��اع  م���زودي اخل��دم��ات يف 
الجتماعات  ���ش��ي��اح��ة  اح��ت��ي��اج��ات  خل��دم��ة  وذل����ك 
اأبوظبي  يف  ال�شياحي  املنتج  ويتمتع   . وامل��وؤمت��رات 
مبيزة تناف�شية وا�شحة والتي ت�شع هيئة اأبوظبي 
عليها  الرتكيز  عينيها  ن�شب  والثقافة  لل�شياحة 
ل��دف��ع ع��ج��ل��ة من���و ���ش��ي��اح��ة الأع���م���ال ح��ي��ث توؤكد 
ال��ع��ار���ش��ة يبدون  ال����زوار واجل��ه��ات  اأن  ال��درا���ش��ات 
باختيار  الأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  ب��ال�����ش��ع��ر  اه��ت��م��ام��ا 
اأكر  يكونون  اأن��ه��م  رغ��م  الإق��ام��ة  مقر  اأو  الفندق 
حت���ررا م��ن ق��ي��ود الإن���ف���اق يف اجل����ولت واملطاعم 
واأثناء الت�شوق. ومع زيادة الغرف الفندقية ومرافق 
واملوؤمترات  واحلوافز  الجتماعات  فعاليات  اإقامة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ن��م��و امل��ط��رد يف معاملها  وامل��ع��ار���س يف 
النتائج  الرتفيهية تبدو الآف��اق واعدة باملزيد من 
الفعاليات  منظمي  اأن��ظ��ار  وا�شتقطاب  الإيجابية 
التعاون  ق��دم��ا يف  ال��ه��ي��ئ��ة  الإم������ارة. ومت�����ش��ي  اإىل 
اجلمعيات  مع  التوا�شل  اأطر  لتعزيز  �شركائها  مع 
والحتادات النوعية الإقليمية والعاملية ل�شتقطاب 
و�شتحت�شن  الإم��ارة.  اإىل  واجتماعاتها  موؤمتراتها 
القمة  اأعمال   2013 اأبريل  �شهر  خالل  اأبوظبي 
العاملي  وال�شياحة  ال�شفر  ملجل�س   13 ال���   العاملية 
القطاع..فيما  ه��ذا  ق���ادة  م��ن  األ���ف  نحو  مب�شاركة 
ال��دويل لطب  املوؤمتر  القادم   ي�شهد �شهر نوفمرب 
الأع�شاب والأوبئة  بح�شور ما بني 600 و 800 
واخلرباء  والباحثني  املمار�شني  اأب��رز  من  م�شارك 
اأنحاء العامل. وت�شم قائمة الأحداث  من خمتلف 
العاملية املقرر اإقامتها يف اأبوظبي الدورة ال�شاد�شة 
الذي  العاملي  ال�شحة  اأو  التبغ  موؤمتر  من   ع�شرة 
ي��ق��ام ك��ل ث���الث ���ش��ن��وات مب�����ش��ارك��ة اأب����رز اخل���رباء 
والهيئات  التبغ  انت�شار  ملكافحة  بالدعوة  واملعنيني 
الأهلية  واجلمعيات  املخت�شة  وال�شحية  الطبية 
اأنحاء  والباحثني من خمتلف  ال�شيا�شات  و�شانعي 
العامل وذلك لتحقيق اأهداف اأول معاهدة لل�شحة 
مكافحة  ب�شاأن  الإط��اري��ة  التفاقية  وه��ي  العامة 
التبغ والتابعة ملنظمة ال�شحة العاملية. ومت اختيار 
 2015 16  ع��ام  ال���   ال��دورة  اأبوظبي ل�شت�شافة 
باإجماع جمموعة التن�شيق الدويل ملوؤمتر التبغ اأو 
ال�شحة متقدمة على �شبعة عرو�س مناف�شة. وجاء 
ل���  جمعية  نتيجة جهد م�شرتك  اأب��وظ��ب��ي  ع��ر���س 
الإم��ارات لأمرا�س القلب و هيئة ال�شحة اأبوظبي 
و هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة و�شيعقد املوؤمتر 
ال�شرق الأو�شط يف مركز  للمرة الأوىل يف منطقة 
مار�س  �شهر  خ���الل  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
2015 على مدى خم�شة اأيام بح�شور متخ�ش�شني 
من الهيئات احلكومية وغر احلكومية املتعاونة يف 
ال�شيا�شات  ووا�شعي  العام  والطب  ال�شحة  جم��ال 

على �شعيد مكافحة التبغ عامليا. 
موؤمتر  ا�شت�شافة  امتياز  على  اأب��وظ��ب��ي  وح�شلت 
الذي   2015 القلب  لطب  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا 
يقام كل عامني وميثل اأع�شاء 18  من اجلمعيات 
اآ���ش��ي��ا واملحيط  م��ن��ط��ق��ة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف  ال��ط��ب��ي��ة 
ال���ه���ادئ وه���ي امل����رة الأوىل ال��ت��ي ي��ن��ع��ق��د ف��ي��ه��ا يف 
مدينة يف منطقة ال�شرق الأو�شط. ويف العام نف�شه 
يعقد الحتاد العاملي حلدائق احليوان والأحوا�س 
للحياة  ال��ع��ني  متنزه  يف  ال�شنوي  م��وؤمت��ره  املائية 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  وتعمل  الربية. 
ع��ل��ى دع����م وا���ش��ت��دام��ة ق��ط��اع ���ش��ي��اح��ة امل���وؤمت���رات 
الإم��ارة عرب  والجتماعات واحلوافز يف  واملعار�س 
عجلة  دفع  اإىل  الرامية  اأبوظبي  فر�س  مبادرتها  
الأحداث ومفاهيم الفعاليات املبتكرة ذات اجلدوى 
احلالية  الفعاليات  منظمو  وي�شتطيع  القت�شادية 
اأو امل�شتقبلية والتي تن�شجم مع الروؤية القت�شادية 
2030  التقدم لال�شتفادة من  اأبوظبي  لالإمارة  

مميزات  فر�س اأبوظبي . 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

خلدمة  متخ�ش�س  مطار  اأول  اخل��ا���س  للطران  البطني  مطار  حقق 
اأبوظبي  ل�شركة  والتابع  الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  اخلا�س  الطران 
للمطارات ارتفاعاً مميزاً يف حركة الطائرات خالل عام 2012 بن�شبة 

عنه ام�س. ال�شادر  للتقرير  وفقاً   11%
البطني  ملطار  الزائرة  اخلا�شة  الطائرات  عدد  ارتفاع  التقرير  وك�شف 
 ،2011 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   2012 ع��ام  يف  ب��امل��ائ��ة   40 اإىل  و�شلت  بن�شبة 
الأمر الذي يعك�س نتائج اأداء مميزة للمطار يف بيئة عمل ت�شهد مناف�شة 
ا�شتقطاب  املطار يف  ال��ذي لعبه  ال��دور  املنطقة، ويوؤكد على  متزايدة يف 
اأع�����داد م��ت��زاي��دة م��ن ط���ائ���رات رج����ال الأع���م���ال وال�����ش��خ�����ش��ي��ات الهامة 

لأبوظبي.
�شركة  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  الهدابي،  اأحمد  املهند�س  وق��ال 
التي �شهدها مطار  املتزايدة  النمو  اأبوظبي للمطارات: تعك�س معدلت 
البطني يف حركة الطائرات، والرتفاع الكبر يف اأعداد الطائرات الزائرة 
ا�شتقطاب  امل��ط��ار يف  ال���ذي حققه  ال��ن��ج��اح  ح��ج��م   ،2012 ع���ام  خ���الل 
جمموعة جديدة من العمالء املحليني والدوليني خالل العام املا�شي، 
اأبوظبي  اإىل تعزيز مكانة  الرامية  املتوا�شلة  املطار  على جهود  وتاأكيداً 

كوجهة رائدة للطران اخلا�س يف املنطقة والعامل . 
واأ�شاف: متكن مطار البطني للطران اخلا�س خالل العام املا�شي من 
تر�شيخ مكانته كاأحد اأهم مراكز الطران اخلا�س يف املنطقة خلدمات 
باعتباره  اختياره  الإقبال على  تزايد  برز ذلك يف  الأعمال، حيث  رجال 

اأع��داد متزايدة من  من�شة رائدة لأعمال وخدمات الطران من جانب 
مركز  اخ��ت��اروا  ال��ذي��ن  اخلا�شة،  للطائرات  وامل��وؤج��رة  املالكة  ال�شركات 
اخلدمات الأر�شية املمّيز ظبي جيت التابع ملطار البطني اخلا�س كونه 

الأن�شب والأكر مواءمة لأعمالهم .
وت�شكل الفعاليات العاملية املختلفة التي حتت�شنها اإمارة اأبوظبي، ومنها 
معر�س الدفاع الدويل اأيدك�س، والقمة العاملية لطاقة امل�شتقبل، وملتقى 
ال�شناعة العقارية �شيتي �شكيب، و�شباقات الفورمول، من العوامل التي 
فقد  ال��ي��وم.  البطني  مطار  ي�شهده  ال��ذي  النمو  عجلة  دف��ع  يف  �شاعدت 
الأعمال  رج��ال  وطائرات  اخلا�شة  للطائرات  ن�شطة  حركة  املطار  �شهد 
القادمة لأبوظبي يف مو�شم �شباقات الفورمول 1، والتي اأقّلت على متنها 
جمموعات كبرة من كبار ال�شخ�شيات، واأ�شهر املت�شابقني العامليني من 

 40 الفرتة معدل  تلك  املطار خالل  �شجل  العامل، حيث  اأرج��اء  جميع 
رحلة يومياً، واأكر من 150 رحلة طران طوال فرتة اإقامة الفعاليات، 

بن�شبة زيادة بلغت 78 باملائة مقارنًة بالفرتة نف�شها من عام 2011.
وي�شت�شيف املطار خالل ال�شهر القادم فعاليات الدورة الثانية من معر�س 
اأبوظبي للطران اخلا�س، الذي ُيعد املعر�س الأول من نوعه املتخ�ش�س 
ال�شرق الأو�شط، وال��ذي يقام يف  يف �شوؤون الطران اخلا�س يف منطقة 
مب�شاركة  ال��ق��ادم،  مار�س  �شهر  من  ال�شابع  وحتى  اخلام�س  من  الفرتة 
جمموعة كبرة من كبار امل�شنعني والعار�شني العامليني، وممثلي قطاع 
الطران واملعنيني واخلرباء من اأ�شواق منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط 
املرتبطة  واحللول  والبتكارات  التقنيات  اأح��دث  على  للتعرف  والعامل، 

بقطاع الطران اخلا�س.

حركة الطائرات مبطار البطني للطريان اخلا�س ترتفع بن�شبة 11 % يف 2012
املال والأعمال
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الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/10
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3359  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الرحمن  �شديق  علم  �شا  حممد  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الديكور  لعمال  اخلفي  الفن  عليه: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/الفن اخلفي لعمال الديكور اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/24 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/3
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3637  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ حممد ر�شوان حممد حنيف  اجلن�شية: باك�شتان مدعى عليه: �شوت 
م�شتحقات  الدعوى:  المارت  مو�شوع  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  البحر 
عمالية املطلوب اعالنه/ �شوت البحر للمقاولت العامة اجلن�شية: المارت 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/24 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/03
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 204و205و2013/206  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعيني/ 1- ليتون منر مالك منر 2- جا�شم الدين روح المني  3-را�شد 
عرب  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  دبور  ما  جمال  �شوهاج  ال�شالم 
احلقول للطاقة والن�شاءات اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  والن�شاءات  للطاقة  احلقول  عرب  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/2/14 موعدا  يوم اخلمي�س  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1458  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- �شركة ا�ش�س لدارة املن�شاأت )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة مبا 
ريا�س  م��روان  ذ.م.م( وميثلها  تايزينج )منطقة حرة  ادف��ار  / ثرو ذي لين  املدعي  ان 
الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  امل��ازم قد  ن��ور  احمد  م��روان حممد  عويجان وميثله: 
 2012/19 رق��م  التحفظي  احلجز  ونفا  احل��ق  وثبوته  احلجز  ب�شحة  باحلكم  املطالبة 
مدين واحلا�شل بتاريخ 2012/9/5 والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
لذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/2/25 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 
الكلية  التجارية  ال��دائ��رة  اىل  ال��دع��وى  احالة  مت  ب��ان  ح�شوري.)علما  مبثابة  �شيكون 

الثانية ع�شر لنظرها(.
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1626  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
الرحمن  ف�شل  احمد  ما�شهود  وميثلها  وال�شراميك  للبال�شرت  ما�شهود  مدعي/ 
اجلن�شية: المارات  مدعى عليه: موؤ�ش�شة الكتمال للمقاولت العامة وميثلها خالد 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الظنحاين  عبيد  علي 
34175 درهم املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة الكتمال للمقاولت العامة وميثلها خالد علي 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الظنحاين  عبيد 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1566  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ حممد زاكر حممد قادير اجلن�شية: باك�شتان مدعى عليه: عبداهلل 
�شامل حممد املنهايل اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ف�شخ عقد وكيل 
املنهايل اجلن�شية: المارات   خدمات  املطلوب اعالنه/ عبداهلل �شامل حممد 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/21 املوافق  اخلمي�س  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية    املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1094/ 2012 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

امل�شتاأنف : احمد حممود حممد مرزوق  اجلن�شية: م�شر امل�شتاأنف عليه:تاج 
 : ال�شتئناف  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الفنية  الطاقة  خلدمات  العني 
تعديل احلكم بال�شمان البنكي ور�شوم القامة املطلوب اعالنه/احمد عو�س 
حممد يافور الهاملي اجلن�شية: المارات العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   �س-  ع-  م   - عمايل   2012/1094 ا�شتاأنف  قد 
الربعاء املوافق 2013/2/20 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/160 ت جتر-م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ نعيمه لعري�شي اجلن�شية: املغرب املنفذ �شده : �شياح حممد 
حمد �شعد العامري اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه:�شياح حممد حمد 
�شعد العامري اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/864 جت جز- م ت 
املوافق 2013/2/20 موعدا لنظر  الربعاء  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم  -ب- 
التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/392  تنفيذ عمايل 

م�سل�سل عام:2012/2112
اىل املحكوم عليه /م�شنع الهدى انتريرز - الم��ارات عنوانه: بالن�شر - قد �شدر 
ال�صيد- حممد  املدعي/)جمال  ل�شالح   2011/476 رق��م  الق�شية  يف  حكم  �شدك 
، ودف��ع الر�شم  �صوريا (   ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور 
+تذكرة  م��ال��ي��ة  ك��الت��ي: مطالبة  تنفيذه  امل��ط��ل��وب  احل��ك��م  ان  ومب���ا  ل��ذل��ك  امل��ح��دد 
بالتنفيذ:  الت�شريح  -2-ر�شم  دره��م   حت�شيله:291.167  املطلوب  املبلغ   -1 ال�شفر  
-3- املجموع: 291.167 درهم اماراتي  لذا فانت مكلف باحل�شور امام هذه املحكمة 
للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم  2/28/ 2013  لتنفيذ ما ذكر اعاله، 
ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/11 م .
القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
   حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
      دبي الدولية للعطالت / ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : دبي الدولية للعطالت  
ام��ارة عجمان  تا�ش�شت يف  /ذ.م.م -�شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة  قد 
مبوجب قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته 
مرخ�شة يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية حتت رقم )56147( وقد 

قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

  م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم 
به للم�شفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ 
 747080 ه��ات��ف:  عجمان  ام���ارة  ال��ت��ايل:  العنوان  وعلى  الع���الن  ن�شر 

�س.ب:5628 

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/51 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/امرة 
التوقيع يف حمرر  الت�شديق على  عبدال�شالم حممد علي  اجلن�شية: الم��ارات وطلب 
يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )بوابة الب�صرة للمالحة/ذ.م.م  (   واملرخ�شة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )42306( وامل�شجل لدى غرفة 
المارات  اجلن�شية:  امل���ازم  اب��راه��ي��م  ح��امت  اىل/م��ر���ش��ي��ة  بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة 
مبوافقة: با�شم حممد ح�شب اجلن�شية: العراق ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                         

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10716 بتاريخ2013/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة 565388 عنوانها:  رقم  لل�صحن  )�س.ذ.م.م(-  الن�صمي  ال�شركة:  ا�شم 
ال�شكل  الق�شي�س   ف��ه��د-دي��رة-  ب��ن  حممد  اح��م��د  ع��ب��داهلل  ملك   114 رق��م  مكتب 
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1037705 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شر يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/1444(   ال�شيد  العمومية لل�شركاء واملوثق لدى 
بتاريخ )2013/1/03( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  مل��ت��ن��دات  ك��اف��ة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10716 بتاريخ2013/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شر يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية 
الن�صمي لل�صحن)�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم 114 ملك عبداهلل احمد حممد 
العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  الق�شي�س  فهد-ديرة-  بن 
بتاريخ   .)2013/1/1444( رق��م  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/1/03( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )04-2226266( 
فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة ملتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

جمهول  الداخلي  للديكور  الذهبي  عليه/ال�شهم  املدعي  اىل 
العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��و عليكم  ق��د  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
امل���ذك���ورة اأدن�����اه وح����ددت امل��ح��ك��م��ة ل��ه��ا جل�شة ي���وم الح���د ب��ت��اري��خ املوافق 

2013/2/17 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
350/2013/13
349/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
جافيد اخرت حممد يا�شني خان
ميتولل بهوميك اتول كري�شنا 

مبلغ املطالبة
22850 درهم �شامل تذكرة العودة
26422 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10716 بتاريخ2013/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: تي ار ات�س لل�صيارات )�س.ذ.م.م(.
الوىل  ال�شناعية  ال��ق��وز  ال��ع��ق��اري��ة  دب��ي  موؤ�ش�شة  ملك   1 رق��م  م�شتودع  ال��ع��ن��وان: 
م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل   677675 الرخ�شة:  رقم  الري�س  ابراهيم  بوا�شطة 
حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1103605 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/1/14 واملوثق لدى  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
العنوان:  قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  كنعان  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
مكتب رقم 210 ملك علي نا�شر العوي�س- دي��رة- بور�شعيد   هاتف: 2957716 04 
فاك�س/2957718 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10716 بتاريخ2013/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:كنعان وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
هاتف:  بور�شعيد    دي���رة-  العوي�س-  نا�شر  علي  ملك   210 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   
2957716 04 فاك�س/2957718 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  تي ار ات�س لل�صيارات 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/1/14 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/1/14  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     
  يف الدعوى رقم2012/38 جتاري جزئي

 املدعى عليه : دونالد تان �شيو
املقامة من: بنك ام القيوين الوطني

مبا ان هناك دعوى �شدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم 2012/38 جتاري جزئي 
باأحكام  وعمال  فاننا  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبرا  ندبنا  مت  انه  وحيث 
املحاكم، ندعوكم حل�شور  امام  ل�شنة 1992م بخ�شو�س اعمال اخلربة  قانون الثبات 
اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح 
ويرجى  10.00 �شباحاً  ال�شاعة  املوافق 2013/2/20 يف متام  الربعاء  يوم  وذل��ك  ادن��اه 

منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.
دبي- مركز حمر عني- مدخل رقم 8 الطابق الرابع

هاتف : 2527888-04 فاك�س: 04-2698876
اخلبري امل�سريف: حممد �سعيد ال�سريف

اعالن اجتماع خربة
العدد  10716 بتاريخ   2013/2/14     

  يف الق�سية  رقم 2013/54 جتاري جزئي ابوظبي
 املرفوعة من : بنك اخلليج الول �شد: حممد عبدالغفار ابو حجلة

ال��دع��وى اعاله  الها�شمي قد  ن��دب اخلبر/ ح�شني  ان��ه وق��د مت  وحيث 
وعليه يعلن ال�شيد/ حممد عبدالغفار ابوحجلة حل�شور اجتماع اخلربة 
ال�شاعة  2013/2/19 يف مت��ام  امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  وذل��ك  املزمع عقده 
ال�شديق  بجانب  ح��م��دان  ���ش��ارع  بابوظبي  مبكتبنا  وذل���ك  م�شاء   8.00
لل�شرافة  الدولية  الم��ارات  بناية  بنف�س  للمفرو�شات  وانرتيز  للهدايا 
املحدد  املوعد  يف  احل�شور  الرجاء  الول  الطابق  املريخي  حا�شر  بناية 
فان  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  م�شتندات  من  مالديكم  وتقدمي 

اخلربة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات.
اخلبري امل�سريف/ح�سني �سامل الها�سمي

اعالن اجتماع خربة
العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     

اعالن بيع عقار بالن�سر للمنفذ �سده
  يف الدعوى  رقم )2010/442)   تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد  - عنوانه: امارة دبي- بر دبي- �شارع خالد بن الوليد   - املنفذ 
�شده: امر �شيد علي لج��وردي  عنوانه: ام��ارة دب��ي- فيال رقم 42 - رمي 3- املرابع العربية   انه 
يف يوم الربعاء املوافق 2013/2/13 ال�شاعة  6.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجري بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة 
يف  وذلك   )  www.emiratesauction.ae   التي انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات
التاريخ املحدد اعاله تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  يربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 

وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات: 
ار�س فيال: وادي ال�شفا رقم الر�س 1974 امل�شاحة 13208 قدم مربع القيمة: 5500000 درهم

مالحظة : يدفع املبلغ فوراً.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1320 تنفيذ ايجارات
����س.ذ.م.م- مديرها/عرفان منر  للتجارة  امي��ان ومنر  املنفذ �شده/1-  اىل 
التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  احمد جمهويل حم��ل  وع��دن��ان منر  احمد 
لوتاه     عبدالرحمن  علي  ح�شني  وميثله:  ����س.ذ.م.م(   ( العقارية  لوتاه  �س  �س 
مبوجب القرار ال�شادر من اللجنة الق�شائية اخلا�شة بالف�شل بني املوؤجرين 
وامل�شتاجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)31196( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوما من 
التنفيذية  تاريخ ن�شر هذا الع��الن. و عليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور اعاله.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1028  جتاري كلي                               
امل��دع��ي /�شكال للتجارة  امل��دع��ي ع��ي��ه/1- روب���رت موري�س ك��وك جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
���س.ذ.م.م- وميثلها هاوري ورطان باباخان ورطانيان وميثله: عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن 
املرزوقي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان يقوم برد ال�شيكني رقمي  
862269 و 862270 وامل�شحوبني على بنك �شادرات ايران فرع �شارع ال�شيخ زايد- دبي والبالغ قيمتها 
)2.049.884 درهم( وامل�شلم له على �شبيل ال�شمان وذلك لنتفاء الغاية وال�شبب من حتريره ب�شداد 
قيمتها وب�شفة م�شتعجلة  ت�شطر كتبا الة بنك �شادرات اي��ران فرع �شارع ال�شيخ زاي��د- ام��ارة دبي 
وذلك بوقف �شرف ال�شيكني رقمي 862269 و 862270 لوجود امل�شوغ القانوين لذلك حلني الف�شل 
يف الدعوى املو�شوعية وت�شمني املدعى عليه الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة   وحددت 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/2/24 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. )علما بان مت 

احالة الدعوى اىل الدائرة التجارية الكلية ال�شابعة لنظرها(
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/275  جتاري كلي                               
اىل املدعي عيه/1- اوميت للتجارة العامة-�س.ذ. م.م   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك 
�شادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
ي��وؤدوا للمدعي مبلغا اجماليا  املطالبة بالزام املدعى عليهم )1- 2- 3( بالتكافل والت�شامن بان 
مع  والتكافل  بالت�شامن   )5  -4( عليهما  املدعى  وال��زام  دره��م   )12.283.773.78( وق��دره  مببلغ 
املدعى عليهم )1- 2- 3(  يف حدود مبلغ ) وق��دره 4.500.000 دره��م( من اجمايل املبلغ الفائدة 
التفاقية 14% من تاريخ ال�شتحقاق 2012/2/7 وحتى ال�شداد التام والزام املدعى عليهم )4-2-1-
3-5( بالتكافل والت�شامن فيما بينهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/28 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/860  عقاري كلي                               
اىل املدعي عيهم/1- رويف للعقارات واملقاولت املحدودة 2- رويف توين تاورز انك 3- رويف توين 
تاورز ليمتد 4- رويف للعقارات 5- رويف للمقاولت ذ.م.م 6- �شركة رويف للعقارات ذ.م.م   جمهويل 
بن  علي  �شامل  حيدر  وميثله:  ا�شماعيل  ابراهيم  يو�شف  /حممد  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
حيدر     قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها اعالن بطالن العقد والزام املدعي عليهم بالت�شامن 
والت�شامم بان يوؤدين للمدعي مببلغ وقدره )530.100.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ التعاقد يف 2005/5/10 وحتى ال�شداد التام والق�شاء بف�شخ العقد 
والزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم بان يدفعو للمدعي مبلغ 530.100.00 درهم من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/3/13 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك  ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1409 )مدين جزئي) بوا�سطة الن�سر
بدرية  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
لل�شيانة العامة وميثلها/ ال�شيخ علي بن �شعيد بن را�شد النعيمي اقام املدعي/

اللولو-  مركز  مقابل  املبارك-  مركز  عنوانه/  لالت�شالت-  الم��ارات  موؤ�ش�شة 
برقم  ال��دع��وى   -  065626655-413 رق��م  �شقة  ال��راب��ع-  الطابق  العروبه  �شارع 
بان  عليها  املدعى  ال��زام  ومو�شوعها  عجمان-  جزئي-   - -م��دين   2012/1409
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 5172.45 درهم فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
الق�شية  يف  للنظر  وذل���ك   2013 ل�شنة  م��ار���س  �شهر  م��ن   12 ي��وم  امل��واف��ق   8.30

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/2/7
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     
اعالن بيع عقار بالن�سر

  يف الدعوى  رقم )2011/393)   تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني- حاليا ) بنك دبي الوطني- �شابقا(    عنوانه: امارة دبي- ديرة- 
ال��ع��ربات     املنفذ �شده: كوربريت �شينغ �شربوال واخ��رون  عنوانه: امارة  �شارع بني يا�س- مقابل موقف 
دبي- منطقة ديرة- برج اعمار- ال�شقة رقم 1501 الطابق 15 بالقرب من دوار ال�شاعة     انه يف يوم الربعاء 
العقار  بيع  �شيجري  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ال�شاعة  6.00 م�شاء ويف  املوافق 2013/2/27 
اتخاذ  ال�شراء  الراغبني يف  البتدائية على  دبي  التنفيذ مبقر حمكمة  دائ��رة  ام��ام  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة 
www.emiratesauction. البيع ) �شركة الم��ارات للمزادات   انيط بها  التي  املزايدة مع اجلهة 
ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله ايداع تاأمني ليقل عن  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 

وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات: 
�شقة مر�شي دبي رقم الر�س 217 ا�شم املبني دبي مارينا مول هوتيل رقم املبني 1 رقم الطابق 23 رقم العقار 

2313 امل�شاحة 880 قدم مربع   قيمة 1100000 درهم    مالحظة : يدفع املبلغ فوراً.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية
العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14     

اعالن بيع عقار بالن�سر
  يف الدعوى  رقم )2011/393)   تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني- حاليا ) بنك دبي الوطني- �شابقا(    عنوانه: امارة دبي- ديرة- 
ال��ع��ربات     املنفذ �شده: كوربريت �شينغ �شربوال واخ��رون  عنوانه: امارة  �شارع بني يا�س- مقابل موقف 
دبي- منطقة ديرة- برج اعمار- ال�شقة رقم 1501 الطابق 15 بالقرب من دوار ال�شاعة     انه يف يوم الربعاء 
العقار  بيع  �شيجري  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ال�شاعة  6.00 م�شاء ويف  املوافق 2013/2/27 
اتخاذ  ال�شراء  الراغبني يف  البتدائية على  دبي  التنفيذ مبقر حمكمة  دائ��رة  ام��ام  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة 
www.emiratesauction. البيع ) �شركة الم��ارات للمزادات   انيط بها  التي  املزايدة مع اجلهة 
ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله ايداع تاأمني ليقل عن  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 

وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات: 
 �شقة �شكنية رقم الر�س 411 املنطقة رقة البطني ا�شم املبني اعمار تاور 1 رقم املبني1 رقم الطابق 15 رقم 

العقار 1507 امل�شاحة 1164 قدم مربع القيمة 1300000 درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فوراً.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن �شركة/ �شركة المارات ل�شناعة كربونات الكال�شيوم ذ.م.م 
 بطلب لت�شجيل عالمة املراقبة او الفح�س  :

املودعة حتت رقم : 172405   بتاريخ : 2012/4/23
با�ش��م: �شركة المارات ل�شناعة كربونات الكال�شيوم ذ.م.م

وعنوانه: دولة المارات العربية املتحدة- عجمان 
�س ب 2365 هاتف 067426604 فاك�س- 067438683

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والب�شتنة  الزراعة  يف  وكذلك  الفوتوغرايف  والت�شوير  العلمي  والبحث  ال�شناعة  يف  امل�شتخدمة  الكيماويات 
النران،  اخماد  مركبات  ا�شمدة،   معالج،  غر  بال�شتك  معالج،  غر  ا�شطناعي  راتنج  الغابات.  وزراعة 
م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية مواد دباغة، مواد الل�شق امل�شتخدمة يف 
ال�شناعة وتت�شمن الفئة )1( ب�شفة ا�شا�شية منتجات كيميائية ت�شتخدم يف ال�شناعة والعلوم والزراعة ، مبا  
يف ذلك تلك املنتجات التي توؤدي اىل خلق منتجات تقع يف فئات اخرى،  وتت�شمن هذه الفئة ب�شفة خا�شة 

ال�شمدة الع�شوية امالح للحفظ )للت�شدير( بخالف تلك امل�شتخدمة يف ملح الطعام.-  الواق�عة بالفئة: 1
و�شف العالمة:   العالمة هي عبارة عن م�شتطيل باللون الزرق بداخلة ثالثة خطوط عري�شة بي�شاء ب�شكل 
طويل ومائلة اىل جهة اليمني من اعال مبقا�شات مت�شاوية وا�شفل امل�شتطيل مكتوب ا�شم ال�شركة ) �شركة 

المارات ل�شناعة كربونات الكا�شيوم ذ.م.م( ومكتوبة اي�شا بالالتيني
 )Emirates Calcium Carbonate Factory L.L.C( 

العالمة  عن  مبعزل   )Emirates كلمة)المارات  ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  ال�ش��رتاطات:عدم 
لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
اخلمي�ض  14  فرباير 2013 العدد 10716
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اأبوظبي  ب���ط���ول���ة  م��ن��ظ��م��و  ي���ق���دم 
العام،  ه���ذا  ل��ل��رتاي��ث��ل��ون  ال��دول��ي��ة 
وال������ت������ي ت���ب���ل���غ ق���ي���م���ة ج����وائ����زه����ا 
�شباق  اأم��ري��ك��ي  دولر   230000
فتح  اأج��ل  من  لالأطفال  الدواثلون 
الرتايثلون  ه�����واة  اأم������ام  ال��ط��ري��ق 
ال���ن���ا����ش���ئ���ني ل�����دخ�����ول ع������امل ه���ذه 
تبني  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  ال��ري��ا���ش��ة 

اأمناط حياة اأكر �شحة.
امل�����ش��غ��ر للجري  ال�����ش��ب��اق  وي��ن��ط��ل��ق 
ت��ن��ظ��م��ه هيئة  ال�����ذي  وال�������ش���ب���اح���ة، 
على  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي 
مار�س،  م���ن  الأول  يف  ال��ك��ورن��ي�����س 
قبل يوم واحد من انطالق بطولة 
الرتايثلون. ومن املتوقع اأن ي�شارك 
خمتلف  م����ن  ط����ف����اًل   250 ن���ح���و 
فئتيه  ال�شباق يف  ال��دول��ة يف  اأن��ح��اء 
ع��ام��اً، و13   12 –  9 العمريتني: 

– 16 عاماً.
ينطلق  ال������ذي  ال�������ش���ب���اق،  وي��ف��ت��ت��ح 
�شباحاً،  والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة 
احلائز  والبطل   GB فريق  ع�شو 
الألعاب  يف  الذهبية  امليدالية  على 
والذي  براونلي،  األي�شتر  الأوملبية، 
�شي�شارك اأي�شاً يف ال�شباق الرئي�شي 
يف الثاين من مار�س. يتاألف ال�شباق 
من 200 مرت �شباحة و2 كلم جري 
للفئة العمرية 9 – 12 عاماً، ومن 
300 مرت �شباحة و2.5 كلم جري 

للفئة العمرية 13 – 16 عاماً. 
وقال في�شل ال�شيخ، مدير الفعاليات 
يف هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة: 
ومناف�شة  اآم��ن  ح��دث  تقدمي  نريد 
مرحاً،  حدثاً  يكون  بحيث  متميزة، 
الفر�شة  ذات�����ه  ال���وق���ت  يف  وي���وف���ر 
طريقهم  ل�شق  ال�شغار  للريا�شيني 
تتمثل  ك��م��ا  ال��رتاي��ث��ل��ون،  ع���امل  يف 
روؤيتنا طويلة املدى بتطوير اجليل 

القادم من الريا�شيني ال�شباب لدعم 
منو هذه الريا�شة يف خمتلف اأنحاء 
ويف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

بلدانهم اأي�شاً. 
 ي���ت�������ش���اب���ق ه���������وؤلء ال���ري���ا����ش���ي���ون 
امل�شار  م���ن  ج����زء  ع��ل��ى  ال���ي���اف���ع���ون 
ذات����ه ال����ذي ���ش��ي��ت��ن��اف�����س ف��ي��ه نخبة 
ريا�شيي العامل يف اليوم التايل، لذا 
رائعة  فر�شة  �شيمثل  ال�شباق  ف���اإن 
ما  ل�شت�شعار  ال�شغار  للريا�شيني 
الريا�شيني  من  اأبطالهم  به  �شيمر 
جتربتهم  وت��اأ���ش��ي�����س  ال��ب��ط��ول��ة،  يف 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة يف ال���وق���ت ذات�����ه، وهو 
متابعة  على  ي�شجعهم  اأن  ناأمل  ما 
�شواء  ال��ري��ا���ش��ة،  ه��ذه  يف  طريقهم 
عائالتهم  م�����ع  اأو  امل����در�����ش����ة  يف 

واأ�شدقائهم.
ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف ����ش���ب���اق ال���دواث���ل���ون 
عرب  الآن  م����ف����ت����وح  ل�����الط�����ف�����ال 
www. الإل��������ك��������رتوين  امل�����وق�����ع 
abudhabitriathlon.

 50 الت�شجيل  ر�شم  ويبلغ   com
درهم اإماراتي )13 دولر اأمريكي( 
اإىل  وبالإ�شافة  الواحد.  للمت�شابق 

واجلوائز،  بامليداليات  الفوز  فر�س 
����ش���وف ي��ح�����ش��ل ك���ل م�����ش��رتك على 
يف  باأبوظبي  خا�شة  ترحيبة  حزمة 
ي���وم ال�����ش��ب��اق. ل��ق��د ���ش��ه��دت ريا�شة 
ال���رتاي���ث���ل���ون من������واً م�������ش���ط���رداً يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط منذ اإطالق 
بطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون 
منذ ثالث �شنوات، حيث من املتوقع 
م�شاركة 2100 ريا�شي من خم�س 
ق��ارات يف بطولة عام 2013 – يف 
حني �شارك 800 ريا�شي يف بطولة 

عام 2010. 
وي�شارك يف بطولة اأبوظبي الدولية 
الريا�شيان  ال��ع��ام  ه��ذا  للرتايثلون 
ال�شابان اللذان يعي�شان يف اأبوظبي، 
من  البالغ  اأو���ش��ي  �شام  ال��ربي��ط��اين 
امل�شارك  وه����و  ع����ام����اً،   14 ال��ع��م��ر 
الأ�شغر �شناً على الإطالق يف تاريخ 
مولر،  ب��ول  والأ���ش��رتايل  البطولة، 
حيث  ع��ام��اً،   16 العمر  م��ن  البالغ 
ال�شرفة  ال��ق��وة  �شباق  يف  ي�شاركان 
على امل�شار الق�شر مل�شافة 111.5 
كلم يف الثاين من مار�س، يف مواجهة 
الأ�شماء  م���ن  وال���ع���دي���د  ب���راون���ل���ي 
ب���ط���ولت  ال����الم����ع����ة يف  الأخ����������رى 
الحت����اد ال����دويل ل��ل��رتاي��ث��ل��ون التي 

ت�شهد تناف�شاً �شديداً.
تقدم  ال�����راب�����ع،  ع���ام���ه���ا  ويف  الآن 
م�شارات؛  ث��الث��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة 
 3 – 223 كلم )  ال��ط��وي��ل  امل�����ش��ار 
دراجات،  كلم  و200  �شباحة،  كلم 
الق�شر  وامل�شار  ج��ري(،  كلم  و20 
كلم  و100  ���ش��ب��اح��ة،  ك��ل��م   1.5(
دراج���ات، و10 كلم ج��ري(، وامل�شار 
�شباحة،  م���رت   750  ( ال�������ش���ري���ع، 
و50 كلم دراج��ات، و5 كلم جري(. 
وميكن امل�شاركة يف كل من امل�شارين 
تتابع  ك�شباقات  ال�شريع  و  الق�شر 

بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ورع��اي��ة  ب��دع��م 
الأ�شيوي  الحت����اد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  �شخبوط 
املنطقة  اأختتمت مناف�شات بطولة   ، لل�شطرجن 
وذل���ك مبركز   ) الأ���ش��ي��ان   ( الثالثة  الأ���ش��ي��وي��ة 
الفلبينية  تاجايتاي  مبدينة  ال��دويل  املعار�س 
العامل  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  البطولة  وهي   ،
ترم�شو  م��دي��ن��ة  يف  اإق��ام��ت��ه��ا  امل��ق��رر  لل�شطرجن 
ال��روي��ج��ي��ة خ���الل ���ش��ه��ر اأغ�����ش��ط�����س ال���ق���ادم . 
اأندون�شيا  14 دولة هى  الأ�شيان  ت�شم منطقة 
وماليزيا  ولو����س  وم��اك��او  ومنغوليا  والفلبني 
و�شنغافورة وبروناي وكمبوديا واليابان وكوريا 

وميامنار وتايالند وهوجن كوجن.

نتائج  �شخبوط  بن  �شلطان  ال�شيخ  اإعتمد  وقد 
العامل  ك��اأ���س  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ني  واأ���ش��م��اء  البطولة 
2013 التي �شارك فيها 42 لعب ، 16 لعبة 
الفيتنامي  الكبر  ال��دويل  الأ�شتاذ  توج  حيث   ،
بر�شيد  املفتوحة  البطولة  بلقب  جنوين  �شن 
الأ�شتاذ  الفلبني  بطل  ح��ل  بينما  نقطة   7.5
بر�شيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وي�شلي  ���ش��و  ال��ك��ب��ر 
يف  الأ�شيان  منطقة  لتمثيل  الالعبان  ليتاأهل 
بطولة كاأ�س العامل ، ويف بطولة ال�شيدات فازت 
باللقب الأ�شتاذة الدولية الكبرة الفيتنامية اآن 
كاأ�س  اإىل  لتتاأهل  نقطة   6.5 بر�شيد  جنوين 

العامل .

كا�شتو   ، ال��ف��ائ��زي��ن  وت���وج  ح�شر ح��ف��ل اخل��ت��ام 
اأبوندو نائب رئي�س الحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن 
الذي اأعلن يف احلفل عن هدية ال�شيخ �شلطان 
ت��ن��ظ��ي��م دورة  مل��ن��ط��ق��ة الأ����ش���ي���ان وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
بدعم  اللعبة  مدربي  وتاأهيل  لإع��داد  متقدمة 
املقرر  الأ�شيوي ومن  رئي�س الحت��اد  كامل من 
العا�شمة  ال��دورة خالل �شهر فرباير يف  اإقامة 
مانيال حتت اإ�شراف اأكادميية الحتاد الأ�شيوي 
اإطار  الفنية وذل��ك يف  ال��ك��وادر  وتاأهيل  لإع���داد 
خطة رئي�س الحتاد الأ�شيوي للنهو�س باللعبة 

على م�شتوى القارة ال�شفراء .
من جانبه ا�شاد رئي�س الحتاد الفلبيني وروؤ�شاء 

ال�شيخ  ودع��م  الأ�شيان بجهود  احت��ادات منطقة 
ولل�شطرجن  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ���ش��خ��ب��وط  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان 
الأ�شيوي موؤكدين التطور الهائل الذي يحظى 
به ال�شطرجن الأ�شيوي منذ تويل ال�شيخ �شلطان 
لتتحول  ال��ق��اري  الحت���اد  رئا�شة  �شخبوط  ب��ن 
على  متفوقة  ال��ع��امل  ق���ارات  مقدمة  اإىل  اأ�شيا 

قارتي اأوروبا واأمريكا. 
ال���دويل  امل��ح��ا���ش��ر  امل���درب���ني  ي��ح��ا���ش��ر يف دورة 
املدربني  جلنة  رئي�س  ميخائيل�شي�شن  اأدري����ان 
ب��الحت��اد ال����دويل وامل��ح��ا���ش��ر الأ���ش��ت��اذ الدويل 
الكبر الفلبيني يوجني توري ومواطنه الأ�شتاذ 

الدويل الكبر مارك باراجوا .

�شلطان بن �شخبوط يعتمد نتائج �شطرجن الآ�شيان املوؤهلة لكاأ�س العامل

•• العني- الفجر :

حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  بح�شور 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب���ن خ��ال��د 
لكرة  الريا�شية  ال��ع��ني  �شركة  اإدارة 
بالنادي،  الأول  الفريق  اأدى  ال��ق��دم، 
الرئي�س،  تدريبه  الأول  اأم�����س  م�شاء 
وذل���ك يف اإط���ار ا���ش��ت��ع��دادات��ه ملواجهة 
اليوم اخلمي�س  املقررة م�شاء  الظفرة 
على ملعب الأخ��ر يف الغربية �شمن 
م��ن بطولة  ال�16  م��ب��اري��ات اجل��ول��ة 

دوري ات�شالت للمحرتفني.
ال��دويل الغاين  امل��ران ان�شمام  و�شهد 
اأخراً  �شارك  وال��ذي  جيان،  اأ�شامواه 
م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����الده يف ب��ط��ول��ة اأمم 
جنوب  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  اأف���ري���ق���ي���ا 
اأف��ري��ق��ي��ا خ���الل ال���ف���رتة م���ن ال�19 
من  العا�شر  وحتى  املا�شي  يناير  من 

فرباير اجلاري، وحل منتخب النجوم 
ال�شوداء يف املركز الرابع بعد خ�شارته 
املناف�شة  3/1 يف  بنتيجة  م��ايل  اأم��ام 

على امليدالية الربونزية بالبطولة.
اأولري�����و كوزمني،  ال���روم���اين  وع��ق��د 
امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ع��ني اج��ت��م��اع��اً مع 
التدريب،  بداية  قبل  العني،  مهاجم 
اأح������وال الالعب  وق����ف خ���الل���ه ع��ل��ى 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة وال��ب��دن��ي��ة ل��ت��ح��دي��د مدى 

جاهزيته ملباراة الظفرة.
حامي  ال���ت���دري���ب���ات  اإىل  ان�����ش��م  ك��م��ا 
ابتعد عن  العرين وليد �شامل والذي 
املو�شم احلايل  الفريق قبل انطالقة 
وليد يف  وب��دا  ب�شبب ظ��روف خا�شة، 
اأنه خ�شع  بدنية جيدة، غر  و�شعية 
اإىل ج��رع��ات ت��دري��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة حتت 

اإ�شراف املعد البدين للفريق.
واأكد كوزمني يف ت�شريحات �شحفية 

اأن حت�شرات فريقه ملواجهة الظفرة 
�شتبداأ فعلياً وتنتهي مع انتهاء احل�شة 
معترباً  اليوم،  جرت  التي  التدريبية 
الوحيدة  ال��ف��ر���ش��ة  ال��رئ��ي�����س  امل�����ران 
لإعداد لعبي الفريق ملواجهة بعد غد، 
اأنه اأخ�شع الالعبني يوم  على اعتبار 
بال�شت�شفاء  خا�شة  برامج  اإىل  اأم�س 
بعد املجهود الكبر لذي بذله الفريق 
الأول يف مباراة  اأم�س  يا�س  بني  اأم��ام 
ربع النهائي، يف الوقت الذي �شيجري 

فيه الفريق غداً تدريباً خفيفاً.
واأ�شاف: كاملعتاد �شنعمل على التاأقلم 
امل��ب��اري��ات، والأهم  م��ع �شغط ج���دول 
املحافظة على التوازن البدين ومعدل 
خ�شو�شاً  لالعبني،  البدنية  اللياقة 
الدوليني الذين قطعوا م�شافة بعيدة 
من فيتنام، ف�شاًل عن املجهود الكبر 

الذي بذلوه يف بطولة اخلليج.

وقع على دفرت احل�شور وليد �شامل، 
داوود �شليمان، عبداهلل �شلطان، عمر 
عبدالرحمن، كيمبو جري�س، يعقوب 
احل��و���ش��ن��ي، األ��ي��ك�����س ب��رو���ش��ك��ي، علي 
�شعيد،  ه��الل  ف��اي��ز،  ف��وزي  الوهيبي، 
حممد  اأحمد،  حممد  العنزي،  مهند 
عبداهلل  اأح����م����د  ال����ظ����اه����ري،  ����ش���امل 
مو�شى،  اأح���م���د  ي��و���ش��ف  ال�����ش��ام�����ش��ي، 
خالد عبدالرحمن، عبداهلل مال اهلل، 
حم��م��د ع��ل��ي ع��اي�����س، ف��ار���س جمعة، 
عبدالرحمن،  حم��م��د  ف���اي���ز،  م�����ش��ل��م 
جيان اأ�شامواه، مريل رادوي وحممد 

�شامل ال�شاعدي .

�شكوك حول م�شاركة اإ�شماعيل 
نيكول�س  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي 
اإ�شماعيل  ال��ف��ري��ق  م��داف��ع  اإن  ال��ع��ني 

الطبية  الفحو�س  اإىل  خ�شع  اأح��م��د 
املغناطي�شية،  والأ����ش���ع���ة  ال����الزم����ة 
الطبية  التقارير  كافة  على  و�شنطلع 
اأن  غر  الغد،  يوم  بالإ�شابة  املتعلقة 
اإ�شابته  ب��اأن  توؤكد  الأول��ي��ة  امل��وؤ���ش��رات 
اإ�شماعيل  اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف  خفيفة، 
بروح  يتمتعون  الذين  الالعبني  من 

ق��ت��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة وع��زمي��ة ك��ب��رة على 
جت���اوز ال��ظ��روف الأم���ر ال���ذي ي�شهم 
بالن�شبة  ال��ع��اج��ل  ال�����ش��ف��اء  يف  ك��ث��راً 
ل��الع��ب��ي ك����رة ال����ق����دم، وه�����ذا الأم����ر 
�شرورياً، واأعرف اإ�شماعيل جيداً فهو 
اأج��ل عودته  من  الوقت حالياً  ي�شابق 

اإىل الفريق .

ف��اي��ز فقد خ�شع  اأم���ا حممد  وت��اب��ع: 
متاماً  خمتلفة  جراحية  عملية  اإىل 
لهما  خ�����ش��ع  ال��ل��ت��ني  العمليتني  ع��ن 
م��ن ق��ب��ل، وب��ع��د جن���اح اجل��راح��ة بداأ 
وحالته  خ��ا���س  ت��اأه��ي��ل��ي  ب��رن��ام��ج  يف 
قوي  لع��ب  وه��و  ملحوظ  حت�شن  يف 

وعودته �شتكون قريبة اإىل امليادين .

الفريق  مرمى  حار�س  اإ�شابة  وح��ول 
الالعب  تعر�س  ق��ال:  املا�س،  حممود 
اإىل  وي��ح��ت��اج  الع�شلة  يف  اإ���ش��اب��ة  اإىل 
اإىل  ل���ل���ع���ودة م���ن ج���دي���د  ي���وم���اً   20
امل��ي��ادي��ن، وه���و ي��ت��ج��اوب م��ع العالج 
قريباً  عودته  وننتظر  جيدة  ب�شورة 

اإىل املالعب . 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  وح�������ش���ور  ب���رع���اي���ة 
القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م راأ����س 
اخليمة  راأ�����س  اإم����ارة  ت�شهد  اخل��ي��م��ة 
غدا اجلمعة اإنطالقة ن�شف ماراثون 
راأ�س اخليمة الأغلى عامليا يف ن�شخته 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  وذل��ك  ال�شابعة 
القا�شمي  بن �شقر  �شعود  بن  حممد 
ويل ع��ه��د راأ�������س اخل��ي��م��ة وذل�����ك يف 
ال�شابعة �شباحا من اأمام مركز املنار 

براأ�س اخليمة.
رئي�س  م���ردد  ن��ا���ش��ر  ال�����ش��ب��اق  ي�شهد 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة وعدد 
والريا�شيني  ال���ق���ي���ادات  م���ن  ك��ب��ر 
وال���ذي���ن ح�����ش��روا م��ن خم��ت��ل��ف دول 
املاراثون والذي  العامل ملتابعة ن�شف 
ي��ب��ل��غ جم���م���وع ج����وائ����زه اأك������ر من 
250 األف دولر ومب�شاركة تتخطى 
نا�شر مردد  واأ�شاد  2700 مت�شابق، 
التي �شينطلق فيها  املثالية  بالأجواء 
احل������دث غ�����دا م����ن ت��خ��ط��ي��ط وع����دم 
التوقيت  ه���ذا  ق��وي��ة يف  ري����اح  وج����ود 

وهو ما اأعاق العدائيني العام املا�شي 
ووق��ف اأم��ام حتقيق اأرق��ام جديدة يف 

ال�شباق.
العام حتت رعاية  ويقام احلدث هذا 
ح��ك��وم��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة م��ت��م��ث��ل��ة يف 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �شقر  م��ي��ن��اء  �شلطة 
والتي  اخليمة  براأ�س  احل��رة  املنطقة 
�شتقوم برعاية �شباق التتابع واأديدا�س 
الراعي الف�شي لل�شباق للعام الثاين 

على التوايل.
ومن جانب اأخر اأعدت اللجنة العليا 
م�شاحبة  فعاليات  للبطولة  املنظمة 
ك��ث��رة للحدث ال��ري��ا���ش��ي الأب����رز يف 
الإم����ارات خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة ومنها 
ب�شرطة  املو�شيقية  ل��ل��ف��رق  ع��رو���س 
وذلك  الكثر  وغرها  اخليمة  راأ���س 
والتعريف  التوا�شل  م��ن  ن��وع  خللق 
اأمام  الإم��ارات��ي��ة  والتقاليد  بالعادات 
من  ح�شروا  وال��ذي  ال�شباق  �شيوف 

خمتلف دول العامل.
راأ�س  هذا وقد �شنف ن�شف ماراثون 
اخليمة من قبل خرباء عامليني ثاين 

م�شتوى  على  ماراثون  ن�شف  اأف�شل 
العامل واأحد اأ�شرع ال�شباقات يف العامل 
م���ن ح��ي��ث الأه��م��ي��ة وال���ق���وة وحجم 
ال�شباق  يف  ���ش��ارك  ح��ي��ث   ، امل�����ش��ارك��ة 
العام املا�شي لأول مرة 3100 عداء 
اإىل  العامل ينتمون  من خمتلف دول 
اأبطال  بينهم  وم���ن  دول���ة   88 ن��ح��و 

العامل يف مثل هذه ال�شباقات.
ك��م��ا ت�����ش��ل��م ن�����ش��ف م����اراث����ون راأ�����س 
الت�شنيف  درع  املا�شي  العام  اخليمة 
امل��اراث��ون وح��از على  الذهبي لن�شف 
الدويل  الحت��اد  من  الذهبي  الو�شام 

لألعاب القوى.
ومن جانب اأخر قال عارف الهرنكي 
من�شق عام املاراثون اأن ن�شف ماراثون 
بالرقم  يحتفظ  لزال  اخليمة  راأ���س 
ال�شيدات  �شباق  يف  العاملي  القيا�شي 
م�شجل باإ�شم ماري كيتاين يف ن�شف 
 2011 م��اراث��ون راأ����س اخليمة ع��ام 
وعلى   65:58 زم����ن  حت��ق��ق  ح��ي��ث 
باتريك  الرجال ل زال رقم  م�شتوى 
2009 هو  وال��ذي �شجل عام  ماكاو 

 58:52 رق��م  �شجل  حيث  الأف�����ش��ل 
دقيقة.

ي�شهد  ال�����ش��ب��اق  اأن  ال��ه��رن��ك��ي  واأك�����د 
ع���دائ���ني على   10 اأ����ش���رع  م�����ش��ارك��ة 
الن�شف  �شباقات  يف  ال��ع��امل  م�شتوى 
ال�شباقات  اأبطال  اأن  ويذكر  ماراثون 
وجنر  �شامي  ه��م  ال�شابقة  الن�شخ  يف 
بطل ماراثون 2007 وباتريك مكاو 
موتاي  وج��ي��ف��ري   )09-2008(
 2011 دي����رب����ا  وم����رج����ا   2010
ويعترب   ،  2012 ك��وي�����س  ودي��ن��ي�����س 
جيفري   2010 ال��ن�����ش��خ��ة  ب���ط���ل 
موتاي هو اأبرز العدائني املتواجدين 
يف ال�شباق هذا العام وقد حقق جناحا 
الأخرة  ال��ث��الث  ال�شنوات  يف  كبرا 
، وك����ان م��وت��اي ق��د ف���از ب��ال�����ش��ب��اق يف 
 59:43 2010 حمققا وقتا قدره 

دقيقة.
امل����اراث����ون ه����ذا العام  ���ش��ي�����ش��ه��د  ك��م��ا 
م�شاركة نخبه من العدائيني الكينني 
العدائني  اأب�����رز  م���ن   12 وع���دده���م 
حقق  وال��ذي  كيبيت  �شتيفني  ومنهم 

املرتبه الثانية يف بطولة العامل العام 
املا�شي حمققا زمن وقدره 58:54 
اأي�شا هناك  العدائيني  ، ومن  دقيقة 
اإيزقيال �شيبي وهو الفائز مباراثون 
بزمن  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  الفارن�شي  ليل 
والفائز   ، دق��ي��ق��ة   59:05 ق�����دره 
املا�شي  اأب���ري���ل  ب��رل��ني يف  مب���اراث���ون 
وقدره  زمن  وقد حقق  بيو�س كربو 

59:25 دقيقة.
جمموعة  عن  اأي�شا  الهرنكي  واأعلن 
امل�شاركني من  ال��ع��دائ��ني  م��ن  ك��ب��رة 
الفائز  للي�شيه  فيا�س  وه��م  اأث��ي��وب��ي��ا 
جيتي   ،  2012 ع����ام  ه��ي��و���ش��نت  يف 
الثاين يف  املركز  وال��ذي حقق  فيلكي 
م���اراث���ون روت�����ردام وغ��ره��م الكثر 
املنظمة  اللجنة  اأن  الهرنكي  واأ���ش��ار 
ق����د اأك�������دت ع���ل���ى م��ث��ال��ي��ة ال���ظ���روف 
املناخية والتنظيمية التي يحظى بها 
خا�شة  اخليمة  راأ���س  ماراثون  ن�شف 
اأوروب���ا وه��و ما  الثلوج يف  م��ع مو�شم 
البطولت  تنظيم  اأم����ام  ع��ائ��ق  ي��ق��ف 
فر�شة  ي���ع���ط���ي  م����ا  وه������و  خ���ارج���ي���ا 

يف  دائما  للتوا�شل  للعدائني  مثالية 
ال�شباقات.

الن�شائية  امل��ن��اف�����ش��ات  �شت�شهد  ك��م��ا 
ايفان  ال��رتك��ي��ة  ال���ع���دائ���ة  م�����ش��ارك��ة 
الراحة  م���ن  ف����رتة  ب��ع��د  اب��ي��ل��ج��ي�����س 
و2012   2011 عامي  بال�شباقات 
ن�شف  يف  اأي�شا  للمناف�شة  و�شت�شعى 
العداءه  وكان  اخليمة  راأ���س  ماراثون 
واأعلنت   ،67:07 زم��ن  �شجلت  ق��د 

من  كبر  ع��دد  ع��ن  املنظمة  اللجنة 
العدائات امل�شاركات يف املاراثون.

ماراثون  ن�����ش��ف  اأن  ال��ه��رن��ك��ي  وق����ال 
راأ�����س اخل��ي��م��ة وال����ذي ي��ب��ل��غ 21 كم 
العدائني  عند  يتمتع مبيزات خا�شة 
وه�����و م����ا ي��ج��ع��ل��ه��م ل ي��������رتددون يف 
امل�����ش��ارك��ة ب���احل���دث ال��ع��امل��ي ك��م��ا اأن 
 250 مبلغ  ر�شدت  املنظمة  اللجنة 
األف دولر جمموع جوائز للماراثون 

والذي تخطى عدد م�شاركيه 2500 
عدائ من خمتلف دول العامل.

يذكر اأن اللجنة املنظمة لل�شباق ت�شم 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  م��ردد  نا�شر 
ن���ائ���ب رئي�س  اأح���م���د غ����امن  وغ�����امن 
الهرنكي  وع�����ارف  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
والدكتور جون  امل��اراث��ون  ع��ام  من�شق 
وخالد  الطبية  اللجنة  رئي�س  م��ارك 

النقبي رئي�س اللجنة العالمية.

بح�صور عبداهلل بن حممد 

العني يتطلع اإىل النقاط الثالث يف مواجهة الظفرة

مب�صاركة اأبرز العدائني على م�صتوى العامل 

�شعود بن �شقر ي�شهد انطالقة ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة غدًا 

ت�شتعد اللجنة املنظمة لبطولة بنك دبي التجاري 
التي نظمها بنك دبي   ، لألعاب القوى للنا�شئني 
الثاين  للعام  الريا�شي  دب��ي  وجمل�س  ال��ت��ج��اري 
ال�شيخ  ك��رمي��ة م��ن �شمو  ب��رع��اي��ة  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
اآل مكتوم ويل عهد  حمدان بن حممد بن را�شد 
دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، وا�شدل ال�شتار 
على فعالياتها مطلع ال�شبوع اجلاري على ملعب 
وا�شعة  �شباط �شرط دبي بنجاح كبر وم�شاركة 
اأكرب  بو�شفها  مكانتها  واأك����دت  مكانتها  اأك����دت 
ملو�شم  للنا�شئني  القوى  لألعاب  مدر�شية  بطولة 
2012-2013 �شواء من ناحية اأعداد الطالب 
والطالبات امل�شاركني وحجم اجلوائز املالية التي 

تقارب 500 األف درهم.
املنظمة  اللجنة  رئي�س  مكي  حممد  عامر  وق��ال 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ���ش��ي��ت��م اإق���ام���ة ح��ف��ل ت��ك��رمي الطالب 
والطالبات واملدار�س الفائزة يوم الثالثاء املقبل 
الرئي�شي  امل��ق��ر  ي��ق��ام يف  ف��رباي��ر( يف حفل   19(
لبنك دبي التجاري، كما �شيتم تخ�شي�س تكرمي 
النجاح من موؤ�ش�شات حكومية و�شركات  ل�شركاء 
والطفل،  الأم  �شبورت، جملة  ليدر  راعية، وهي: 

�شبال�س، حديقة درمي لند لالألعاب املائية، دبي 
 ،Arabian Expedition دولفيناريوم، 
للب�شريات،  اجل��اب��ر  ���ش��وي��ت،  ب���وك���اري  م���رم���وم، 

جتربة قمة برج خليفة وبيبي �شوب .
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  �شاهمت  لقد  واأ���ش��اف 
التجاري،  دبي  وبنك  الريا�شي  دبي  جمل�س  بني 
رغم  لنجاحات كبرة ولفتة  البطولة  يف ح�شد 
باتت  كما  فقط،  الثاين  للعام  اطالقتها  حداثة 
امل��واه��ب ال�شاعدة التي  م��رك��زا لإع���داد وت��ق��دمي 
الريا�شي  القطاع  رف��د  يف  ت�شاهم  اأن  �شاأنها  من 
الجتماعية  م�شاهمتها  ج��ان��ب  اإىل  الإم���ارات���ي، 
والبدنية  الريا�شة  الأن�شطة  ملمار�شة  بالرتويج 
على  ال�شحية  الفوائد  لكت�شاب  النا�شئني  ب��ني 

املدى الطويل .
وكانت مدر�شة دبي الوطنية-الرب�شاء قد حققت 
�شنة   12 حت���ت  ال���ط���الب  ف��ئ��ة  يف  الأول  امل���رك���ز 
بر�شيد 42 نقطة، فيما حققت مدر�شة اأور اأون 
هاي �شكول املركز الأول يف فئة الطالب حتت 15 
�شنة بر�شيد 42 نقطة، واأحرزت مدر�شة ال�شفا 
�شنة   17 حت���ت  ف��ئ��ة  يف  الأول  امل���رك���ز  ال��ث��ان��وي��ة 

املناف�شات  م��ي��زت  نقطة،   58 بر�شيد  للطالب 
مدر�شتنا  ج�����اءت  وق����د  امل���ت���ق���ارب���ة،  ب��امل�����ش��ت��وي��ات 
�شنة   12 فئة حتت  الأول يف  باملركز  الجنليزية 
للفتيات بر�شيد 36 نقطة، واأخرا حلت مدر�شة 
 15 حت��ت  فئة  يف  الأول  باملركز  كولييج  جمرا 

�شنة مبجموع 42 نقطة.
وقد ر�شدت اللجنة املنظمة جوائز مالية �شخمة 
ل��ل��م��دار���س وال��ري��ا���ش��ي��ني ت��ق��ارب ن�����ش��ف مليون 
الريا�شية  املن�شاآت  تطوير  يف  للم�شاهمة  دره��م 
املدر�شة �شاحب  املدار�س، حيث يح�شل فريق  يف 
األف   32 مبلغ  على  م�شابقة  كل  يف  الأول  املركز 
درهم واملركز الثاين على 24 األف درهم واملركز 
األ���ف دره���م مب��ج��م��وع ي�شاوي   16 ال��ث��ال��ث ع��ل��ى 
األ���ف دره���م، فيما مت ر���ش��د ج��وائ��ز مالية   360
1000 درهم  اإىل  200 درهم و�شول  تبداأ من 
جوائز فردية يف كل م�شابقة يتم منحها للطالب 
على �شكل بطاقات ح�شاب يف بنك دبي التجاري، 
البطاقات  هذه  ا�شتخدام  كيفية  تعليمهم  بهدف 
وقدراتهم  املالية  معارفهم  بتعزيز  ي�شاهم  مب��ا 

على حتديد الإنفاق ب�شكل واع وم�شوؤول.

اللجنة املنظمة ت�شتعد لتكرمي الفائزين يف بطولة 
بنك دبي التجاري لألعاب القوى للنا�شئني 

نت�صابق من اأجل الأطفال

دواثلون الأطفال ينطلق للمرة الأوىل اإىل جانب بطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون
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اآل مكتوم  اأً�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي قرارا بت�شكيل 
اخلا�شة  ل��ل��ري��ا���ش��ات  دب���ي  ل��ن��ادي  ج��دي��دة  اإدارة  جم��ل�����س 
القرار  ���ش��دور  م��ن  اعتبارا  ال��ن��ادي  يف  العمل  مهام  يتوىل 
وجاء  �شنوات.  اأرب��ع  مل��دة  ي�شتمر  و  الر�شمية  ال�شحيفة  يف 
 ، دبي  لأندية  التنفيذية  الالئحة  مبوجب  القرار  اإ�شدار 
رئي�شا ملجل�س  بالرقاد  ت�شمية ثاين جمعة ثاين  ويت�شمن 
الإدارة وع�شوية 6 اأع�شاء هم : حممد عبد الكرمي جلفار 
، عبد الرحمن حممد ال�شارد ، اأحمد ح�شن نا�شر، د. اأحمد 

جمال الرئي�شي ، ماجد عبد اهلل مر�شد الع�شيمي وحممد 
ه���الل امل��رو���ش��دي. وي��ع��د ن���ادي دب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ات اخلا�شة 
الذي تاأ�ش�س العام 1992 اأحد الأندية الت�شعة املن�شوية 
، وهو ي�شم العديد من  حتت لواء جمل�س دبي الريا�شي 
وقدم  اخلا�شة  الحتياجات  ل��ذوي  املخ�ش�شة  الريا�شات 
خدماته ورعايته لفئة مهمة من اأبناء املجتمع ، كما �شبق 
الريا�شية  والأل��ق��اب  الجن����ازات  م��ن  العديد  حقق  اأن  ل��ه 
البطولت  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��دول��ي��ة 

املحلية والقليمية والدولية �شنويا.

افتتح نادي �شباط القوات امل�شلحة ال�شالة الريا�شية 
ملوا�شفات  وفقا  واملتقدم  املتطور  ب�شكلها  اجل��دي��دة 
اجلودة العاملية بناء على توجيهات الفريق الركن ) 
م( حممد هالل الكعبي رئي�س جمل�س ادارة النادي 
يتنا�شب ويخدم تطلعات وطموحات  ، مبا  والفندق 

القطاع الريا�شي على م�شتوى الدولة .
اع�شاء  ح�شور  الريا�شية  ال�شالة  اف��ت��ت��اح  و�شهد 
واملتابعني  ال������زوار  م���ن  وع����دد  ال���ن���ادي  وم��ن��ت�����ش��ب��ي 
التجديد  اع����م����ال  اك���ت���م���ال  ب���ع���د   ، والع����الم����ي����ني 
موا�شفات  لأرق��ى  واملطابقة  الع�شرية  والت�شاميم 
، حيث  العامل  الريا�شية يف دول  املن�شاآت وال�شالت 
بالأجهزة  اجل��دي��دة  الزاهية  بحلتها  القاعة  زودت 
ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ج��ان��ب العديد 
ت�شتهدف  التي  التفاعلية  التدريبية  الو�شائل  من 
والعمل  ا�شتخدامها  ب�شهولة  البدنية  اللياقة  رف��ع 
واملعوقات  العباء  من  املجتمع  اف��راد  تخلي�س  على 

ال�شحية بان�شيابية كبرة .
وت����اأت����ي ت��ل��ك اخل����ط����وات ل���رف���ع م�����ش��ت��وى اخلدمة 
النادي  يقدمها  التي  بالربامج واخلدمات  واجلودة 
التطويرية  اخلطط  م��ع  متا�شيا  ون���زلءه  ملرتاديه 
لالرتقاء  و���ش��ع��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة  وال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة 

ان��ط��الق��ا م���ن م��ه��م��ت��ه الوطنية  ادائ�����ه  مب��ن��ظ��وم��ة 
من  املجتمع  اف���راد  لتطلعات  وتلبية  والجتماعية 

الرجال وال�شيدات وال�شغار .
ويعترب نادي �شباط القوات امل�شلحة واحدا من اكرب 
ي�شمه  ملا  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الريا�شية  املن�شاآت 
م��ن م��الع��ب و���ش��الت وم�����ش��اب��ح ، ح��ي��ث ي�شم 12 
ملعبا ع�شبيا بني طبيعي و�شناعي متعدد الغرا�س 
ال��ت��ن�����س الر�شي  ب��ج��ان��ب م��الع��ب   ، وال���ش��ت��خ��دام 
البولينغ  وامل�شبح الوملبي وم�شابح الطفال و�شالة 
ومالعب الكرات امللونة بال�شافة اىل ميدان كراكال 
امل��ي��ادي��ن ال��دول��ي��ة يف  اب���رز  للرماية ال���ذي يعد م��ن 
ريا�شة الرماية . ويف ال�شياق ذاته ك�شف نادي �شباط 
القوات امل�شلحة عن جتاوز عدد امل�شرتكني يف النادي 
الذي  9000 اللف م�شرتك، المر  اىل اكر من 
الرائع لأفراد  والتجاوب  الكبر  القبال  يوؤكد على 
املجتمع مع اخلدمات والربامج املميزة التي يقدمها 
العاملية  الن��دي��ة  يحاكي  ب��ات  ال��ذي  ال�شباط  ن��ادي 
يف  والب���داع  والتميز  واخل��دم��ات  املن�شاآت  حيث  من 
اجلودة  معاير  ارق��ى  وتقدمي  والبتكار  التحديث 
 ، ال��ع��امل��ي��ة  اجلن�شيات  خمتلف  وم���ن  زواره  جلميع 
ترجمة لتوجيهات الفريق الركن )م( حممد هالل 

�شباط  وف��ن��دق  ن���ادي  ادارة  جمل�س  رئي�س  الكعبي 
القوات امل�شلحة ، ودعمه املتوا�شل من اجل ان يكون 
ع��ل��ى م�شتوى  الوىل  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��وج��ه��ة  ال���ن���ادي 
ال��ت��ي يوليها  ب��ج��ان��ب اجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة   ، ال���دول���ة 
الإدارة  الزعابي مدير  ال�شلومي  العقيد )م( �شالح 

الريا�شية يف النادي .
م ( حممد هالل   ( الركن  الفريق  من جانبه ثمن 
الكعبي الدعم الكبر الذي يوليه الفريق اول �شمو 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي  ال�شيخ حممد بن زايد 
نادي  مل�شرة  امل�شلحة،  للقوات  العلى  القائد  نائب 
، وحر�شه واهتمامه �شموه  امل�شلحة  القوات  �شباط 
ال���ن���ادي واح������دا م���ن ال�شروح  ال��ك��ب��ر ع��ل��ى ج��ع��ل 
اب���ن���اء املجتمع  ب��ت��ف��اع��ل  ال���ت���ي حت��ظ��ى  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
واتخاذ املمار�شات الريا�شية م�شلكا لأوقات فراغهم 
، جاءت  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ال��ة  ، م���وؤك���دا ان حت��دي��ث 
املن�شاآت  موا�شفات  ورفع  العاملية  التطورات  ملواكبة 
الدولية  املعاير  م��ع  متا�شيا  ال��ن��ادي  يف  الريا�شية 
النادي من  التكامل يف مرافق  والعمل على حتقيق 
ابناء املجتمع و�شريحة  جميع النواحي ، مبا يخدم 
الريا�شة والريا�شيني وامالهم الريا�شية الكبرة .

مواكبة  ع��ل��ى  ح��ري�����س  ال��ن��ادي  ان  الكعبي  واو���ش��ح 

الريا�شية  خ��دم��ات��ه  م�شتوى  على  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ق��دم 
وم�شاريعه الرتفيهية والجتماعية ، وفقا خلططه 
الهادفة وال�شاعية لت�شخر كل المكانيات والقدرات 
امام ابناء جمتمع دولة المارات ، م�شرا ان املرافق 
من  كبرة  مكانة  اىل  و�شلت  ال��ن��ادي  يف  الريا�شية 
ب��اإع��ج��اب وا���ش��ادة جميع  ال��ت��ق��دم وال��رق��ي، وحظيت 
الذي  المر   ، والقارية  العاملية  الريا�شية  القيادات 
يعك�س ال�شورة احل�شارية املرموقة لدولتنا املعطاءة 
للفعاليات  الريا�شي  النجاح  مقومات  من  ويعزز   ،
ان  معتربا   ، اب��وظ��ب��ي  حتت�شنها  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ولت 
املن�شاآت واملرافق الريا�شية ت�شهم بتحقيق الرتويج 
ال�����ش��ي��اح��ي امل���ث���ايل ل��ل��دول��ة ولإم������ارة اب��وظ��ب��ي بعد 
والح���داث  ال����دورات  م��ن  للكثر  ال��ن��ادي  احت�شان 
يف  وجن��ح  والقليمية  والقارية  الدولية  الريا�شية 
ت��ع��زي��ز ال�����ش��ورة امل�����ش��رق��ة ل��ري��ا���ش��ة الم�����ارات . ويف 
اخلتام اكد الكعبي ان النادي يتطلع دوما وابدا اىل 
خدمة املزيد من �شرائح املجتمع ، انطالقا من دوره 
التفاعل  لتحقيق  ال�شرتاتيجية  وخططه  الوطني 
الجتماعي يف جميع اركانه . من ناحيته هو الخر 
مدير  الزعابي  ال�شلومي  �شالح   ) م   ( العقيد  عرب 
و�شروره  ارتياحه  ، عن  النادي  الريا�شية يف  الدارة 

بعد عمليات  التي جاءت  الريا�شية  ال�شالة  بافتتاح 
الريا�شية،  الج��ه��زة  ب��اأح��دث  وال��ت��زوي��د  التحديث 
امل�شرتكني وتتما�شى مع اهدافهم  لتلبي احتياجات 
التي يتمنون احل�شول عليها ، موؤكدا ان النادي يفتح 
والزوار  املجتمع  ابناء  دوما بجميع  ذراعيه ويرحب 
مل��م��ار���ش��ة هواياتهم  ال��ع��امل��ي��ة  م��ن ك��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ات 
الريا�شية  بالأجواء  وال�شتمتاع  اروقته  يف  املف�شلة 
امل��ث��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا بيئة ن���ادي ال�����ش��ب��اط الذي 
ا�شبح وجهة ريا�شية مميزة ل�شيما بعد جتاوز عدد 

امل�شرتكني لأكر من 9000 اللف من كل �شرائح 
ويف  الدارة  ان  م�شرا   ، و�شيدات(  رج��ال   ( املجتمع 
م(   ( ال��رك��ن  الفريق  م��ن  املبا�شرة  التوجيهات  ظ��ل 
حممد هالل الكعبي رئي�س جمل�س الدارة حري�شة 
الربامج  امل��وا���ش��ف��ات يف  وارق���ى  اف�شل  ت��ق��دمي  على 
النادي،  زوار  وجل��م��ي��ع  ل��ل��م�����ش��رتك��ني  واخل����دم����ات 
ممار�شة  يف  الن�شيابية  م��ن  امل��زي��د  لهم  يحقق  مب��ا 
على  ت�شاعد  التي  احلديثة  الجهزة  عرب  الريا�شة 

حتدي املعوقات ال�شحية .

انطلقت اليوم القوارب الت�شعة امل�شاركة يف الطواف 
العربي لالإبحار ال�شراعي لبنك اإي.اأف.جي متوجهة 
للعا�شمة الإماراتية اأبوظبي من العا�شمة القطرية 
الدوحة التي اختتمت على مياهها بالأم�س اجلولة 
ال��ت��ي عززت  ال��ق�����ش��رة  ال�����ش��ب��اق��ات  ب���اإج���راء  الأوىل 
فريق  وو�شعت  لالأنظمة  ب��ي.اأي��ه.اإي  فريق  �شدارة 
و�شهدت  الثاين  املركز  يف  موناكو  اإي.اأف.ج���ي  بنك 
دبي،  ال��ذي مثل مدينة  اأي���ه.اآي.ا����س.اأم  فريق  تاألق 
وذلك بح�شوله على املركز الثالث والفوز يف جميع 
مر�شى  مياه  على  اأجريت  التي  الق�شرة  ال�شباقات 
املركز  الفريق ه��ذا  ال��دوح��ة وق��د احتل  ال��ل��وؤل��وؤة يف 
الثالث بفارق 1.75 نقطة عن �شاحب ملركز الثاين 
2.25 نقطة عن �شاحب املركز الأول، ولذا فاإن  و 

النقاط متقاربة واملناف�شات احلقيقية يف بداياتها.
ب�شيطا  ق�شطا  ن��ال��وا  البحارة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
وم�شوقة،  ق�شرة  ث��الث  �شباقات  بعد  ال��راح��ة  م��ن 
واأ���ش��ب��ح��ت اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د الأط�����ول يف 
لها  ه��و حم��دد  م��ا  ع��ن  م��دة زمنية  اأق�شر  البطولة 
 159 تبلغ  التي  م�شافتها  م��ن  ال��رغ��م  على  �شابقا 
ت�شر  ال��ت��ي  ال��ت��وق��ع��ات  ب�شبب  وذل���ك  ب��ح��ري��ا،  ميال 
لإتفاع �شرعة الرياح حتى 30 عقدة وثم انخف�شت 
ارتفاعها،  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت  ول��ك��ن��ه��ا  ال��ت��وق��ع��ات  ه���ذه 
الفرق  ت�شاعد  نوعا ما  رياح قوية  وموؤ�شرات هبوب 

على الو�شول ب�شرعة للوجهة التي يق�شدونها.
وبهذا ال�شدد قال ربان فريق اأيه.اآي.ا�س.اأم برتاند 
ال�شباقات  با�شيه الذي كان قد فاز باملركز الأول يف 
الثالثاء:  ي��وم  ال��دوح��ة  اأج��ري��ت يف  ال��ت��ي  الق�شرة 
�شرعة  ا�شتداد  توقعات  كانت  اإذا  مما  متاأكدا  ل�شت 
الرياح �شتكون �شحيحة، فقد اأو�شحت اآخر قراءات 
الطق�س التي ح�شلنا عليها اإىل هبوب رياح ب�شرعة 
17 عقدة والتي ل تزال مرتفعة وتهب جهة ال�شرق 
، وياأمل برتاند يف اأن يوا�شل فريقه عودته للمناف�شة 
دولة  حمطات  اأوىل  يف  والنت�شار  الأم�س  ف��وز  بعد 
اأبوظبي دبي وراأ�س  اإىل جانب  الإم��ارات التي ت�شم 
اخليمة. ويف املقابل قال �شاحب املركز الثاين ربان 
اإي�شا  ال��ذي يتطلع  اإي.اف.ج���ي موناكو  بنك  فريق 
لتعزيز تقدم فريقه يف هذه اجلولة: لدينا توقعات 
و20 عقدة،   15 ب��ني  �شرعتها  ت���رتاوح  ري��اح  بهوب 
خوفا  ال�شباق  اإنطالقة  التحكيم  جلنة  اأخ��رت  وق��د 
م��ن ان��ع��دام ال��ري��اح وق���ت الن��ط��الق��ة، ول��ك��ن يبدو 
اأن  املتوقع  وم��ن  متاما  العك�س  اأ�شبح  قد  الأم��ر  اأن 
تختتم هذه اجلولة يف 16 اإىل 19 �شاعة، و�شتعتمد 
اأو  الق�شر  ال�شراع  توظيف  اإم��ا على  القوارب  فيها 
اأبوظبي  ن���ادي  ي�شتعد  ومثلما   . الأم��ام��ي  ال�����ش��راع 
الفرق  ل�شتقبال  وال��ي��خ��وت  ال�شراعية  للريا�شات 
املنظم حلظة  الفريق  الت�شعة حني و�شولها يتطلع 

ال�شابقة  الن�شخة  احت�شنت  التي  لأبوظبي  الو�شل 
ال��ط��واف وك��ان��ت حمطة رئي�شة م��ن حمطاته،  م��ن 
الإ�شماعيلي،  ع��ي�����ش��ى  ي���ق���ول  الأم������ر  ه����ذا  وح�����ول 
متكن  لقد  ل��الإب��ح��ار:  بعمان  الفعاليات  ع��ام  مدير 
اإي.اأف. لبنك  ال�شراعي  لالإبحار  العربي  الطواف 
جي يف غ�شون ثالث �شنوات من تثبيت نف�شه على 
خارطة فعاليات الإبحار حول العامل ملا يت�شمنه من 
مناف�شات �شديدة وم�شاركات متنوعة واأجواء مثالية 
لالإبحار مثل هذه اجلولة التي تنطلق من الدوحة 
ثقافة  من  اأ�شا�س  ج��زء  هو  الإب��ح��ار  واإن  لأبوظبي، 
ت��روي �شفحاته  ال��ذي  وكتابها  �شغفها  فهو  املنطقة 
ب��ح��روف م��ن ذهب،  ت��اري��خ جميدا �شطره الأج����داد 
اأمل وتفاوؤل  اإليها بكل  وهو م�شتقبلها الذي تتطلع 
وهو ما ي�شهم هذا الطواف يف القيام به، واإن الإبحار 
يف ظروف طبيعية كهذه وبوجود نخبة من البحارة 
وجتربة  حقيقية  متعة  لهو  وخارجها  املنطقة  م��ن 
يف  للمناف�شة  ال��ب��ح��ارة  وتعد  امل��ه��ارات  تطور  ف��ري��دة 
البطولت العاملية، ونتطلع ل�شتقبال القوارب لدى 
اأن  وبعد   . اأب��وظ��ب��ي  الإم��ارات��ي��ة  للعا�شمة  و�شولها 
كانت قد مرت بتجربة �شعبة يف ال�شباقات الق�شرة 
م���ع ف��ري��ق��ه��ا ال���ري���ا ب��ن��ك م�����ش��ق��ط، مت��ن��ت الربانة 
الربيطانية دي كافاري اأن تكون هذه اجلولة مبثابة 
فر�شة لها وفريق للعودة من جديد.  ويبدو اأن اأكر 

الفرق �شوقا وحما�شة لبلوغ العا�شمة الإماراتية هو 
اأبوظبي الذي يتطلع ربانه للو�شل واملناف�شة  فريق 
ي��ق��ول الربان  ال�����ش��دد  ب���ل���ده، ويف ه����ذا  ع��ل��ى م��ي��اه 
الإماراتي عادل خالد الذي كان اأول اإماراتي يتناف�س 
يف الأل���ع���اب الآ����ش���ي���وي���ة، وك���ذل���ك م�����ش��ارك��ت��ه �شمن 
فولفو  �شباقات  يف  للمحيطات  اأبوظبي  فريق  طاقم 
للمحيطات: اإنه �شعور جميل، فهذه هي املرة الأوىل 
الطواف  اإماراتي كامل يف  بفريق  ن�شارك فيها  التي 
العربي لالإبحار ال�شراعي لبنك اإي.اأف.جي، �شيكون 
يوما جميال حلظة و�شولنا لأبوظبي، واإنها م�شوؤلية 
كبرة بالن�شبة يل وليو�شف ويف الوقت الذي يعترب 
فيه ع��اد خ��ال��د اأك���ر ب��ح��ارة الإم����ارات ت��رح��ال، فاإن 
يو�شف من اأكرهم معرفة باملياه الإماراتية، ويقول 
فهناك  هنا،  الإب��ح��ار  دائما  ممتعا  ك��ان  لقد  يو�شف: 
الكثر من اآبار النفط على طول امل�شار، و�شفن نقل 
ي�شيف  كله  وهذا  وجرافات،  نفط،  وناقالت  كبرة، 
الو�شول  وي��ع��ت��رب    . فيها  وال��ت�����ش��اب��ق  اجل��ول��ة  ملتعة 
فرانكفورت  مي�شي  فريق  يرتقبه  اأمر  هو  لأبوظبي 
اإل  اأي�شا لأن على الرغم من جن�شية ربانه الأملانية 
اأن هريرا در�س يف بريطاين وعا�س يف دبي الثالثة 
�شركته  متلك  كما  حياته،  م��ن  الأخ���رة  عاما  ع�شر 
تنظيم  يف  واملتخ�ش�شة  فرنكفورت  مي�شي  الراعية 
املعار�س فرعا لها يف الإم��ارات وح�شب قول هريرا 

اأن��ه��م ي��ق��وم��ون ب��ع��م��ل ج��ي��د ه��ن��اك. وي��ق��ول الربان 
املهمة  هذه  لتويل  متخ�ش�س  مالح  لدينا  هريرا: 
القارب  لرفيقه على  ي�شر  وكان هنا  وال�شهر عليها 
وا�شمه بيرت، وي�شيف هريرا: نتمنى اأن تكون جولة 
م�شلية ترافقها الن�شمات، ونتطلع ل�شرعة رياح تزيد 
اأ�شدها  اأن تكون جولة على  عن الع�شرين، واأتوقعها 
الراحة  م��ن  ج��ي��دا  ق�شطا  ن��اأخ��ذ  اأن  �شنحاول  ول���ذا 
للتمكن من العطاء ب�شكل اأف�شل . وكانت من املقرر 
اأن ت�شتغرق هذه اجلولة 36 �شاعة لأبوظبي بناء على 
على  بناء  ولكن  عقد،   5 يبلغ  ري��اح  �شرعة  متو�شط 
التوقعات الأخرة مت تقليل الوقت املحدد لها ل� 20 
�شاعة، ومن املتوقع اأن ترتاوح �شرعات الرياح بني 15 
الأطول  اجلولة  هذه  وتعترب  بحرية،  عقدة   20 اإىل 
امل�شاركة  ال��ف��رق  وك��ان��ت  الأ���ش��رع.   تكون  ق��د  ولكنها 
غادرت  ق��د  ال�شراعي  ل��الإب��ح��ار  العربي  ال��ط��واف  يف 

للعا�شة  متوجهة  فرباير  من  العا�شر  يف  البحرين 
القطرية الدوحة،والآن تغادرها للعا�شمة الإماراتية 
اأط��ول اجل��ولت يف الطواف  اأبوظبي يف واح��دة من 
م��ن ح��ي��ث امل�����ش��اف��ة، وب��ع��ده��ا ���ش��ت��غ��ادر ال��ف��رق لدبي 
العربي  الطواف  من  الن�شخة  هذه  يف  اأ�شيفت  التي 
لالإبحار ال�شراعي لبنك اإي.اأف.جي، وبعدها �شتغادر 
مب�شندم  لدبا  تتوجه  اأن  قبل  اخليمة  لراأ�س  الفرق 
ومنها اإىل املن�شعة قبل اختتام الطواف يف العا�شمة 
العمانية م�شقط، و�شت�شتمل بع�س حمطات الطواف 
امل�شاركة  والفرق  املرا�شي،  �شبقات ق�شرة يف   3 على 
وفريق  لالأنظمة  ب��ي.اأي��ه.اإي  فريق  هي  الطواف  يف 
اإي.اأف.جي وفريق مي�شي فرنكفورت وفريق النه�شة 
وفريق اأيه.اآي.ا�س.ام وفريق ديلفت ت�شالينج، وفريق 
الريا بنك م�شقط، وفريق اأبوظبي، وفريق البحرية 

ال�شلطانية العمانية.

حمدان بن حممد ي�شدر قرارًا بت�شكيل جمل�س 
اإدارة نادي دبي للريا�شات اخلا�شة

افتتاح اأنيق ل�شالة نادي �شباط القوات امل�شلحة الريا�شية بحلتها العاملية

قوارب الطواف العربي لالإبحار ال�صراعي لبنك اإي.اأف.جي تطلق اأ�صرعتها للريح

ر مدتها من الدوحة لأبوظبي توقعات ب�شرعة اجلولة الثانية وِق�شَ

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
رئي�س جامعة ال�شارقة �شباح ام�س املجمع الريا�شي 
ب��ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ف���رع خ��ورف��ك��ان. وق����ام �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة واحل�شور عقب ق�س ال�شريط 
بجولة  الريا�شي  املجمع  بافتتاح  اإي��ذان��ا  التقليدي 

�شموه  تفقد  ال��ري��ا���ش��ي  امل��ج��م��ع  اأرج����اء  يف  تفقدية 
6 حارات  املكون من  الأوملبي  الريا�شي  امل�شبح  فيها 
وال�شالة  امل�شبح  جانبي  على  متكاملني  ومدرجني 
�شلة  ك��رة  ملعبني  على  ا�شتملت  وال��ت��ي  الريا�شية 
ملعب  و  اأر�شي  تن�س  وملعبي  طائرة  ك��رة  وملعبني 
كرة يد. وا�شتملت جولة �شموه زيارة �شالة ال�شنوكر 

والبلياردو التي حتتوي على 5 طاولت بلياردو.. كما 
تفقد �شموه �شالة تدريب الكاراتيه و�شالة اللياقة 
الأجهزة  باأحدث  املجهزة  الأج�شام  وكمال  البدنية 
�شالة  اأي�شا  الريا�شي  املجمع  وي�شم  والإمكانيات. 
املالعب  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اإل���ش��ك��وا���س  لعبة  لريا�شة 
كرة  وملعب  �شلة  ك��رة  ملعب  ت�شم  التي  اخلارجية 

طائرة وملعبي تن�س اأر�شي وملعب كرة قدم مع�شب 
ريا�شي  واأ�شتاد  القوى  لألعاب  وم�شمار  م��درج  مع 
عمل  م��ن  الإن��ت��ه��اء  و�شيتم  متفرج    700 ل���  يت�شع 
ملعبني  اإىل  بالإ�شافة  ق��دم  ك��رة  خما�شيات  ملعبي 
الريا�شي  للمجمع  وي��ت��ب��ع  ل��ل��ك��رك��ي��ت.  ت��دري��ب��ي��ات 
الدرا�شية  القاعات  �شمن  املوجود  الطالبي  النادي 

و�شالة بلياردو و�شالة تن�س طاولة و�شالة �شطرجن. 
ح�شر الإفتتاح الدكتور عمرو عبد احلميد م�شت�شار 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ل�����ش��وؤون التعليم 
ال���ع���ايل وال���دك���ت���ور ���ش��ام��ي حم��م��ود م��دي��ر جامعة 
الديوان  املن�شوري مدير  يعقوب  و�شلطان  ال�شارقة 
اإ�شماعيل  حممد  وال��دك��ت��ور  خورفكان  يف  الأم���ري 

املالية  لل�شوؤون  ال�شارقة  نائب مدير جامعة  حممد 
مدير  نائب  اأحمد  بن  عبداهلل  وحممود  والإداري����ة 
اجلامعة امل�شاعد ل�شوؤون الطلبة واملجتمع يف كلباء 
وال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل امل��ن��ي��زل ع��م��ي��د ����ش���وؤون الطلبة 
عميد  املحا�شنة  اإح�شان  والدكتور  ال�شارقة  بجامعة 

كلية املجتمع بجامعة ال�شارقة. 

حاكم ال�شارقة يفتتح املجمع الريا�شي بجامعة ال�شارقة فرع خورفكان

تربعه  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�شربي  التن�س  يوا�شل جنم 
على قمة الت�شنيف العاملي، ويتطلع خالل �شابع م�شاركة 
له على التوايل يف تن�س دبي ملعركة ا�شتعادة اللقب الذي 

خ�شره ل�شالح ال�شوي�شري روجيه فيدرر العام املا�شي.
ال�شهر  ف��وزه  دبي عقب  تن�س  ال�شربي يف  م�شاركة  وتاأتي 
الرابعة،  للمرة  املفتوحة  ا�شرتاليا  بطولة  بلقب  املا�شي 
احتفظ  ال��ذي  اللقب  ل�شرتجاع  عالية  بثقة  عائد  وه��و 
وقال   .2011-2009 م��ن  متتالية  �شنوات  لثالث  ب��ه 
اإدارة  كومل ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س 
�شوق دبي احلرة؛ اجلهة املالكة واملنظمة للبطولة: اأثبت 
نوفاك ديوكوفيت�س اأنه بطل كبر بعد فوزه ببطولة �شوق 

دبي احلرة للتن�س ثالث مرات، وهو اإجناز مل يحققه اأحد 
و2005،   2003 عامي  بني  فيدرر  روجيه  �شوى  معه 
وت���ك���راراً خ���الل امل��ب��اري��ات املاراثونية  اأظ��ه��ر م����راراً  وق���د 
�شالم  غراند  الكربى  الأرب��ع  البطولت  يف  خا�شها  التي 
لديه يف  و�شيقدم كل ما  اأعلى م�شتوى،  اأن��ه مناف�س على 
بالت�شنيف  جدير  اأن��ه  واإثبات  اللقب  ل�شتعادة  حماولته 

الأول . 
العام  اإىل  دبي  تن�س  ديوكوفيت�س يف  اأوىل م�شاركات  تعود 
2007، والذي �شهد خروجه من املناف�شة يف الدور ربع 
النهائي على يد مناف�شه اللدود فيدرر وبثالث جمموعات، 
ويف العام التايل �شقط يف ن�شف النهائي اأمام اآندي روديك 

الذي ُتوج لحقاً باللقب، قبل اأن ُيحكم قب�شته على الكاأ�س 
لالأعوام الثالث التالية، وجنح يف اإيقاف �شل�شلة انت�شارات 

اآندي موراي يف 18مباراة يف ن�شف نهائي 2012. 
وخو�س  دب����ي  اإىل  ل��ل��ع��ودة  الآن  دي��وك��وف��ي��ت�����س  ي�����ش��ت��ع��د 
اأف�شل  10 من  فيها  ي�شارك  مواجهات �شعبة يف بطولة 
لع��ب��ي ال��ت��ن�����س يف ال���ع���امل م���ن اأم���ث���ال: روج���ي���ه فيدرر، 
بدريت�س،  وتوما�س  ت�شونغا،  ويلفرد  وج��و  اللقب،  حامل 
ال�شربي  وم��واط��ن��ه   ،2012 دي��ف��ز  ك��اأ���س  بلقب  ال��ف��ائ��ز 
لقب  ديلربتو، حامل  مارتن  تيب�شارفيت�س، وجوان  يانكو 
حرم  وال��ذي  ال�شابق،  املفتوحة  املتحدة  ال��ولي��ات  بطولة 

ديوكوفيت�س من برونزية اأوملبياد 2012.

ديوكوفيت�س يطارد لقبه الرابع يف تن�س دبي

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14   
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/203    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيدة/خوله عبداهلل علي حممد مداويخ اماراتية 
اجلن�شية  ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( يف اخلام البي�س 
اح�شان اهلل غالم  ال�شيد/  اىل  رقم )626230(وذل���ك  القم�شة مبوجب رخ�شة  لتجارة 
 )16( امل��ادة  لن�س  .وعمال  القانوين   ال�شكل  وتغير  تنازل  اجلن�شية.  افغاين  الرحمن 
فقد  ال��ع��دل.   الكاتب  �شان  1991م يف  ل�شنة   )22( رق��م  الحت���ادي  القانون  3 من  فقره 
اليه  امل�شار  الج���راء  على  الت�شديق  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ه��ذا  ن�شر  اقت�شى 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14   

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/29    

اماراتي  ال��زرع��وين  علي  ح�شن  عبدالرحمن  الطرفني/ع�شام  من  كل  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�شية وال�شيد/ بيجو توما�س �شاروفيل بابي هندي اجلن�شية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شتهما البالغة 100% يف/ع�شام الزرعوين ملقاولت ال�شباغ والتك�شية ذ.م.م مبوجب رخ�شة رقم 
)526218( وذلك اىل الطراف ال�شيد/ عبدالوهاب حيدر حممد حيدر البلو�شي اماراتي اجلن�شية 
وال�شيد/راجي�س   %25 ع��ن  اجلن�شية  هندي  جاي�شينغاين  ت��ه��اك��وردا���س  دي��ب��اك  وال�شيد/   %51 ع��ن 
بور�شواين ليكهومل هندي اجلن�شية عن 24% مت تغير ال�شم التجاري وهو كما يلي: ال�شم التجاري 
ال�شابق: ع�شام الزرعوين ملقاولت ال�شباغ والتك�شية ذ.م.م ال�شم التجاري اجلديد: ديباك وراجي�س 
للمقاولت الفنية ذ.م.م - تعديالت اخرى. .وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي 
رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب اعرتا�س لدى الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14   

 اعـــــــالن       
 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيدة/  
مرمي عبداهلل زوجة �شيف را�شد خمي�س اجلن�شية: الم��ارات  وطلب الت�شديق 
على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ح�شة البالغة 100%   يف ال�شم التجاري 
يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ) لل�صيدات  فرح  ليلة  )�صالون 
مدينة خورفكان، رخ�شة مهنية رقم 573223 ال�شادر بتاريخ 2010/1/24 يف دائرة 
النقبي  را�شد  �شيف  حممد  ال�شيد/خالد  اىل  بخورفكان.  القت�شادية  التنمية 
اجلن�شية: المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10716 بتاريخ 2013/2/14    
      كوم دوت كوم / ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : كوم دوت كوم  /ذ.م.م 
-�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  قد تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب 
قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة 
قرر  وق��د   )55620( رق��م  حت��ت  بالبلدية  و�شجلته  عجمان  بلدية  يف 

ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
جمال لتدقيق احل�سابات

  م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم 
به للم�شفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ 
 7447774 هاتف:  عجمان  ام��ارة  التايل:  العنوان  وعلى  الع��الن  ن�شر 

�س.ب:1131 

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية



19

اخلميس -    14   فبراير    2013 م    -    العـدد   10716الفجر الريا�ضي
Thursday   14   February    2013  -  Issue No   10716

اقيمت �شباح ام�س مبيدان �شباق الهجن ب�شويحان 
اجلولة التا�شعة والأخرة من م�شابقة جمال البل 
ال�شايل )املزاينة( يف دورتها ال�شاد�شة، وذلك �شمن 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وبرامج مهرجان  فعاليات 
زايد اآل نهيان لالبل يف يومه احلادي ع�شر والذي 
�شموه،  من  كرمية  ورع��اي��ة  بتوجيهات  حاليا  يقام 
وت�شتمر فعالياته حتى م�شاء ال�شبت املقبل يف ميدان 
ال�شباق التابع لنادي تراث الإمارات مب�شاركة اأعداد 
كبرة من املهتمني بريا�شة الهجن يف عموم الدولة 
ودول جمل�س التعاون اخلليجية واليمن. و�شارك يف 
�شوطي مزاينة اليوم حول ال�شيوخ وحول اجلماعة 

92 متناف�شا.
راعي  نهيان  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وتوج 
املهرجان، الفائزين يف �شوط حول ال�شيوخ، وحازت 
الناقة )منحاف( على املركز الول حمققة النامو�س 
بدرجات 790 ملالكها �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
يف  )اأف��ع��ال(  الناقة  وحّلت  �شيارة،  ونالت  نهيان،  اآل 
بدرجات  اأوىل  و�شيفة  لقب  حمققة  الثاين  املركز 
785 ملالكها �شمو ال�شيخ الدكتور هزاع بن �شلطان 
بن زايد اآل نهيان ونالت �شيارة، يف ما جاءت يف املركز 
ثانية  و�شيفة  لقب  )ذه��ب( حمققة  الناقة  الثالث 
بدرجات 775 ملالكها ال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن 

بطي اآل حامد ونالت كذلك �شيارة.
كما توج �شمو راعي املهرجان الفائزين ب�شوط حول 
اجلماعة )اأبناء القبائل( وجاءت النتائج على النحو 

التايل:
حممد  ملالكها  �شوغان  بنت  الناقة   : الأول  املركز 
را�شد اخلاطري، وحققت 785 درجة، ونال مالكها 
يودة  الناقة  الثاين  املركز  يف  وحلت  فخمة،  �شيارة 
الظاهري  هالل  بن  �شعيد  بن  هالل  �شعادة  ملالكها 
وحققت 780 درجة، ونال الظاهري �شيارة فخمة 
كذلك، فيما ح�شلت على املركز الثالث الناقة افعال 
 770 امل��ن�����ش��وري وح��ق��ق��ت  ب��ن ه��ي��اي  ملالكها ع��ل��ي 

درجة، وح�شل هو على ال�شيارة الفخمة الثالثة.
املهرجان  راعي  �شمو  اأثنى  الفائزين،  تتويج  وعقب 
ع��ل��ى ج��ه��ود ك��اف��ة امل�����ش��ارك��ني وال��ف��ائ��زي��ن يف هذه 
والجداد  الآب��اء  بريا�شة  حتتفي  التي  الحتفالية 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ق��ام  كما   ،
نادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل 
تراث الإمارات، بتكرمي اللجان العاملة يف املهرجان، 
لهذه  ال��دع��م  ت��ق��دمي  موا�شلة  على  �شموه  م��وؤك��دا 

الريا�شة وحمبيها على كافة امل�شتويات. 
ويف ال�شياق وّجه عدد كبر من امل�شاركني وال�شيوف 
مالك  وك��ب��ار  اخلليجية  التعاون  جمل�س  دول  م��ن 
ل�شمو  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  ال��دول��ة  الب���ل يف  وم��رب��ي 
اآل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى ح�شن  ب���ن زاي����د  ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان 
هذه  مثل  لإح��ي��اء  ال��الحم��دود  ودع��م��ه  ا�شت�شافته 
على  للمحافظة  ال��رتاث��ي��ة  ال�شعبية  الحتفاليات 
 ، الأ�شيلة  التقليدية  وم��ف��ردات��ه��ا  الهجن  ري��ا���ش��ة 
كما عربوا عن تقديرهم حل�شن الإعداد والتنظيم 
احلالية  ال��دورة  تت�شمنه  الذي  النوعي  والربنامج 
����ش���اه���دوه من  اأن م���ا  ، م���وؤك���دي���ن  امل���ه���رج���ان  م���ن 

اأ�شواط  وب��خ��ا���ش��ة يف  م�����ش��ارك��ة  م��ن��اف�����ش��ات وح��ج��م 
امل��زاي��ن��ة ي��وؤك��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة وج��م��ال احل���دث الذي 
تقليدا  ي�شكل  �شموه  ودعم  توجيهات  بف�شل  اأ�شبح 
�شنويا فريدا على م�شتوى املنطقة يف املحافظة على 
اأن ختام مزاينات  اأك���دوا  كما  . ك  ال�شعبي  امل���وروث 
املهرجان  لهذه الدورة لن يقطع �شلتهم باحلدث ، 
فهم �شيعملون من الآن للم�شاركة القادمة ، ومتنوا 
ل��ل��م��ه��رج��ان ك���ل جن����اح وت���ط���ور م���ع ك���ل احتفالية 

جديدة . 
اآل نهيان ممثل  وكان �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
تراث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
المارات، يرافقه ال�شيخ خليفة بن �شيف بن حممد 
املدير  الرميثي  اهلل  عبد  على  و���ش��ع��ادة  نهيان،  اآل 
التفقدية  بجولته  ق��ام  ق��د   ، لالن�شطة  التنفيذي 
البل  وتقييم  وترقيم  وفرز  عر�س  ل�شاحة  املعتادة 
امل�����ش��ارك��ة ، وال��ت��ق��ى ���ش��م��وه اأع�����ش��اء جل��ن��ت��ي الفرز 
والتحكيم، الذين قدموا ل�شموه �شرحا وافيا حول 
حجم امل�شاركة، والجراءات املتبعة يف عمليات الفرز 
والتقييم ، مو�شحني ل�شموه اأن مالك ومربي البل 
وحمبي هذه الريا�شة دفعوا باأجمل ما لديهم من 
الأخرة  اجل��ول��ة  ج��وائ��ز  على  للمناف�شة  ال�شايل 
بن  �شلطان  �شموال�شيخ  التقى  كما   ، امل��زاي��ن��ة  م��ن 
اأبدوا  ال��ذي��ن  املتناف�شني  م��ن  ع���دداً  نهيان  ال  زاي��د 
يف  املتبعة  ل��الج��راءات  ال�شديد  ارتياحهم  ل�شموه 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ق��ي��ي��م ، و���ش��ي��ظ��ل��ون ع��ل��ى ع��ه��ده��م مع 
تراثهم ومورثهم الوطني ، واإحياء هذه الحتفالية 
املهرجان يف  راع��ي  �شمو  ، ووج��ه  ع��ام  ك��ل  الرتاثية 
كافة  بتقدمي  املنظمة  العليا  اللجنة  جولته  ختام 
و�شائل الدعم للم�شاركني ، متمنيا للجميع النجاح 

والفوز يف مناف�شات اجلولة الأخرة من املزاينة . 
اليوم  ه��ذا  املزاينة حظيت  �شاحة  اأن  ذك��ره  اجلدير 
ح�شرت  اإذ   ، م�شبوقة  غ��ر  جماهرية  مب�شاهدة 
الوفود  من  جمموعة  ذل��ك  يف  مبا  مبكرا،  اجلموع 
الزائرة وال�شائحني الجانب وجمهورمن املواطنني 
واملقيمني والأ�شر والعائالت اخلليجية، وقد ح�شر 
هذا اجلمع ملتابعة اللحظات الخرة من املزاينات، 
ال�شايل يف  يوّدعون اجلميالت من  بذلك  وكاأنهم 
بعر�س خا�س  �شيتوج  ال��ذي  الخ��ر  قبل  عر�شهن 
يف ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي ع�شر ي���وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل ، يف 
حفل كرنفايل بهيج لتوزيع اجلوائز وتكرمي البل 

اجلميلة يف م�شك اخلتام .

بامل�صابقة  للفائزين  ي�صتمع  املهرجان  راعي 
ال�صعرية 

الفائزين  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  وق��ب��ي��ل  امل��زاي��ن��ة،  يف خيمة 
ب�شوطي حول ال�شيوخ واجلماعة اإ�شتمع �شمو ال�شيخ 
ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
الفائزين  لل�شعراء  املهرجان  راع��ي  ال��دول��ة  رئي�س 
بامل�شابقة ال�شعرية امل�شاحبة للحدث، والتي نظمها 
مركز زايد للدرا�شات والبحوث مب�شاركة 85 �شاعرا 
الق�شائد  وج��اءت  املنطقة.  م�شتوى  على  و�شاعرة 
بن  بخيت  لل�شعراء  امل�شتوى  بنف�س  الوىل  الثالث 

حم�شن بن حفيظ املزروعي، ونال �شيارة، بخيت بن 
�شامل بن خزينة املري، ونال �شيارة، وحممد م�شيط 

املري ونال �شيارة كذلك.
كما فاز بجوائز امل�شابقة كل من ال�شاعرين مبارك 
ال��ع��ام��ري، ون���ال ج��ائ��زة نقدية ، و�شعد  ي��اف��ور  ب��ن 
م�����رزوق الح��ب��اب��ي ون����ال ج���ائ���زة ن��ق��دي��ة . وكانت 
ال�شعراء  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  م��ن  م�شكلة  حتكيم  جلنة 
اللجنة  وتكونت  امل�شاركني  تقييم  على  اأ�شرفت  قد 
من : �شالح بن عزيز املن�شوري، حممد بن خليفة 
بلعود  م��ب��ارك  وامللحن  ال�شاعر  الكعبي،  حماد  ب��ن 
ال��ع��ام��ري. وق���ال ال��دك��ت��ور را���ش��د امل���زروع���ي مدير 
امل�شابقة متيزت  اإن  والبحوث  للدر�شات  زايد  مركز 
بحجم م�شاركة كبر، كما متيزت مب�شتوى اجلوائز 
التكرميية العالية والرفيعة تقديرا من �شمو راعي 
امل��ه��رج��ان ل��الب��داع وال�����ش��ع��ر وال�����ش��ع��راء املحليني ، 
اأ�شاف املزروعي : هذه املبادرة واللفتة الكرمية من 
�شمو راعي املهرجان �شتكون حافزا لتوا�شل امل�شابقة 
وتطورها كما �شت�شتقطب يف دورتها القادمة اعدادا 
والرتاثية  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ك��ان��ة  لتعزيز  لتعزيز  اأك���رب 

لل�شعر.

اللجنة املنظمة: تطوير ريا�صة الهجن
ع�����ربت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان يف 
على  ال�شديد  لالقبال  ارتياحها  ع��ن  ت�شريحاتها 
امل��ه��رج��ان م��ن ج��ان��ب مالك  امل�����ش��ارك��ة يف فعاليات 
وب��خ��ا���ش��ة يف مناف�شات  ال���دول���ة،  الب���ل يف  وم��رب��ي 
م�شابقة جمال البل ال�شايل )املزاينة( وعزت ذلك 
للدعم الالحمدود الذي يقدمه �شمو رئي�س النادي 
لريا�شة الهجن ب�شكل عام وللم�شاركني بوجه خا�س 
وت�شجيع  واحل�����ش��ور  ال��رع��اي��ة  م�شتوى  على  ���ش��واء 
املتناف�شني اأو على م�شتوى رفع �شقف اجلوائز حيث 
خ�ش�شت للفائزين اأكر من 40 �شيارة دفع رباعي 

بال�شافة اىل اجلوائز املالية والعينية املختلفة .
واأكدت اللجنة اأن مناف�شات اليام الثالثة الخرة 

من مزاينات املهرجان وم�شابقة املحالب اأكدت على 
والجداد،  الآب��اء  ريا�شة  باحياء  امل�شاركني  اهتمام 
الذي  امل��ه��رج��ان  اجن����اح  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�شاهمتهم 
يحر�س  �شويحان  مدينة  يف  �شنويا  تقليدا  اأ�شبح 

اجلميع على جناحه وتطويره . 
بالتاأكيد  ت�شريحاتها  املنظمة  اللجنة  واختتمت 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى تقاليد  ال��ن��ادي  ادارة  ع��ل��ى ح��ر���س 
الجيال،  عرب  وتوا�شلها  الهجن  ريا�شة  ومفردات 
ركنا  باعتبارها  دخيلة  مظاهر  اأي��ة  م��ن  وحمايتها 
اأ���ش��ا���ش��ي��ا م��ن م�����ش��روع��ن��ا ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الهوية 
ما  ك��ل  اط���ار  يف  الم��ارات��ي��ة  وال�شخ�شية  الوطنية 
يرتبط بالعادات والتقاليد والخالق العربية وكرم 
لالجيال  ملتقى  املهرجان  ي�شكل  حيث  ال�شيافة، 
ي�شكل  كما  العمار،  كافة  من  متناف�شني  مب�شاركة 
اجلانب  وتطوير  الرتاثية  ال�شياحة  لدعم  جم��ال 
الق��ت�����ش��ادي يف ���ش��وي��ح��ان م��ن خ���الل ب��ي��ع و�شراء 
الب���ل يف ال�����ش��وق اجل��دي��دة ل��ه��ذه ال��ت��ج��ارة املهمة.
واأكدت اللجنة التزامها العمل على تنفيذ توجيهات 
الدعم  و�شائل  جميع  بتقدمي  ال��ن��ادي  رئي�س  �شمو 
لتطوير  مقرتحاتهم  اىل  وال�شتماع  للم�شاركني، 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والن�����ش��ط��ة امل���راف���ق���ة وحت��ق��ي��ق حدث 
املجال،  الدولة يف هذا  ين�شجم مع توجهات  مثايل 
رئي�س  ل�شمو  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  ال��ل��ج��ن��ة  ووج��ه��ت 
املتوا�شلة للفعاليات وب�شكل يومي،  النادي ملتابعته 
ما يوؤكد حر�س �شموه على تطوير ريا�شة الهجن 
وفق اأحدث ال�شاليب نظرا ملا حتظى به من تقدير 
على امل�شتوى املحلي والعربي والدويل . كما وجهت 
اللجنة ال�شكر اىل كافة امل�شاركني من دول جمل�س 
العالية  املهنية  على  املحلي  الع��الم  واىل  التعاون 
واجلهود التي بذلوها من اأجل عك�س �شورة م�شرقة 

عن احلدث.

اأبناء جمل�س التعاون يف املهرجان
واأختتمت ن�شاطات ام�س من املهرجان و�شط ح�شور 

مكثف للجمهور وحمبي ريا�شة الهجن، بال�شافة 
اىل ح�شور ع��دد م��ن كبار م��الك وم��رب��ي الب��ل يف 
دولة  من  وبخا�شة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
املجال�س  م��ن  العديد  ع��ق��دت  كما   ، ال�شقيقة  قطر 
الرتاثية ، يف ظاهرة لفتة لحياء التقاليد القدمية 
لتلك املجال�س التي تعك�س �شورة جميلة عن ثقافة 
ال�شحراء، حيث يربز ال�شعراء بق�شائدهم النبطية، 
وتنتع�س ال�شواق الرتاثية، كما ي�شجل اأهل �شويحان 
خالل  م��ن  وال�شيافة  ال��ك��رم  ل��ع��ادات  لفتا  ح�شورا 
للم�شاركني من خارج  ا�شتقبالهم وتوفر )عزبهم( 
امارة اأبو ظبي ، كما وفرت منطقة عرو�س املزاينة 
، اأمكنة منا�شبة للجمهور واملهتمني بعرو�س جمال 
الب���ل ، ح��ي��ث ���ش��ه��دت ال��ن�����ش��اط��ات ح�����ش��ور عائالت 
نحو  ال��ن��ادي  م�����ش��روع  حتقيق  يف  ي�شهم  م��ا   ، كاملة 
ت��وا���ش��ل ري��ا���ش��ة ال��ه��ج��ن ع��رب الج��ي��ال واملحافظة 
عليها ، وتعريف الجيال اجلديدة مبفرداتها ، كما 
ا�شتقبلت القرية الرتاثية ومنطقة ال�شوق الرتاثية 
تابعوا  ال��ذي��ن  وال�شياح  اجلمهور  م��ن  كبرة  اأع���داد 
العديد من اللوحات الفنية وعرو�س الفرق الفنية 
وغرها من املظاهر ذات ال�شلة باملهرجان ، ا�شافة 
�شعبية  اأهازيج  يرافقها من  وما  الفرح  اىل مظاهر 
ع��ن��د الع����الن ع��ن ال��ف��ائ��زات م��ن الب����ل، يف �شورة 
تراثي  �شعبي  احتفال  بهيجة ت حولت احل��دث اىل 

و�شط ال�شحراء بكل جمالياتها.

اأملانيات يف املهرجان 
الوفود  م��ن  ملجموعة  لف��ت��ا  ح�����ش��ورا  ام�����س  و�شجل 
الجنبية الزائرة وال�شخا�س من ال�شني واأندوني�شيا 
ومما  املهرجان،  لفعاليات  ولبنان  وفرن�شا  ورو�شيا 
ل��وف��د من  املبكر  احل�����ش��ور  ذل��ك  الن��ت��ب��اه  ا�شتدعى 
امارة  يف  يعملن  ن�شاء  ث��م��ان  �شم  اأمل��ان��ي��ا  جمهورية 
وقالت  املزاينة.  ملتابعة  خ�شي�شا  ح�شرن  وقد  دبي، 
كري�شتني جوردون: اأح�شر للمهرجان للمرة الأوىل 
املزاينة جلمالها  امل�شاركة يف  الب��ل  اأعجبتني  وقد   ،
ور���ش��اق��ت��ه��ا و���ش��ل��وك��ه��ا، ك��ذل��ك الح��ت��ف��ال��ي��ة الرائعة 
اأكر  رائ���ع وجت��رب��ة  اإن���ه منظر  ال��ف��ائ��زي��ن،  لتتويج 
روع��ة يف الق��رتاب من ال��رتاث الم��ارات��ي .  وقالت 
القرية الرتاثية  بيات�شكوف�شكي بعد زيارتها ملرافق 
وال�شوق ال�شعبية اإن جمال البل اأبهرين ، وحما�شة 
حتى  امل��زاي��ن��ة  ملتابعة  دفعني  للمناف�شة  اأ�شحابها 
اللحظة الخرة ، هذه هي املرة الأوىل التي ا�شاهد 
فيها ه���ذا ال��ع��دد ال��ه��ائ��ل م��ن الب���ل اجل��م��ي��الت يف 

ال�شحراء ، املهرجان رائع بكل تفا�شيله .

جلنة التحكيم : زيادة عدد امل�صاركني 
علي  مطر  برئا�شة  امل��زاي��ن��ات  حتكيم  جلنة  ا���ش��ادت 
حممد بونوا�س بجهود واهتمام �شمو رئي�س النادي 
راعي املهرجان ودعمه للم�شاركني يف املزاينات ما كان 
له اثر بالغ على زيادة عدد امل�شاركني من كافة اإمارات 
وقالت  اخلليجية.  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  ال��دول��ة 
اللجنة يف ت�شريح خا�س : )ل �شك اإن م�شاركة هذا 
الب��ل عك�س  ال�شخم من كبار مالك ومربي  العدد 

اأختتمت  التي  املهرجان  مزاينات  عن  طيبة  �شورة 
مل�شاركة  ن��ظ��را  وق���وي وم�����ش��رف  تناف�س ح��اد  و���ش��ط 
ال��ري��ا���ش��ة م��ن املخ�شرمني  ع��م��ال��ق��ة وجن����وم ه���ذه 
وال�شباب من ذوي اللقاب واملراكز املتقدمة حمليا 
واإقليميا هذه الريا�شة التي تلقى الدعم والتقدير 
الر�شمي  امل�شتويني  وعلى  املهرجان  راع��ي  �شمو  من 
اأن  ت�شريحها  خ��ت��ام  يف  اللجنة  واأك����دت  وال�شعبي( 
للم�شاركني وحمبي هذه  ال��الحم��دود  ال��ن��ادي  دع��م 
الريا�شة العربية الأ�شيلة وبخا�شة يف هذه الدورة 
�شيعمل على توا�شل ريا�شة الهجن عرب الجيال من 
اأجل املحافظة على تقاليدها ومفرداتها وتطويرها 
ع��ن تراث  ���ش��ورة م�شرقة  الأف�����ش��ل مب��ا يعك�س  اىل 

الإمارات العريق والأ�شيل.

�صباق البل الرتاثي 
ي�شهد ال��ي��وم ان��ط��الق اجل��ول��ة الأخ����رة م��ن �شباق 
ال�شلوقي العربي الذي ينظمه نادي تراث المارات 
العربي  ال�شلوقي  م��رك��ز  م��ع  والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
ويتابع   . والأه���دب  الأ�شحك  لفئتي  خم�ش�س  وه��و 
�شباق   ( الرئي�شي  النهائي  ال�شوط  اليوم  اجلمهور 
فيه  وي�����ش��ارك   ، م��رت   2500 مب�شافة   ) ال��ت��ح��دي 
وال��ث��اين م��ن ال�شوط  ب��امل��رك��زي��ن الول  ال��ف��ائ��زون 
التاأهيلية مبجموع 20 متناف�شا، وقد اأعدت اللجنة 
 ، قيمة  جوائز  ال�شباق  يف  للفائزين  املنظمة  العليا 
حيث ينال الفائز باملركز الول جائزة عينية عبارة 
الثاين  وي��ن��ال  دره���م،  األ��ف   150 بقيمة  �شيارة  ع��ن 
�شيارة بقيمة 100 األف درهم، وينال الثالث جائزة 
جوائز  ر���ش��دت  كما  دره���م.  األ���ف   40 بقيمة  مالية 
ن��ق��دي��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن م��ن امل��رك��ز ال���راب���ع ح��ت��ى املركز 
العا�شر. وي�شهد غد اجلمعة انطالق اجلولة الوىل 
من �شباق البل الرتاثي ال�شيل يف دورته ال�شاد�شة 
من  للمتناف�شني  ا���ش��واط   9 ويت�شمن  والع�شرين 
 500 ب��ني  م��ا  عاما مب�شافات   70 اىل   21 اأع��م��ار 
ال��ف��ائ��ز الول من  3000 م��رت .ووي��ن��ال  م��رت اىل 
كل �شوط جائزة مالية بقيمة خم�شون الف درهم . 
كافة  اأنهت مبكرا  املهرجان  ت�شجيل  اأن جلنة  يذكر 
ا�شتعداداتها الفنية والإدارية لت�شجيل الراغبني يف 
امل�شاركة واملناف�شة يف اأ�شواط ال�شباق، الذي يت�شمن 
يف يوميه 18 �شوطا، واأعلنت اللجنة اأن الإقبال من 
حمبي هذه الريا�شة  وحجم امل�شاركة �شيكون كبرا 
يف املناف�شة التي ت�شكل ملتقى تراثيا للحفاظ على 
تقاليد ريا�شة الهجن ومفرداتها الأ�شيلة كما كانت 

عند جمتمع الآباء والأجداد.
املهرجان  راع���ي  ال���ن���ادي  رئ��ي�����س  �شمو  وق���د ح��ر���س 
وال�شتعدادات  العمل  �شر  متابعة  على  وك��ع��ادت��ه 
ومتابعة الت�شهيالت والإجراءات املقدمة للم�شاركني 
وفق التعليمات واللوائح وال�شروط املن�شو�س عليها 
للجميع  الفر�س  تكافوؤ  م��ب��داأ  حتقيق  تكفل  وال��ت��ي 
مب�شتوى  تليق  م�شرقة  ب�شورة  ال�شباق  هذا  لإب��راز 
ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة وم�����ش��روع ال��ن��ادي يف ت��ع��زي��ز ثقافة 
الرتاث واملحافظة على املوروث ال�شعبي وخلق روح 

التعاون والتكاتف بني اأبناء الإمارات .

يف اليوم احلادي ع�صر ملهرجان �صلطان بن زايد لالإبل ب�صويحان

�شلطيييان بيييين زاييييييد يتيييييّوج الفييائييزين ويثنييي علييى حما�شتهييييم وم�شييياركتهيييم املمييييييزة
)منحاف( تنتزع نامو�س حول ال�صيوخ و)بنت �صوغان( تخطف نامو�س حول اجلماعة

توا�شل اللجنة املنظمة ملناف�شات اجلولة الثالثة من بطولة الإمارات 
للدراجات املائية 2013 التي ينظمها نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية يف ال�شاطئ املفتوح يوم ال�شبت حت�شراتها الفنية لنطالقة 
احلدث الكبر وذلك بعد اعتماد الربنامج الزمني للجولة املرتقبة. 
وتبداأ يوم غد اجلمعة فعاليات احلدث من خالل ا�شتكمال اإجراءات 
الت�شجيل ثم اإجراء الفح�س الفني على الدراجات امل�شاركة يف مقر 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية يف امليناء ال�شياحي قبل التحول 
اأم �شقيم وكذلك انعقاد الجتماع التنويري  اإىل ال�شاطئ املفتوح يف 
بني اللجنة املنظمة واملت�شابقني للتعرف على م�شار ال�شباقات و�شرح 
اخلا�شة  ال�شتف�شارات  كل  على  كذلك  وال��رد  وال�شروط  التعليمات 

على  ال�شباقات  ال�شبت  بعد غد  ي��وم  تقام  اأن  املقرر  وم��ن   . باجلولة 
الثانية  الفرتة  تبداأ  فيما  ربعا  ال  العا�شرة  يف  تبداأ  الوىل  فرتتني 
اع��ت��ب��ارا م��ن ال�����ش��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را ح��ي��ث ح����ددت ل��ك��ل ف��ئ��ة فرتة 
الفرتة  املناف�شات يف  نهاية  البطال عقب  تتويج  �شيتم  بينما  زمنية 
من  النخبة   2013 ن�شخة  يف  الإم����ارات  بطولة  وجتمع  امل�شائية. 
بلدان عديدة هي  العامل من  ق��ارات  العامل ميثلون خمتلف  اأبطال 
بريطانيا وال�شويد وفرن�شا والنم�شا ورو�شيا واليابان اإ�شافة اإيل دول 
عمان  و�شلطنة  وقطر  ال�شعودية  العربية  واململكة  الكويت  املنطقة 
اإىل جانب اأبطال الدولة واللذين اثبتوا قدراتهم خالل امل�شاركة يف 
هذه البطولة والتحول اإىل العاملية. وت�شهد اجلولة املرتقبة تناف�شا 

وهي  البطولة  فعاليات  �شمن  املعتمدة  ال�شبع  ال��ف��ئ��ات  يف  حاميا 
جال�س حمرتفني )ج��ي ب��ي( وواق��ف حمرتفني )ج��ي ب��ي( وجال�س 
وواقف  اك�شربت وجال�س مبتدئني  وواق��ف حمدود  اك�شربت  �شتوك 
ويدافع  �شتايل(.  )فري  املفتوحة  وال�شتعرا�شات  واملهارات  نا�شئني 
اأبطال الإمارات عن �شدارتهم ملعظم الفئات حيث اثبتوا علو كعبهم 
وخا�شة  احل���دث  يف  امل�شاركني  العامليني  الأب��ط��ال  م��ن  الكثر  على 
فئتي املحرتفني حيث يت�شدر بطلنا ال�شاعد خليفة خالد بال�شالح 
مناف�شات جال�س حمرتفني )جي بي( بر�شيد 108 نقطة متفوقا 
على باقي املناف�شني واأبرزهم مناف�شه املبا�شر الكويتي يو�شف العبد 

الرزاق والذي ياأتي ثانيا بر�شيد 106 نقطة.

اجلولة الثالثة على خط النطالق ال�صبت
بال�شالح واملر واملع�شم يدافعون عن �شدارتهم يف الدراجات املائية



بيون�شيه تتاألق بثوب من ت�شميم اإيلي �شعب 
الأزياء  توقيع م�شّمم  بّراق من  بثوب  بيون�شيه  الأمركية  النجمة  تاألقت 
اإل  هي  ما  احلياة  الوثائقي  فيلمها  اإط��الق  حفل  يف  �شعب  اإيلي  اللبناين 
حلم . وذكر موقع )اإي( اأن بينو�شيه جذبت الأنظار على ال�شجادة احلمراء 
توقيع  من  ال�شدر،  عند  مفتوح  الكري�شتال  باأحجار  ع  مر�شّ بيج  بف�شتان 

م�شّمم الأزياء اللبناين اإيلي �شعب.
اإطالق  زي، عن حفل  ج��اي  النجم  بيون�شيه  زوج  الالفت غياب  وك��ان من 
الربنامج الوثائقي، ولكن املغنية ا�شتعا�شت عنه باحل�شور برفقة والدتها 
الإعالمية  للنجمة  مفاجئ  ح�شور  اإىل  بالإ�شافة  ���ش��ولجن،  واختها  تينا 

اأوبرا وينفري التي ناق�شت الوثائقي مع بيون�شيه.
اأو(  بي  )اإيت�س  قناة  تبثه  ال��ذي  الوثائقي  الفيلم  يف  بيون�شيه  وت�شتعر�س 
اأموراً ل تناق�شها عادة مع و�شائل الإعالم، من �شمنها تعر�شها لالإجها�س 
والدها  عن  وتخليها  اأيفي،  بلو  بابنتها  احلمل  تزييفها  ح��ول  والإ�شاعات 

كمدير لأعمالها.

�شور جديدة لدوقة كمربيدج تثري اجلدل 
قالت جملة اإيطالية ام�س الول اإنها �شتن�شر �شورا لدوقة كمربيدج احلامل 
اأثار غ�شب  اأثناء ق�شاء عطلة يف الكاريبي مما  وهي ترتدي لبا�س البحر 
العائلة املالكة الربيطانية واأثار جدل اإزاء اخل�شو�شية وحرية ال�شحافة.

ال�شابق  اأن تن�شر �شور دوقة كمربيدج -التي كانت تعرف يف  املتوقع  ومن 
با�شم كيت ميدلتون- وهي ت�شر مع زوجها الأم��ر وليام على �شاطئ يف 
اأيلول  املجلة قد ن�شرت �شورا يف �شبتمرب  . وكانت نف�س  جزيرة مو�شتيك 
ون�شرت  فرن�شا.  يف  ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة  حت��ت  ت�شتلقي  وه��ي  ل��ل��دوق��ة  امل��ا���ش��ي 
املجموعة املالكة للمجلة �شورة الغالف يف موقعها على الإنرتنت، واأظهرت 
�شورة  ويف  البحر،  �شاطئ  على  ت�شر  وه��ي  ع��ام��ا(   31( الأم���رة  ال�شورة 
اأخرى ت�شر متاأبطة ذراع وليام )30 عاما( الثاين يف ترتيب ولية عر�س 
بريطانيا. وجاء العنوان الرئي�شي كيت ووليام يف مو�شتيك.. البطن تكرب 
حلق  وا�شح  انتهاك  الن�شر  اإن  جيم�س  �شانت  ق�شر  با�شم  متحدث  وق��ال   ،

الزوجني يف اخل�شو�شية.
اأن �شورا للدوق والدوقة يف يوم عطلة خا�شة  اأمل   واأ�شاف ن�شعر بخيبة 
�شيجري ن�شرها يف اخلارج . واأدان رئي�س الوزراء الربيطاين ديفد كامرون 
ن�شر املجلة ال�شور العام املا�شي خالفا لرغبة الزوجني. واأثار ذلك ذكريات 
وليام  وال��دة  ديانا  الراحلة  لالأمرة  ه��وادة  دون  الإع��الم  و�شائل  مالحقة 
التي توفيت يف حادث �شيارة بالعا�شمة الفرن�شية باري�س عام 1997 بينما 

كانت عد�شات امل�شورين تالحقها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

توم كروز يبيع
 �شقته بي3 ماليني

ق��ّرر النجم الأم��رك��ي ت��وم كروز 
التخلي عن �شقته بنيويورك التي 
امتلكها لثالثة عقود، ووافق على 

بيعها ب�3 ماليني دولر.
وق��ال م�شدر مطلع ملوقع ذا ريل 
وافق  ك����روز  اإن  الأم���رك���ي،  دي���ل 
اإليها  على بيع ال�شقة التي انتقل 
عام 1984 لقاء 3 ماليني دولر.

تبلغ  ال�شقة  اأن  امل�����ش��در  واأو���ش��ح 
م�شاحتها 670 مرتاً مربعاً.

عن  يبحث  ك���روز  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
منزل فيه مراآب لل�شيارات، رغبة 
منه بتفادي امل�شّورين واحل�شول 

على بع�س من اخل�شو�شية.
وك��ان ك��روز عا�س يف ه��ذه ال�شقة 
ال�����ش��اب��ق��ات، ميمي  م���ع زوج���ات���ه 
رودجرز، ونيكول كيدمان، وكيتي 

هوملز.
امل�شتحيلة  امل��ه��م��ات  جن��م  ومي��ل��ك 
مانهاتن،  يف  م���رتف���ني  م��ن��زل��ني 
وبيفريل هيلز، ويبحث عن منزل 

جديد يف نيويورك وكونيتيكت.

�شرق حمفظة واأوقع حمفظته 
متكنت ال�شرطة يف ولية فلوريدا الأمركية، من اعتقال 
ل�ّس �شرق حمفظة امراأة، ولكنه اأوقع حمفظته اخلا�شة 

التي حتتوي على بطاقة هويته يف مكان اجلرمية.
وذكرت �شحيفة �شاوث فلوريدا �شن �شانتينيل ، اأن �شتيفن 
النقود من  �شرق ع��دداً من حمافظ  47 عاماً  ماك�شويل 
حقائب ن�شاء يف مطاعم وحانات ابتداًء من نهاية ت�شرين 
من  ام��راأة  املا�شي  ال�شبت  ي��وم  ومتكنت  نوفمر.  الثاين 

�شّده، ففّر من املكان خملفاً حمفظته وراءه.
ال��ه��وي��ة كانت  اإن بطاقة  ال��ق��ا���ش��ي، ج��ون ه���ريل،  وق���ال 
حتمل ا�شم و�شورة ماك�شويل ، كما قد ظهر على اأ�شرطة 

كامرات املراقبة وهو يقرتب من حقيبة املراأة.
وقالت ال�شرطة، اإن الرجل ا�شتخدم الأم��وال التي كانت 
بطاقات  م��ن  عليها  ح�شل  وال��ت��ي  املحافظ  يف  م��وج��ودة 
هواتف  وب��ط��اق��ات  وال��ك��ح��ول  ال�شجائر  ل�شراء  الع��ت��م��اد 
مرات  ث��الث  دولر،  بقيمة  ب��ت��ربع��ات  ق��ام  كما  خليوية، 

ل�شالح جمعية مر�شى ال�شكري الأمركية.

تقتل 10 من كالبها وتنتحر 
 10 التا�شعة والأرب��ع��ني من العمر بقتل  ام��راأة يف  قامت 
كالب من اأ�شل كالبها ال�13، قبل اأن تنتحر بعد و�شول 
احليوانات  لأخ���ذ  منزلها  ق�����ش��دوا  حكوميني  موظفني 
ك�شفت  م��ا  بح�شب  �شيئة،  معاملة  تعاملها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

ال�شرطة الأملانية.
وعند و�شول املوظفني احلكوميني الأربعة وال�شرطيني 
تعي�س يف مدينة كروناخ  التي  الأملانية  اأو�شدت  الثالثة، 
ما جاء يف  منزلها، ح�شب  باب  اأملانيا(  ال�شغرة )جنوب 
اأنه »مت �شماع  البيان  ال�شرطة. وذكر  ال�شادر عن  البيان 

عدة طلقات نارية داخل املنزل«.
وحدة  تدخل  لتتيح  املوقع  ال�شرطة  طوقت  ما  و�شرعان 
اإىل جانب  امل���راأة  ع��رت على جثة  ال��ق��وى اخلا�شة  م��ن 
جثث ع�شرة كالب. وقال رجال ال�شرطة اإنها: »قد قتلت 
الكالب قبل اأن تنتحر على ما يبدو«. وقد �شلمت ثالثة 

كالب من هذه احلادثة.

كيف تخدع ماكدونالدز زبائنها؟
الأمريكية  امل��ط��اع��م  �شل�شلة  ك�شفت  ج��ري��ئ��ة،  خ��ط��وة  يف 
تختلف  مل��اذا  و�شوح  بكل  لزبائنها  ماكدونالدز  ال�شهرة 
وعلى  الإع��الن��ات،  يف  �شورها  تظهر  التي  ال�شاندوي�شات 

قوائم الطعام عن تلك التي تقدم للزبائن يف املطاعم !
ماكدونالدز  مطاعم  �شل�شلة  يف  الت�شويق  مديرة  واأّك��دت 
�شطرة  ب�شراء  قامت  اأن  بعد  الفيديو،  والتي ظهرت يف 
�شورها  تظهر  ال��ت��ي  بال�شطرة  قارنتها  و  املطعم  م��ن 
اخلا�شة  ال�شطائر  يف  نف�شها  املكونات  اإن  الإع��الن��ات  يف 
بالدعاية اأو يف املطعم،و لكن يف املطعم يتم اإعدادها بعدة 
دقائق، اأما يف الدعاية في�شتغرق اإعدادها �شاعات طويلة 
تزيني  يف  متخ�ش�شني  بوا�شطة  و  خ��ا���س،  ا���ش��ت��ودي��و  يف 

الطعام لتح�شر ال�شاندوي�س جلل�شة الت�شوير.

�شّحة ال�شجر توؤثر على �شّحة الب�شر 
وذكر موقع )هلث  البدنية.  الأ�شخا�س  توؤّثر على �شّحة  املحيط قد  الأ�شجار يف  اأن �شّحة  درا�شة جديدة  وجدت 
داي نيوز( الأمركي اأن الباحثني يف مركز بحوث �شمال غرب املحيط الهادئ وجدوا ارتباط فقدان 100 مليون 
�شجرة يف ال�شاحل ال�شرقي ومنطقة الإقليم الو�شط ال�شمايل ال�شرقي، بزيادة الوفيات الناجتة عن اأمرا�س القلب 
اأن يح�ّشن  الطبيعية ميكن  للبيئة  التعّر�س  اأن  املوجودة على  الدلئل  بالرغم من  اإنه  الباحثون  وقال  والتنّف�س. 

ال�شّحة، اإل اأن ال�شبب الكامن وراء ارتباط �شّحة ال�شجر ب�شحة الب�شر ل يزال غر وا�شح.
يف   2007 العام  اىل   1990 العام  ال�شجر من  و�شّحة  الب�شر  بوفاة  وتتعّلق  بيانات دميغرافية  الباحثون يف  ونظر 
1300 منطقة ب� 15 ولية، ووجدوا فارقاً يف �شّحة ال�شخا�س الذين يعي�شون يف مناطق فتكت باأ�شجارها اإحدى 

احل�شرات القاتلة.
وتبنّي اأن الوفيات يف املناطق املت�شّررة كانوا اأكر ب� 1500 �شخ�س نتيجة اأمرا�س القلب، وب� 6 اآلف �شخ�س نتيجة 

اأمرا�س التنف�س مقارنة باملناطق الأخرى.
الأ�شخا�س وِعرقهم  اأخذ مداخيل  بعد  الب�شر، حتى  ال�شجر ومعّدلت وفيات  الباحثون عالقة بني فقدان  ووجد 

وم�شتوى تعّلمهم باحل�شبان.
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اأطنان من الزهور لعيد احلب
األف طن من  اأملانيا و�شول حوايل  مبنا�شبة عيد احلب، ترتقب 
واأعلنت  اأفريقيا واأمركا اجلنوبية.  الزهور احلمراء قادمة من 
 13 م��نت  على  �شتنقل  اأن��ه��ا  لل�شحن  الأمل��ان��ي��ة  لوفتهانزا  �شركة 
ال��ذي يوافق  ي��وم عيد احل��ب  ال��زه��ور  طائرة �شحن ماليني من 
متالأ  ق��د  ال��زه��ور  �شحنات  اأن  ال�شركة  وذك���رت  اخلمي�س.  ال��ي��وم 
بطريقة  ت��ربي��ده��ا  �شيتم  اأن���ه  م�شيفة  اآخ���ره���ا،  ع��ن  ال��ط��ائ��رات 
متخ�ش�شة للحفاظ على رونقها حتى و�شولها اإىل اأملانيا. ورغم 
اأن نقل الزهور �شيتم جوا، اأ�شارت ال�شركة اإىل اأن ا�شترادها اأف�شل 
للبيئة من زراعتها حمليا يف اأملانيا، م�شت�شهدة على ذلك بدرا�شة 
حديثة اأظهرت اأن زراعة الزهور يف اأملانيا تت�شب يف زيادة انبعاثات 

غاز ثان اأك�شيد الكربون لأنها حتتاج اإىل ري �شناعي وتدفئة.

�شربات قلب احلبيبني تتطابق 
غالباً ما يت�شارك احلبيبان الإهتمامات نف�شها، وي�شحكان على 
درا�شة جديدة  لكن  بع�شهما،  نف�شها، ويكمالن عبارات  النكات 

اأظهرت اأنهما يت�شاركان حتى اإيقاع القلب نف�شه.
بجامعة  الباحثني  اأن  الربيطانية،  ديلي ميل  وذكرت �شحيفة 
كاليفورنيا، وجدوا اأن طرق التنف�س ومعّدل �شربات القلب عند 
حتى  بع�شهما،  من  قريبني  جلو�شهما  بعد  تتطابق  احلبيبني 

اأنهما ل يحتاجان مل�شك اأيدي بع�شهما حل�شول ذلك.
لكن الدرا�شة مل تلحظ التاأثر نف�شه بني الأغراب.

وجدنا يف  اإميليو فرير،  الدرا�شة،  امل�شوؤول عن  الباحث  وقال 
درا�شات كثرة اأن ال�شخ�س الداخل يف عالقة عاطفية ميكن اأن 
يخترب ما يختربه ال�شخ�س الآخر عاطفياً، لكن درا�شتنا اأظهرت 
اأنهما يت�شاركان اأي�شاً الإختبارات على امل�شتوى الفيزيولوجي .

مراقبة  متت  عاطفية،  عالقة  يف  زوج��اً   23 الدرا�شة  و�شملت 
م��ن��ه��م اجللو�س  وت��ن��ف�����ش��ه��م، وط��ل��ب  قلبهم  ���ش��رب��ات  م��ع��دلت 
اأن  دون  م��ن  لكن  ه��ادئ��ة  غرفة  يف  بع�شهم  ع��ن  قلياًل  بعيدين 

يتحدثا اأو يتالم�شا. 
اأمن��اط معدلت �شربات  ب��دت عندهما  �شريكني  كل  اأن  ووج��د 
ِملن  الن�شاء  اأن  غ��ر  التنف�س،  اأمن���اط  وك��ذل��ك  نف�شها  القلب 

لتكييف اأمناطهن مع اأمناط الرجال اأكر.
وف�ّشر العلماء اأن هذا امليل لدى الن�شاء يعني ان لديهن رابطاً 

اأقوى ب�شركاء حياتهن ورمبا هّن اأكر عطفاً.

مطعم �شيني يقدم 
خدماته بوا�شطة رجال اآليني 

نوعها  من  فريدة  بخدمة  ال�شني  �شرق  ب�شمال  مطعم  انفرد 
وه���ي ت��ق��دمي اخل��دم��ات ل��ل��زب��ائ��ن ب��ي��د ع��ام��ل��ة غ��ر ب�شرية بل 
اجلديدة  ال�شني  اأنباء  وكالة  واأف��ادت  اآليا.  رجال   20 بوا�شطة 
هاربني  مدينة  يف  ال��واق��ع  املطعم  اأن  الأرب��ع��اء  ام�����س  �شينخوا 
اأعداد  ج��اذب��اً  ام�س  عمله  ب��داأ  هيلونغجيانغ  مقاطعة  عا�شمة 

كبرة من الزبائن بف�شل عّماله الروبوتات الع�شرين.
ويقّدم بع�س هذه الروبوتات الطعام للزبائن فيما يقوم بع�س 

اآخر بالطهي وتقدمي خدمات اأخرى.  
العري�س براي�شت وعرو�شه فاروتانو يقفزان يف بحرة مبحافظة بوري �شرق بانكوك خالل حفل زفافهما ع�شية عيد احلب. )رويرتز(

مات دميون يقاطع احلمام 
اأع���ل���ن ال��ن��ج��م ال���ه���ول���ي���ودي، مات 
الذهاب  م��ق��اط��ع��ت��ه  ع���ن  دمي������ون، 
لل�شر  معجبيه  داعياً  احلمام،  اإىل 
ع��ل��ى خ��ط��اه. ون��ق��ل م��وق��ع ي��و اإ�س 
م��اغ��ازي��ن الأم���رك���ي ع��ن دميون، 
مياه  منظمة  موؤ�ش�شي  اأح���د  وه���و 
م�شورة،  حملة  يف  لل�شحافيني   ،
اإعالنه عن مقاطعة احلمام ودعوته 
بالأمر  يقوموا  حتى  معجبيه  لكل 
�شنة هل   42 وق���ال دمي���ون  ع��ي��ن��ه. 
ليدكم فكرة ما هو الإخرتاع الذي 
اأن��ق��ذ اأك���رب ع���دد م��ن ح��ي��اة النا�س 
ان���ه احلمام،  ال��ب�����ش��ري��ة؟  ت��اري��خ  يف 
النق�س  ه����و  ل���ل�������ش���دم���ة  وامل����ث����ر 
الكارثي للمياه النظيفة يف العامل. 
780 مليون �شخ�س ل  ان  واأ�شاف 
فيما  نظيفة،  مياه  على  يح�شلون 
من  ي��ت��م��ك��ن��ون  ل  م���الي���ني   5،.2
الذهاب اإىل حمام، ما يعني ان عدد 
الذين ميلكون هواتف خلوية يفوق 
م��ن ي��ح��رم��ون م��ن احل��م��ام. وبغية 
اأعلن  م��ي��اه،  منظمة  ق�شية  دع���م 
املاأ�شاة  ه��ذه  على  احتجاجاً  دمي��ون 
العاملية واإىل اأن حتل هذه امل�شاألة.. 

لن اأذهب اإىل احلمام .

ليدي غاغا 
عاجزة عن امل�شي 

الأم����رك����ي����ة، ليدي  امل��غ��ن��ي��ة  ا����ش���ط���رت 
ب�شبب  لتاأجيل عدد من حفالتها  غاغا، 
غر  جعلتها  بقدمها،  لإ�شابة  تعر�شها 

قادرة على امل�شي.
وق���ال���ت غ���اغ���ا، يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى موقع 
)ت���وي���رت(، اأخ��ف��ي اإ���ش��اب��ة ت��ع��ر���ش��ُت لها 
اأمل  اإىل  بالإ�شافة  عر�س  تقدمي  خالل 
الأمر  ازداد  وقد  �شهر،  مزمن منذ نحو 
�شوءاً ، وتابعت كنت اأ�شلي ليخف الأمل .
التهاب  م���ن  ت��ع��اين  اأن���ه���ا  اإىل  واأ�����ش����ارت 
كيف  تذكر  مل  ولكنها  الزليلي،  الغ�شاء 

تعر�شت لالإ�شابة.
واأ���ش��اف��ت اأن��ه��ا ح��اول��ت ج��اه��دة التحمل 
اأكن  مل  املا�شية،  الليلة  اأداء  بعد  ولكن 

قادرة على امل�شي ول اأزال غر قادرة .
امل��رت��ق��ب��ة يف  اأن ح��ف��الت��ه��ا  واأو����ش���ح���ت 
�شيكاغو وديرتويت وهاميلتون واأونتاريو 

اأجلت بن�شيحة من الطبيب.

الر�شيع اإدوارد اإيفيز ولد واحتمال بقائه على قيد 
احلياة ل يتعدى %5 ب�شبب حالة مر�شية اأ�شيب 
جتعل   ، البطيني  ف��وق  القلب  ت�����ش��ارع  ت��دع��ى  بها 

القلب ينب�س ب�شرعة خطرة.
لندن  كلية  م�شت�شفى  يف  رائ���د  ع��الج  بف�شل  لكن 
اجل��ام��ع��ي��ة جن���ا ال��ر���ش��ي��ع م���ن امل������وت، ح��ي��ث قام 
اأربع  اإىل نحو  الأطباء بخف�س درجة ح��رارة قلبه 
اإدوارد  ول��د  عندما  اأن��ه  اإىل  ي�شار  مئوية.  درج���ات 
يدق  ال�شغر  قلبه  ك��ان  املا�شي  اآب  اأغ�شط�س  يف 
300 خفقة يف الدقيقة، وهذا يقارب �شعف املعدل 

العادي البالغ 160 نب�شة.
ال��ر���ش��ي��ع دث����ره الأطباء  ال��ول��ي��د  ولإن���ق���اذ ح��ي��اة 
ببطاني�������ة من الهالم )اجلل( البارد الذي خف�س 
اإىل  37 درج���ة م��ئ��وي��ة  درج���ة ح����رارة ج�شمه م��ن 
الغذائي  التمثيل  عملية  لإب��ط��اء  درج����ة،   33.3
الدماغ من  الأع�شاء احليوية مثل  عنده وحماية 

التلف.
وب��ع��د ي��وم��ني رف��ع��وا درج���ة ح���رارت���ه ب��ب��طء، لكن 

اأخ���رى، وم��ن ثم  ارت��ف��ع م��رة  معدل �شربات قلبه 
امل�شهد  اآخ��ري��ن. وتعليقا على ه��ذا  ب��ردوه ليومني 
اأراه  اأن  مرعبا  ك��ان  عاما(   29( الر�شيع  اأم  قالت 
راقدا هكذا يف هذه الربودة ولي�س عليه �شيء �شوى 
حفاظة.. لقد خدروه ب�شدة لدرجة اأنه مل يتحرك 
كثرا، وكان ج�شمه باردا عند مالم�شته، وبدا يل 

كاأنه فارق احلياة .
احت�شانه  ه��و  ف��ع��ل��ه  اأردت  م��ا  ك��ل  الأم  واأ���ش��اف��ت 
ملوا�شلة  ا���ش��ط��ررت  لكني  ل��ت��دف��ئ��ت��ه..  وم��ع��ان��ق��ت��ه 

تذكر نف�شي باأنهم كانوا ينقذون حياته .
كهربائية  �شدمات  عالجه  اأثناء  اإدوارد  تلقى  كما 
من جهاز اإزالة الرجفان خم�س مرات لإعادة قلبه 

من نظمه القاتل اإىل نظم اآمن.
م�شتويات  اإىل  يتباطاأ  قلبه  ب��داأ  الرابع  اليوم  ويف 
حرارته  درجة  الأطباء  زاد  وبعدها  طبيعية،  اأكر 

ببطء مبعدل درجة واحدة كل 24 �شاعة.
وبعد �شهر �شمح لها ولزوجها باإعادته اإىل البيت، 

وهو الآن يعي�س حياة �شعيدة يف �شهره ال�شاد�س.

اإنقاذ ر�شيع بتجميده 4 اأيام 

بينيلوبي كروز حامل 
اأعلن املتحدث با�شم النجمة الأ�شبانية، بينيلوبي كروز، اأنها حامل بطفلها الثاين من زوجها خافير 

باردمي.
ونقلت و�شائل اإعالم اإ�شبانية عن املتحدث با�شم كروز يف اأ�شبانيا، خافير غير، انها تنتظر مولودها 
الثاين من باردمي، م�شراً اإىل ان هذا هو ال�شبب وراء تغيبها يوم الأحد املقبل عن حفل توزيع جوائز 

غويا يف بلدها الأم.
واأكد غير ان كروز �شعيدة ومتحم�شة جداً حلملها بالرغم من حزنها ال�شديد لتغيبها عن مهرجان 

ال�شينما الأ�شبانية نظراً لتواجدها يف اأمركا وعدم حتملها ال�شفر م�شافة طويلة.
اإن�شينا�س ب��اردمي وقد ولد يف كانون الثاين يناير2011 يف  ي�شار اإىل ان لكروز وب��اردمي ابن يدعى ليو 

لو�س اأجنل�س.
وكانت كروز عربت من قبل عن حبها لالأمومة وا�شفة اإياها باأنها جتربة ثورية.


