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بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور
 تطلق فئة حر جرنا�ص

عربي ودويل

حمدان بن زايد يكرم اجلهات امل�صاركة 
يف حملة قلوبنا مع اأهل ال�صام

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

علي العري�ص يربط ا�صتقالة حكومته 
بت�صكيل هيئة االنتخابات..!

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني مديرة 
عامة لربنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان بدرجة وكيل وزارة

•• ابوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شدر 
بتعيني  يق�شي   2013 ل�شنة   181 رقم  احتاديا  مر�شوما  اهلل  حفظه 
املهند�شة جميلة حممد خلفان الفندي ال�شام�شي مديرة عامة لربنامج 

ال�شيخ زايد للإ�شكان بدرجة وكيل وزارة.             )التفا�شيل �س2(

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بت�سكيل 
اللجنة التح�سريية ملعر�س اإك�سبو 2020

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
 .. دب��ي  ال���وزراء رع��اه اهلل ب�شفته حاكما لإم��ارة  الدولة رئي�س جمل�س 
 2020 ال��دويل  اإك�شبو  ملعر�س  التح�شريية  اللجنة  بت�شكيل  مر�شوما 
اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  باإ�شراف 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي .. وذلك اإيذانا ببدء ال�شتعدادات العملية 
ل�شت�شافة اأكرب معار�س العامل واأعرقها يف دبي مطلع العقد القادم مبا 
يف ذلك من الفعاليات والأن�شطة املرافقة له.            )التفا�شيل �س2(

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تنجز 
م�سروع طريق زراعي يف الأغوار الفل�سطينية

•• رام اهلل-وام:

اعرب م�شوؤولون فل�شطينيون عن �شكرهم وتقديرهم للدعم الماراتي 
امل�شتمر لل�شعب الفل�شطيني يف خمتلف املجالت القت�شادية والزراعية 

والجتماعية.                                )التفا�شيل �س2(

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شهد �شاحب 
ام�س.. رع��اه اهلل" �شباح  دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي حفل تخريج دفعتني جديدتني من خريجات كلية دبي الطبية 
وكلية دبي لل�شيدلة. وقام �شموه خلل احلفل الذي اأقيم يف مدينة 

 10 ال�  جمريا بتكرمي خريجات الكليتني املتميزات. كما كرم �شموه 
الأوائل من الطالبات يف الدفعة ال� 23 يف كلية دبي الطبية وال� 18 

يف كلية دبي لل�شيدلة.
من جهة اخرى اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اأن  دب��ي رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
التكنولوجيا  وتوظيف  املعايري  اأح���دث  وف��ق  التعليم  قطاع  تطوير 

للرتقاء بالعملية التعليمية.                             )التفا�شيل �س2(

   

وكيل الوزارة يدير 3 قطاعات لعتذار الها�سمي 
وغياب ال�سويدي وخلو اخلدمات امل�ساندة

•• دبي- حم�شن را�شد

بعد اأقل من اأربعة اأ�شهر تقريبا على تويل �شعادة حكم الها�شمي ، اأحد 
والبيئة  الأن�شطة  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  من�شب  املواطنة  الكفاءات 
توليه  بخرب  )الفجر(  واإن��ف��راد   ، والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  املدر�شية 
الوزارة  وق��ي��ادات  قطاعه  اإدارات  م�شوؤويل  الها�شمي  فاجئ   ، املن�شب 
 ، اأ�شباب مربرة  املن�شب دون  امل�شي يف هذا  منذ يومني باعتذاره عن 
مف�شل العودة اإىل وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع مرة ثانية 
ومل  املجتمع،  لتنمية  امل�شاعد  ال��وزارة  كوكيل  فيها  مهامه  ليمار�س   ،
ت�شتغرق اإقامته على راأ�س واحد من قاطعات الوزارة اأكرث من 4 اأ�شهر 
اأروقة  2013، ويظل الت�شاوؤل مطروحا داخل  منذ �شبتمرب املا�شي  
ال��وزارة وبامليدان الرتبوي ، عن الأ�شباب التي دفعت الوكيل امل�شاعد 
لقطاع الأن�شطة باأن  ي�شارع بالعتذار عن موا�شلة من�شبه ، وقد عرف 
عنه يف من�شبه ال�شابق بكفاءاته وقدرته على التعامل مع كافة الأمور 
وحلها ، �شوؤال مطروح للإجابة عليه ب�شفافية !              )التفا�شيل 

�س9(

 بدء ا�ستفتاء امل�سريني املقيمني بالدولة 
على د�ستورهم اجلديد اليوم وملدة 5 اأيام 

•• اأبوظبي-وام:

اأكملت كل من ال�شفارة امل�شرية باأبوظبي والقن�شلية العامة امل�شرية 
الإمارات  دولة  املقيمني يف  امل�شريني  ا�شتعداداتهما ل�شتقبال  بدبى 
الد�شتور  على  ال�شتفتاء  يف  باأ�شواتهم  ل����لإدلء  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�شاعة  وحتى  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  من  اعتبارا  وذل��ك  اجلديد 
التا�شعة م�شاء وملدة 5 اأيام متوا�شلة بدءا من اليوم الأربعاء وحتى 

حممد بن را�شد يكرم احدى املتفوقات خلل تخريج دفعتني جديدتني من خريجات كلية دبي الطبية وكلية دبي لل�شيدلة  )وام(

�صهد تخريج دفعتني من خريجات كليتي دبي الطبية ودبي لل�صيدلة  

حممد بن را�سد : نعمل لتطوير نظام تعليمي يواكب روح الع�سر 

�شوق دمرته الغارات اجلوية يف مدينة دير الزور )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

القل  ع��ل��ى  �شخ�شا   274 ق��ت��ل 
بينهم مدنيون يف املعارك الدائرة 
من  ت�شكيلت  ب��ني  اجلمعة  منذ 
من  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  مقاتلي 
ج���ه���ة، وع��ن��ا���ش��ر ج���ه���ادي���ني من 
العراق  يف  ال���ش��لم��ي��ة  ال���دول���ة 
املر�شد  اف��اد  ما  بح�شب  وال�شام، 

ال�شوري حلقوق الن�شان ام�س.
واو����ش���ح امل��ر���ش��د ان ال��ق��ت��ل��ى هم 
عن�شرا  و129  م���دن���ي���ا،   46
م��ن ال��ك��ت��ائ��ب ال���ش��لم��ي��ة وغري 
ال�شلمية املقاتلة، و99 عن�شرا 
من الدولة ال�شلمية يف العراق 
م�شلحة  وجم����م����وع����ة  وال���������ش����ام 

موالية لها.
وذك���ر امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
اإ�شلمية  ك��ت��ائ��ب  اأن  الإن�������ش���ان 
وك���ت���ائ���ب م��ق��ات��ل��ة حت��ا���ش��ر منذ 
لتنظيم  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل��ق��ر  الأح����د 
الدولة يف مبنى حمافظة الرقة، 
اخلارج  الوحيد  املحافظة  مركز 

عن �شيطرة النظام ال�شوري.
املعار�شة  مقاتلي  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ح��������رروا خ��م�����ش��ني م��ع��ت��ق��ل من 
�شجن تنظيم الدولة مببنى اإدارة 
املركبات يف املدينة بعد ال�شيطرة 

حملة دولية لدعم اأطفال �صوريا مبليار دوالر

مئات القتلى مبواجهات املعار�سة ال�سورية والقاعدة

ا�ستمرار معارك جنوب ال�سودان 
ومفاو�سات �سعبة يف اأدي�س اأبابا

•• جوبا-اأ.ف.ب:

ال�شودان  ج���ن���وب  ج��ي�����س  اع���ل���ن 
الثلثاء انه يوا�شل التقدم نحو 
التي  ال�شرتاتيجية  ب��ور  مدينة 
فيما  امل��ت��م��ردون  عليها  ي�شيطر 
تتوا�شل يف ادي�س بابا مفاو�شات 
التو�شل اىل  �شلم �شعبة بهدف 
وق��ف اط��لق ن��ار يف ه��ذه الدولة 
مهددة  ا�شبحت  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 

مبخاطر انت�شار اوبئة.
وق���ال م�����ش��در يف ح��ك��وم��ة جنوب 
اع���لن اجلي�س عن  ان  ال�����ش��ودان 
ا����ش���ت���ع���ادة ال�����ش��ي��ط��رة ع���ل���ى بور 
)�شرق(  جونقلي  ولي��ة  عا�شمة 

مل يعد �شوى م�شاألة �شاعات.
وقال مو�شي�س رواي لت الناطق 
با�شم حركة التمرد التي يرئ�شها 
نائب الرئي�س ال�شابق رياك م�شار 
تقوم  ل  احلكومة  ان  الفور  على 
ال بالدعاية م�شيفا ل نواجه اية 
ن�شيطر  التي  املناطق  يف  م�شكلة 

عليها.

عليه.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، ات��ه��م نا�شطون 
�شوريون تنظيم الدولة الإ�شلمية 
يف العراق وال�شام بارتكاب جمزرة 
النا�شطون  وق��ال  الثنني.  م�شاء 
اإن عنا�شر تنظيم الدولة اأعدموا 
خم�شني �شخ�شا -بينهم نا�شطون 
يف جم������ال الإع���������لم والإغ�����اث�����ة 
والإ�شعاف ون�شاء- كانوا معتقلني 

قا�شي  دوار  ق��رب  التنظيم  ل��دى 
�شمايل  م��دي��ن��ة ح��ل��ب  ع�����ش��ك��ر يف 

البلد.
النظام  وا���ش��ل  اآخ���ر،  �شعيد  على 
ال�شوري ق�شفه العديد من املدن 
ال�����ش��وري��ة، خ�شو�شا يف  وال��ق��رى 

حلب ودم�شق وريفيهما.
ف��ق��د ق��ت��ل ع�����ش��رة اأ���ش��خ��ا���س على 
اأط��ف��ال- يف  الأق��ل -بينهم ثلثة 

ب��ل��دة بزاعة  ق�����ش��ف ج����وي ع��ل��ى 
ب��ال��ري��ف ال�����ش��رق��ي مل��دي��ن��ة حلب، 
ك���م���ا ق���ت���ل ث���لث���ة اأ����ش���خ���ا����س يف 
ق�شف مماثل ا�شتهدف بلدة يلدا 
بح�شب  دم�شق،  العا�شمة  جنوب 

املر�شد ال�شوري.
دولية  منظمات  اعلنت  ذل��ك  اىل 
يف ب���ي���ان ال���ث���لث���اء ع���ن اط���لق 
حملة من اجل جمع مليار دولر 

وا�صنطن ت�صرع ت�صليم املالكي اأ�صلحة ل�صد القاعدة
مقتل 25 م�سلحا بالرمادي 

وتعزيزات ع�سكرية حول الفلوجة
•• عوا�شم-وكاالت:

ق���رب مدينة  الع�شكرية  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا  ام�����س  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  ع���ززت 
الفلوجة الواقعة حتت �شيطرة مقاتلني موالني لتنظيم القاعدة، ال انها 
اكدت على ان مهاجمة هذه املدينة التي تعر�شت حلربني امريكيتني عام 

الن. ممكن  غري  امر   2004
ال�شتباكات قتل  ليلة من  املجاورة  الرمادي  وعا�شت من جهتها مدينة 
القوات  ام�س، حاولت خللها  �شباح  وامتدت حتى  اربعة مدنيني  فيها 
ان  دون  من  القاعدة  م�شلحو  عليها  ي�شيطر  مناطق  دخ��ول  احلكومية 

تنجح يف ذلك، قبل ان يقتل 25 م�شلحا فيها ب�شربة جوية.
ال��دف��اع الم��ريك��ي��ة ان  با�شم وزارة  اع��ل��ن متحدث  وج���اء ذل��ك يف وق��ت 
من  مراقبة  وطائرات  �شواريخ  ت�شليم  ت�شريع  ق��ررت  املتحدة  الوليات 
مواجهة  على  البلد  ه��ذا  يف  ال�شلطات  مل�شاعدة  ال��ع��راق  اىل  طيار  دون 

املقاتلني املرتبطني بتنظيم القاعدة.
وقال �شابط يف ال�شرطة العراقية برتبة نقيب يعمل يف موقع قريب من 
الفلوجة )60 كلم غرب بغداد( لوكالة فران�س بر�س ان اجلي�س  �شرق 
 15 يبعد نحو  واليات اىل موقع  دبابات  ت�شمل  تعزيزات جديدة  ار�شل 
كلم عن �شرق الفلوجة، من دون اعطاء تفا�شيل ا�شافية. وكان م�شوؤول 

حكومي اأكد ان القوات العراقية تتهياأ لهجوم كبري يف الفلوجة.

الحتلل يقر بناء 272 وحدة 
ال�سفة يف  جديدة  ا�ستيطانية 

•• غزة-وام: 

الآن  ال�������ش���لم  م��ن��ظ��م��ة  اأك��������دت 
امل���ن���اه�������ش���ة ل���ل����ش���ت���ي���ط���ان..اأن 
ال�����ش��ل��ط��ات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اأق����رت 
�شكنية جديدة  272 وحدة  بناء 
الغربية  ال�شفة  م�شتوطنات  يف 
ع�شية م��غ��ادرة ج��ون ك��ريي وزير 
وقالت  الأم����ريك����ي.  اخل���ارج���ي���ة 
امل��ن��ظ��م��ة يف ب���ي���ان ل��ه��ا ام�������س اإن 
 250 بناء  ي�شمل  ال��ذي  امل�شروع 
وحدة �شكنية يف م�شتوطنة عوفرا 
اأخ��رى يف م�شتوطنة كرين  و22 
�شمرون متت امل�شادقة عليه اأم�س 
ن�شرت  ر�شمية  وثيقة  وفق  وذلك 
الع�شكرية  الإدارة  م��وق��ع  ع��ل��ى 
الإ�شرائيلية املكلفة بامل�شتوطنات. 
حكومة  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  واأ����ش���اف���ت 
ال����دول����ت����ني ل  ت�����ش��ع��ى اىل ح����ل 
البناء يف  اأك��رث عرب  النزاع  تعمق 
امل�شتوطنات وخ�شو�شا تلك التي 
ل فر�شة لها للبقاء حتت ال�شيادة 

الإ�شرائيلية.

مواقــيت ال�صالة
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هيئة الأعمال اخلريية الماراتية تنجز م�سروع طريق زراعي يف الأغوار الفل�سطينيةرئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بتعيني مديرة عامة لربنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان بدرجة وكيل وزارة
اىل ارا�شيهم الزراعية التي يعتا�شون من انتاجها. وقال ال�شيد ابراهيم 
الطريق  ان  الغربية  ال�شفة  يف  الماراتية  الهيئة  مكتب  مدير  الرا�شد 
تقع يف الغ��وار ال�شمالية ومتكن مائتي ا�شرة فل�شطينية من الو�شول 
اىل مدينة طوبا�س الواقعة �شمال فل�شطني خلل دقائق معدودة بعد ان 
كانت ت�شتغرق قرابة ال�شاعة مما يعيق ال�شتفادة من اخلدمات املعي�شية 
ال�شحية والتعليمية والزراعية ..م�شريا اىل ان الطريق �شتمكن ع�شرات 
ال�شر الفل�شطينية من الو�شول اىل ارا�شيها املهددة بامل�شادرة و�شتعمل 
هذه العائلت على القامة فيها حلمايتها من امل�شادرة. من جانبه �شكر 
فواز ابو دوا�س رئي�س جلنة زكاة طوبا�س املركزية هيئات العمل اخلريي 
لتعزيز  الفل�شطيني  لل�شعب  املتنوعة  امل�شاعدات  تقدم  التي  الماراتية 

�شموده يف ار�شه.

•• رام اهلل-وام:

اعرب م�شوؤولون فل�شطينيون عن �شكرهم وتقديرهم للدعم الماراتي 
امل�شتمر لل�شعب الفل�شطيني يف خمتلف املجالت القت�شادية والزراعية 
ب��ل��دة طوبا�س  والج��ت��م��اع��ي��ة. وق���ال العميد رب��ي��ح اخل��ن��دق��ي حم��اف��ظ 
امل�شاريع  ت��دع��م  الم�����ارات  دول���ة  ان  الفل�شطينية  ال�شمالية  والغ�����وار 
التنموية الفل�شطينية خا�شة يف القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه جزء 

كبري من ال�شعب الفل�شطيني يف حياتهم املعا�شية. 
ج��اء ذل��ك يف اع��ق��اب ق��ي��ام هيئة الع��م��ال اخل��ريي��ة الم��ارات��ي��ة باجناز 
الغربية بهدف  ال�شفة  �شرق  الغ��وار  زراع��ي يف منطقة  م�شروع طريق 
ت�شهيل حركة املزارعني الفل�شطينيني الذين يجدون �شعوبة يف الو�شول 

حممد بن را�سد : نعمل لتطوير نظام تعليمي يواكب روح الع�سر وي�سمن لدولتنا مكانة متقدمة بني اأف�سل الدول 

حممد بن را�سد ي�سهد تخريج دفعتني من خريجات كليتي دبي الطبية ودبي لل�سيدلة 

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بت�سكيل اللجنة التح�سريية ملعر�س اإك�سبو 2020

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
التعليم وفق  اأن تطوير قطاع  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  رئي�س جمل�س 
اإىل  التعليمية  بالعملية  للرتقاء  التكنولوجيا  وتوظيف  املعايري  اأح��دث 
اأف�شل امل�شتويات العاملية يت�شدر قائمة الهتمام وياأتي يف مقدمة الأولويات 
الوطنية حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة ليكون نظامنا التعليمي 

واحدا من اأف�شل النظم التعليمية يف العامل بحلول العام 2021.
نابع  الأول��وي��ات  قمة  يف  وو�شعه  التعليم  بقطاع  اهتمامنا  اإن  �شموه  وق��ال 
التعليمية  نظمها  تطور  من  يبداأ  وازده��اره��ا  الأمم  رق��ي  ب��اأن  اإمياننا  من 
لتطوير قطاع  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ال�شبق يف  لها  كان  الإم���ارات  دول��ة  واإن 
وطموحنا  روؤيتنا  م��ن  انطلقا  ال��ذك��ي  التعليم  م��ب��ادرة  فاأطلقنا  التعليم 
يف  التعليمية  ومناهجنا  مدار�شنا  من  به  نبداأ  ل��لإم��ارات  اأف�شل  مل�شتقبل 
لعامل  لإع��داده��م  �شعبنا  واأبناء  مواطنينا  نحو  الوطنية  م�شوؤوليتنا  اإط��ار 
املتغريات  ملواكبة  جاهزين  يكونوا  وحتى  متقدمة  مهارات  يتطلب  جديد 

والتطورات احلديثة يف املجالت العلمية واحلياتية .
واأ�شاف �شموه اإن التطوير اجلذري للتعليم وحتقيق نظام تعليمي متكامل 
وفق اأحدث ما اأبدعه العامل هو جزء اأ�شا�شي من روؤيتنا الوطنية لأن الطريق 
نحو امل�شتقبل الذي نتطلع لتحقيقه لأبناء الإم��ارات يبداأ يف املدر�شة لذا 
اأف�شل نظام تعليمي يواكب الثورة املعرفية والتطورات  اأريد لأبناء �شعبي 
نوعية يف هذا  نقلة  العامل ما يفر�س حتقيق  ي�شهدها  التي  التكنولوجية 
القطاع احليوي واإحداث تغيري عميق يف الأدوات وحتديثها وفق متطلبات 
الع�شر . جاء ذلك خلل جل�شة جمل�س حممد بن را�شد لل�شيا�شات التي 
عقدت بح�شور �شموه حتت عنوان الجتاهات امل�شتقبلية لتطوير التعليم 
يف ق�شر البحر بدبي اأم�س الول بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي ومعايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء ومعايل حميد بن 

مفاهيم  على  تركز  وال��ت��ي  التعليم  يف   21 ال��ق��رن  م��ه��ارات  م��ن  ال�شتفادة 
الإبداع والبتكار واإيجاد احللول العملية القائمة على املنطق وحتفيز روح 
الريادة واملبادرة وتنمية �شمات القيادة لدى الطلبة واإثراء الثقافة الرقمية 
يف ظل الرتفاع املتزايد لأعداد م�شتخدمي التكنولوجيا الذكية حيث يبلغ 
اإىل  للرتفاع  ال��ع��دد  ه��ذا  ومر�شح  ن�شمة  مليار   1.5 نحو  حاليا  ع��دده��م 
واأ�شاف هذا التغري  اأكرث من خم�شة مليارات ن�شمة بحلول العام 2020. 
ب�شكل  القوي على الطلب واملجتمع  للتقنيات احلديثة ونفوذها  املتنامي 
عام يحتم تغيريا جذريا يف اأنظمة التعليم لتتحول اإىل الرتكيز على هيكلة 
عملية التعليم بطرق تتما�شى مع تطور الع�شر والتقنيات احلديثة واإعادة 
الربط  الطلب من خلل  ذهن  علمية يف  بطريقة  العملية  املفاهيم  بناء 
اأدوات التكنولوجيا وتغيري الطرق التقليدية يف  بني املعلومات وا�شتخدام 
وتعويدهم  ال�شغر  الطلبة منذ  البحث لدى  لبناء مهارة  املعلومة  اإي�شال 

على العمل بروح الفريق واإعدادهم كي يكونوا قادة فاعلني يف امل�شتقبل .
وركز اخلبري العاملي على اأهمية التعليم الذكي معتربا ذلك و�شيلة متطورة 
ما  يف  وخا�شة  التعليم  خمرجات  من  امل�شتقبلية  املجتمع  حاجة  لتغطية 
الأعمال  واإجن��از  التوا�شل  يف  العالية  التقنيات  ا�شتخدام  مبهارات  يتعلق 
تتيحه  مب��ا  احلديثة  التقنية  ا�شتخدام  عند  يتوقف  ل  ال��ذك��ي  فالتعليم 
الطالب  ب��ت��دري��ب  يتعلق  منه  كبري  ج��ان��ب  اإن  ب��ل  معلوماتي  ان��ف��ت��اح  م��ن 
والقدرة على توظيفها  املعلومة  اإىل  الو�شول  و�شبل  العلمي  التفكري  على 

وال�شتفادة منها ف�شل عن اكت�شاف ميوله و�شقل قدراته.
ونوه اإىل اأن التعليم الذكي ل يقت�شر فقط على املنهج الدرا�شي وتطويره 
بل ميتد اإىل بناء �شخ�شية الفرد يف فرتة مبكرة من حياته واكت�شابه �شمات 
ما  الأك��ادمي��ي  التعليم  بعد  ما  ت�شاحبه يف مراحل  عقليه  وريا�شة  فكرية 
وتقدمي  القرار  واتخاذ  الأزم��ات  اإدارة ومواجهة  �شينعك�س على قدراته يف 
احللول  واإيجاد  التفكري  مهارات  تنمية  على  والرتكيز  البتكارية  احللول 
وتنمية مهارة البحث عن املعلومة واكت�شاب القدرة على حتليلها وتقييمها 
املتميزين  الباحثني  من  لقاعدة  ن��واة  ب��اإع��داد  ي�شهم  ما  توظيفها  وكيفية 

حممد عبيد القطامي وزير الرتبية والتعليم وعدد من كبار ال�شخ�شيات 
وامل�شوؤولني واخلرباء يف جمال التعليم. وت�شمنت جل�شة جمل�س حممد بن 
اأكد  التعليم  لتطوير  امل�شتقبلية  الجتاهات  حول  عر�شا  لل�شيا�شات  را�شد 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة  اإ�شماعيل  خللها اخلبري العاملي �شليم 
متتلك فر�شا كبرية وواعدة للتحول اإىل قوة معرفية عاملية مبا تتميز به 
من قدرة على اتخاذ القرارات ال�شجاعة وما متتلكه من مقومات للتطور 
والتقدم وا�شتخدامها الناجح للتكنولوجيا احلديثة ما يجعلهاقادرة على 
امتلك واحدا من اأف�شل النظم التعليمية يف العامل واأكرثها تقدما خلل 
ت�شهدها  التي  ال�شاملة  بالنه�شة  العاملي  اخلبري  وا�شت�شهد  قليلة.  �شنوات 
م�شيدا   .. التعليم  جم��ال  يف  ول�شيما  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  الإم�����ارات  دول���ة 
واملهم  احليوي  القطاع  ه��ذا  يف  حققتها  التي  واملميزة  الكبرية  بالقفزات 
العملية  مقومات  جميع  لتطوير  بها  تقوم  التي  والإج����راءات  واخل��ط��وات 
اإىل النماذج  التقليدي  التعليمي  الناجح من النموذج  التعليمية والنتقال 
الع�شرية. واأكد اإ�شماعيل يف عر�شه على اأهمية ا�شتخدام التقنيات احلديثة 
يف اإدارة العملية التعليمية وحتقيق اأف�شل النتائج من هذه التطبيقات مبا 
املرحلة  اإىل  التقليدي  الطابع  من  بالتدري�س  النتقال  يف  بفاعلية  ي�شهم 
املجالت مثل  والبتكارات يف خمتلف  العلمية  الإجن��ازات  الذكية وحتقيق 
تقنية املعلومات وال�شناعة القائمة على ا�شتخدام الروبوت والتكنولوجيات 
احليوية والطب وعلم الأع�شاب وغريها من املجالت التي ت�شهم يف حت�شني 
النظم  تغيري يف  اإح���داث  دون  اأن��ه  و�شدد على  الأر����س.  احلياة على كوكب 
اجلديدة  التقنيات  م��ن  حم���دودة  الفائدة  تبقى  والجتماعية  التعليمية 
العاملية  الأنظمة  معظم  اأن  اإىل  منوها   .. الوا�شعة  تطبيقاتها  وجم��الت 
احلالية يف التعليم تقوم على مبداأ ح�شو وتكثيف املعلومات من خلل جمع 
ما يجعل  املعلومات  بكميات كبرية من  وتزويدهم  واح��د  الطلبة يف مكان 
التقنيات  تتيحه  ال��ذي  املتطور  التعليم  بينما  فقط  ونظرية  اآنية  الفائدة 
التعليم تقوم على  احلديثة قد بداأ بالتحول نحو طرق مبتكرة يف جمال 
التو�شع بتوفري املعلومات بو�شائل عملية �شيقة. واأكد اإ�شماعيل على اأهمية 

للتعلم  لي�س  احلديثة  التقنيات  من  ال�شتفادة  اإىل  دع��ا  كما  وامل��وه��وب��ني. 
واإي�شال املعلومة فقط واإمنا لتنمية املهارات وتعزيز روح املناف�شة وحتفيز 
على  وت�شجيعهم  للطلبة  اخل��لق��ة  الإب��داع��ي��ة  الأف��ك��ار  لتطوير  ال��ق��درات 
التعلم الذكي  املهارات املطلوبة عرب تنظيم م�شابقات قائمة على  امتلك 
م�شتوى  وعلى  الطلبة  جمموعات  بني  احلديثة  التقنيات  من  وال�شتفادة 
على  لت�شجيعهم  الأعمال  باأف�شل  الفائزين  وتكرمي  دول��ة  كل  يف  املدار�س 

البتكار والإبداع.
ونوه اإىل �شرورة ت�شجيع الطلبة والأ�شخا�س ذوي امليول الإبداعية والأفكار 
اجلريئة التي تقوم على املغامرة وتقدمي احلوافز لهم وعدم معاقبتهم يف 
ذلك  لأن  التقليدية  التقليدية  النظم  بع�س  يف  يجري  كما  الإخفاق  حال 

يحد من اإقدامهم ويعرقل فر�س وحماولت البتكار والإبداع لديهم.
و�شدد �شليم على اأهمية دور املعلم معتربا اأن املناهج املتطورة والتكنولوجيات 
ت�شجيع  اإىل  يحتم  ما  الكفء  املعلم  تغني عن  ل  املواتية  والبيئة  احلديثة 
متطلبات  مواكبة  على  ق��ادرا  ليكون  له  والفر�س  احلوافز  وتقدمي  املعلم 
ب��دوره من  والرت��ق��اء  التعليمية  العملية  النظم احلديثة يف  نحو  التحول 
مب�شوؤوليتهم  يقوموا  ك��ي  ال��ط��لب  اح��ت��واء  على  املبدعالقادر  اإىل  امللقن 

برغبة على اأ�شا�س من الدافعية الذاتية.
البتكار  �شملت  متعددة  حماور  اجلل�شة  خلل  العاملي  اخلبري  وا�شتعر�س 
والتفكري  البتكار  تعزيز  و�شبل  الدولية  املعايري  ومواكبة  املعرفة  واإنتاج 
نظم  ودور  التعليمية  مراحلهم  اخ��ت��لف  على  ال��ط��لب  ل��دى  الإب���داع���ي 
والآف���اق  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  التعليم  وواق���ع  امل��ع��رف��ة  اقت�شاد  يف  التعليم 
يف  متخ�ش�س  اإ�شماعيل  �شليم  اخل��ب��ري  اأن  ي��ذك��ر  ل��ت��ط��وي��ره.  امل�شتقبلية 
التعليم العايل وم�شتقبل قطاع التعليم واملوؤ�ش�س واملدير التنفيذي جلامعة 
النخبة العلمية وعمل يف منظمات دولية عدة ويقدم ا�شت�شارات للعديد من 
اجلامعات على م�شتوى العامل كما توىل من�شب نائب الرئي�س التنفيذي 
اإىل م�شاركات كثرية يف موؤمترات وفعاليات دولية  ل�شركة ياهو بالإ�شافة 

عديدة.

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �شباح ام�س..بح�شور �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي حفل تخريج دفعتني 

جديدتني من خريجات كلية دبي الطبية وكلية دبي لل�شيدلة .
بتكرمي خريجات  اأقيم يف مدينة جمريا  ال��ذي  �شموه خلل احلفل  وق��ام 
الكليتني املتميزات. كما كرم �شموه ال� 10 الأوائل من الطالبات يف الدفعة 

ال�شور  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شمو  ل�شاحب  التقطت  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
التذكارية مع اخلريجات البالغ عددهن 135 خريجة من الكليتني.

من  مزيد  وحتقيق  واع��دا  م�شتقبل  لهن  متمنيا  اخلريجات  �شموه  وهناأ 
يبقى  النجاح  اإن  قائل..  �شموه  خاطبهن  حيث  والإب���داع  والتميز  التفوق 
مدى احلياة اأما التفوق فيبقى للأبد واأنا اأريدكن اأن تكن متفوقات ليبقى 

هذا التفوق ينري درب الأجيال اللحقة من بعدكن .
واأكد �شموه يف معر�س جتاذبه اأطراف احلديث مع اخلريجات على من�شة 
التخرج..اأن دولتنا تركز يف �شيا�شتها التنموية على ال�شتثمار بالب�شر قبل 

ال� 23 يف كلية دبي الطبية وال� 18 يف كلية دبي لل�شيدلة.
و�شاهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و احل�شور فيلما 
وثائقيا عن مبادرة الأثر التي اأطلقتها الكليتان خلل عام 2011 و التي 
جت�شد اأفكار واآراء �شموه املتمثلة يف ال�شرار والعزمية و مواجهة التحديات 
للو�شول اإىل الرقم 1 يف �شتى امليادين التعليمية والقت�شادية والجتماعية 

والتنموية.
الطبي  الق�شم  اخلريجات  واأدت  املنا�شبة  يف  الكلمات  من  ع��دد  األقيت  ثم 

وق�شم الولء للوطن والقيادة الر�شيدة.

احلجر وهذا هو الأ�شا�س لتحقيق التنمية امل�شتدامة التي نن�شدها ل�شعبنا 
وجمتمعنا.

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل   .. م��ن  ك��ل  احلفل  ح�شر 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع و �شعادة احلاج �شعيد اأحمد لوتاه رئي�س 
جمل�س اأمناء الكليتني ومعايل حممد اإبراهيم ال�شيباين مدير عام ديوان 
ال�شمو حاكم دبي و �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة  �شاحب 
الرتبوية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد  جانب  دب����ي..اإىل  يف  وال�شيافة  الت�شريفات 

والتعليمية والثقافية يف الدولة واأهل وذوي اخلريجات. 

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
ال���وزراء رع��اه اهلل ب�شفته حاكما لإم���ارة دب��ي ..  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
 2020 ال��دويل  اإك�شبو  ملعر�س  التح�شريية  اللجنة  بت�شكيل  مر�شوما 
باإ�شراف �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 

رئي�س املجل�س التنفيذي .
معار�س  اأك��رب  ل�شت�شافة  العملية  ال���ش��ت��ع��دادات  ببدء  اإي��ذان��ا  وذل��ك   .
الفعاليات  القادم مبا يف ذلك من  العامل واأعرقها يف دبي مطلع العقد 
اأن  على   2013 ل�شنة   49 رقم  املر�شوم  ون�س  له.  املرافقة  والأن�شطة 
يتوىل �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 

اأعمالها  اللجنة بو�شع اخلطة ال�شرتاتيجية اللزمة لتنظيم   وتعنى 
ملئمة  م��دى  تقييم  وت��ت��وىل   2020 اإك�شبو  لفعاليات  والتح�شري 
و�شبكة  و�شحية  �شياحية  مرافق  من  دب��ي  يف  املتوفرة  التحتية  البنية 
الطرق واملوا�شلت وحتديد احتياجات الإمارة من من�شئات وجتهيزات 
ومتطلبات فنية واإعلمية واأمنية و�شياحية واقت�شادية ومالية لتنفيذ 
العامة  اجل��ه��ات  م��ع خمتلف  التن�شيق  ع��ل��ى  ع���لوة  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 

واخلا�شة يف دبي وخارجها يف جميع املجالت ذات ال�شلة. 
ووفقا للمر�شوم تت�شمن اخت�شا�شات اللجنة حتديد الربامج والأن�شطة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ع���ار����س امل�����ش��اح��ب��ة مل��ع��ر���س اإك�����ش��ب��و ال�����دويل 2020 
والإ�شراف على الت�شويق الإعلمي حمليا واإقليميا ودوليا لتعزيز جناح 
املعر�س والإ�شرافعلى الرتويج لفعالياته من خلل ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات رئا�شة اللجنة التي ت�شم كل 
ال�شمو  �شاحب  دي��وان  عام  ال�شيباين مدير  اإبراهيم  من معايل حممد 
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  والأع�����ش��اء  اللجنة  لرئي�س  نائبا  دب��ي  حاكم 
العام  القائد  املزينة  اللواء خمي�س مطر  و�شعادة  دولة  وزي��رة  الها�شمي 
و�شعادة  دبي  بلدية  عام  مدير  لوتاه  نا�شر  و�شعادةح�شني  دبي  ل�شرطة 
لهيئة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  حممد  مطر 

الطرق واملوا�شلت 
دبي  مدينة  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  الزفني  �شهيل  خليفة  و�شعادة 
ل��دائ��رة ال�شياحة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل���ري  ل��ل��ط��ريان و���ش��ع��ادة ه���لل �شعيد 
التجاري  دب��ي  مركز  ل�  التنفيذي  الرئي�س  دب��ي  يف  التجاري  والت�شويق 

العاملي .

املتخ�ش�شة يف هذا املجال حيث �شرتفع اللجنة تقاريرها ب�شفة دورية اإىل 
�شاحب ال�شمو حاكم دبي لإطلع �شموه على نتائج اأعمالها واإجنازاتها 
واملقرتحات اللزمة لتاأكيد جناح املعر�س وخروجه على النحو املاأمول. 
والهيئات  احلكومية  الدوائر  جميع  تعاون  �شرورة  على  املر�شوم  ون�س 
وال�شلطات واملجال�س واملوؤ�ش�شات العامة يف دبي تعاونا كامل مع اللجنة 
وم�شاندتها يف اإجناح اأهدافها لتنفيذ فعاليات املعر�س. وت�شمن املر�شوم 
اللجنة  بت�شكيل   2012 ل�شنة   2 رقم  املر�شوم  اإلغاء  التا�شعة  مادته  يف 
التح�شريية ل�شت�شافة اإك�شبو الدويل يف عام 2020 وتعديلته..كما 
اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام  اآخر  اأي ت�شريع  اأي ن�س يف  يلغى 
املر�شوم 49 ل�شنة 2013 الذي يعمل به من تاريخ �شدوره وين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

•• ابوظبي-وام:

احتاديا  مر�شوما  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شدر 
ال�شام�شي مديرة  الفندي  املهند�شة جميلة حممد خلفان  بتعيني  يق�شي   2013 ل�شنة   181 رقم 
الهند�شة  كلية  من  ال�شام�شي  وتخرجت  وزارة.  وكيل  بدرجة  للإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  لربنامج  عامة 
بجامعة المارت تخ�ش�س هند�شة معمارية ونالت �شهادة خريجي برنامج حكومة المارات للقيادات 
التنفيذية .وقد تدرجت ال�شام�شي يف عدد من الوظائف بوزارة الأ�شغال العامة وكان اخرها مديرا 
لإدارة الإ�شكان. وت�شارك ال�شام�شي يف عدد من الع�شويات واللجان كاللجنة الفنية ملبادرات �شاحب 
املهند�شني  جلمعية  وع�شوة  العرب  الإ�شكان  ل���وزراء  ملجل�س  الفنية  واللجنة  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 

بالدولة .
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شلم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292
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المارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حمدان بن زايد يكرم اجلهات امل�ساركة يف حملة قلوبنا مع اأهل ال�سام

حمكمة ابوظبي البتدائية تلزم �سركة طريان بتعوي�س م�سافر عن �سياع حقيبته
•• ابوظبي-وام:

املدنية  اأب��وظ��ب��ي  حمكمة  اأ����ش���درت 
�شركة  ب�����اإل�����زام  ح���ك���م  الب���ت���دائ���ي���ة 
ط��ريان ب��اأن ت��وؤدي لأح��د امل�شافرين 
على منت خطوطها مبلغ 30 األف 
املادية  الأ�شرار  عن  تعوي�شا  دره��م 
به  حلقت  التي  واملعنوية  والأدب��ي��ة 
اإحدى  نتيجة �شياع حقيبته خلل 
وجهة  لأن  وذل���ك  ال�شركة  رح���لت 

تعوي�شا  دره��م  األ��ف  مبئة  يطالبها 
التي  واملعنوية  املادية  الأ�شرار  عن 
التي  ال�شركة  اإهمال  اأ�شابته ب�شبب 
مرتني  ح��ق��ائ��ب��ه  ���ش��ي��اع  يف  ت�شببت 
اإح����دى  اإىل  ���ش��ف��ره  خ����لل  الأوىل 
يتمكن  مل  ح��ي��ث  اأ���ش��ي��ا  ���ش��رق  دول 
اإي���ج���اد حقيبته  ع��ن��د و���ش��ول��ه م���ن 
باهظة  ممتلكات  على  حتتوي  التي 
عن  بتعوي�شه  ط��ل��ب  وق���دم  ال��ث��م��ن 
يح�شل  اأن  دون  امل��ف��ق��ودة  حقيبته 

اأنه بعد  الدول الأوروبية على �شند 
فوجئ  باأ�شبوع  التذاكر  ا�شرتى  اأن 
باأن زوجته حامل يف اأ�شهرها الأوىل 
ال�شفر  م��ن  الطبيبة  منعتها  وق���د 
ال�شحية  حالتها  ب�شبب  بالطائرة 
ال�����ش��رك��ة بهدف  ف���ق���ام مب���راج���ع���ة 
تعديل  اأو  التذاكر  قيمة  ا�شرتجاع 
تاريخ الرحلة ولكن املدعية رف�شت 
قيمة  خ�شارته  اإىل  اأدى  مم��ا  ذل��ك 
ثمانية  ن��ح��و  ال��ب��ال��غ��ة  ال��ت��ذك��رت��ني 

يف  ع�شو  غ��ري  ل��دول  كانت  امل�شافر 
النقل  لتنظيم  مونرتيال  اتفاقية 
ال�شركة  تتحمل  وب��ال��ت��ايل  اجل���وي 
املعاملت  ق��ان��ون  وف���ق  ال��ت��ع��وي�����س 
ال�شركة  األ���زم���ت  ك��م��ا  ال���ت���ج���اري���ة. 
خا�شة  �شفر  ت��ذك��رة  قيمة  ب���اإع���ادة 
بزوجة املدعي ومل تكن ا�شتخدمتها 
لظروف �شحية ورف�شت اإعادة قيمة 
تذكرة املدعي. وكان املدعي قد رفع 
ق�شية �شد اإحدى �شركات الطريان 

فر�شة  فقد  وبالتايل  اأبوظبي  اإىل 
املا�شي  ال��ع��ام  باجلامعة  الت�شجيل 
نف�شيا  ب��ه  الإ����ش���رار  اإىل  اأدى  مم��ا 
ال�شرر  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وم��ع��ن��وي��ا 
م�شاريف  تكبده  يف  املتمثل  امل���ادي 
ب��دون جدوى  وامل��وا���ش��لت  الرحلة 
م�شتلزماته  ل�����ش��راء  وا����ش���ط���راره 
كما  ف��ق��دت.  ال��ت��ي  ب��دل  ال�شخ�شية 
طالب املدعي باإلزام ال�شركة باإعادة 
قيمة تذاكر له ولزوجته اإىل اإحدى 

وتكرر  عليها.  امل��دع��ى  م��ن  رد  على 
ن��ف�����س امل���وق���ف خ���لل ت��وج��ه��ه عرب 
اإحدى  اإىل  عليها  امل��دع��ى  ط��ائ��رات 
ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
و�شوله  عند  فوجئ  حيث  اجلامعة 
على  تكن موجودة  ب��اأن حقيبته مل 
�شهاداته  تت�شمن  وك��ان��ت  ال��ط��ائ��رة 
يحتاجها  التي  وامل�شتندات  العلمية 
تعيد  ومل  اجل��ام��ع��ة  يف  للت�شجيل 
عودته  ي���وم  اإل  احل��ق��ي��ب��ة  ال�����ش��رك��ة 

اإىل  الق�شية  وباإحالة  دره��م.  اآلف 
التقرير  خل�س  احل�شابية  اخل��ربة 
لنقل  ال���ع���ام���ة  ال�������ش���روط  اأن  اإىل 
امل�شافرين يف ال�شركة املدعى عليها 
ت��ن�����س ع��ل��ى م��ن��ع و����ش���ع الأم������وال 
وامل�شتندات  والوثائق  وامل��ج��وه��رات 
الر�شمية اأو الأوراق املالية يف حقيبة 
ال�شفر املو�شوعة يف ال�شحن واأنه اإذا 
ال�شركة  ف��اإن  املنع  رغ��م  و�شعها  مت 

تكون غري م�شئولة عن تعوي�شها .

اإقامة دبي تبحث التعاون مع القن�سلية الإيطاليةم�ساهري برنامج �سفري اأبوظبي يزورون موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي الحتياجات اخلا�سة
يف احلملت التوعوية والدورات املتخ�ش�شة.

اأبوظبي قد انطلقت  ال��دورة اخلا�شة بامل�شاهري من برنامج �شفري  وكانت 
الربوتوكول  و  التيكيت  اأ�شول  عن  الأوىل  عمل  بور�شتي  املا�شي  ال�شهر 
العمل  ور���ش��ة  واأم���ا  اأبوظبي  يف  امل��رزوق��ي  حممد  امل�شت�شار  اخلبري  قدمها 
الثانية فجاءت بعنوان كيفية التعامل مع و�شائل الإعلم و قدمها الإعلمي 
اأي��وب يو�شف يف فندق جمريا اأب��راج الإم��ارات دبي وب��داأت بعر�س تقدميي 
هيئة  يف  وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجيات  اإدارة  مدير  الظاهري  حممد  قدمه 
اأبوظبي  وروؤي��ة  والثقافة  ال�شياحة  اأهمية  عن  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي 
ويعترب برنامج �شفري اأبوظبي جزءا مهما من برنامج التوطني   .2030
روؤية  دورا حموريا يف حتقيق  ويلعب  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  يف هيئة 
املواطنني  مع  تفاعلهم  تعزيز  ال��زوار من خلل  بتجربة  للرتقاء  الهيئة 

الماراتيني. 

•• اأبوظبي-وام:

يزور جمموعة من م�شاهري املجتمع من فنانني واإعلميني واأدباء و�شعراء 
ورجال اأعمال من امل�شاركني يف برنامج �شفري اأبوظبي الذي تنظمه هيئة 
للرعاية  العليا  زاي��د  اخلمي�س..موؤ�ش�شة  غدا  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي 

الإن�شانية وذوي الإحتياجات اخلا�شة يف اأبوظبي.
الجتماعية  امل�شوؤولية  م��ب��ادرات  من  حافل  برنامج  �شمن  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي 
التي تعتمدها الهيئة لتعزيز ح�شورها يف امليدان الجتماعي والإن�شاين يف 
الإمارة والنهو�س بدور فاعل يف تنمية وتطوير املجتمع املحلي ب�شرائحه 
كافة. واأطلقت هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة برنامج �شفري اأبوظبي عام 
2007 لتعزيز الوعي ال�شياحي والثقايف لدى ال�شباب. وتهدف الهيئة اإىل 
دعم العمل يف القطاع ال�شياحي والثقايف عرب اإ�شراك كافة قطاعات املجتمع 

جميع �شرائح املجتمع مب�شتوى متميز من الكفاءة واجلودة. واأهدى 
اللواء املري..القن�شل الإيطايل كتاب روؤيتي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل .
اأعرب  التذكارية بني الطرفني. من جانبه  ال��دروع  . كما مت تبادل 
و�شوؤون  ل��لإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  ل����لإدارة  �شكره  ع��ن  الإي��ط��ايل  القن�شل 
الأجانب على ال�شتقبال واجلهود التي تبذلها الإدارة لإجناح دورها 
اإ�شهام الإدارة  املتعاملني..مثنيا على  عرب خدماتها املقدمة جلموع 
يف توطيد علقاتها وتعاونهم الدائم مع اجلهات الدبلوما�شية كافة 

يف الدولة.

•• دبي-وام:

العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  امل��ري  اأح��م��د  حممد  ال��ل��واء  �شعادة  بحث 
للإقامة و�شوؤون الأجانب يف دبي يف مكتبه ام�س وال�شيد جيوفاين 
فافني القن�شل العام الإيطايل..�شبل تعزيز التعاون بني اجلانبني. 
ذات  والق�شايا  املو�شوعات  م��ن  ع��دد  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��لل  ومت 
الثنائية  ال��ع��لق��ات  تعزيز  �شبل  بحث  بجانب  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام 
اإقامة دبي والقن�شلية الإيطالية لتحقيق امل�شلحة  وتطويرها بني 
التي  امل�شتحدثة  اخل��دم��ات  اأب���رز  على  ال��ت��ع��رف  مت  كما  امل�����ش��رتك��ة. 
مع  الفاعل  التوا�شل  خ��لل  من  معها  للمتعاملني  الإدارة  تتيحها 

•• ابوظبي-وام:

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الهلل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���غ���رب���ي���ة 
الأحمر اأن دولة الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة وم��ن��ذ ب���داي���ة الأزم������ة يف 
اللجئني  ق�����ش��ي��ة  اأول�����ت  ���ش��وري��ا 
ال�شوريني يف دول اجلوار ال�شوري 
ال�������واج�������ب على  اله�����ت�����م�����ام  ك������ل 
حمنته  يف  �شقيقه  جت���اه  ال�شقيق 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل���روؤي���ة  وت��رج��م��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ودعوته  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
ال�شام.  اأه����ل  ل��ن�����ش��رة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
�شامية  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ���ش��م��وه  وق����ال 
م���ن ق���ي���ادة ال���دول���ة ت��ك��ف��ل��ت هيئة 
باإغاثة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهلل 
فاأقامت  ال�������ش���وري���ني  ال���لج���ئ���ني 
امل�شت�شفيات  واأن�������ش���اأت  امل��خ��ي��م��ات 
امل��ي��دان��ي��ة وق��دم��ت م��ئ��ات الأطنان 
الإيواء  وم��واد  الغذائية  امل��واد  من 
والتجهيزات  والأدوي�����ة  وامل��لب�����س 
احلياة  لتوفري  الأخ���رى  املعي�شية 
اإىل  اللجئني  لأ�شقائنا  الكرمية 
. جاء  دي���اره���م  اإىل  ال���ع���ودة  ح���ني 
ذل���ك خ���لل ت��ك��رمي ���ش��م��وه الليلة 
النخيل  ب��ق�����ش��ر  امل���ا����ش���ي���ة  ق���ب���ل 
اجلهات امل�شاركة والداعمة حلملة 
قلوبنا م��ع اأه���ل ال�����ش��ام ال��ت��ي متت 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل . واأ�شاف 
�شموه ان املغفور له ال�شيخ زايد بن 
الإمارات  وحكام  نهيان  اآل  �شلطان 
املوؤ�ش�شني رحمهم  الباء  من جيل 
اخلري  عمل  ح��ب  فينا  زرع���وا  اهلل 
وت����ق����دمي امل�������ش���اع���دات لإخ���وان���ن���ا 
الإم������ارات  اأب���ن���اء  وان  امل��ح��ت��اج��ني 
القائد  خطى  على  ي�شريون  اليوم 
امل��وؤ���ش�����س ال����ذي غ��ر���س ف��ي��ن��ا حب 
و�شار  الآخ��ري��ن  وم�شاعدة  اخل��ري 
ع��ل��ى ال��ن��ه��ج ذات���ه ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخوه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ا�شحاب  واإخ���وان���ه���م���ا  اهلل  رع�����اه 
املجل�س  اع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
والفريق  الم�����ارات  الع��ل��ى ح��ك��ام 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 

امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شمو 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�شد 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واو�شح   .
زايد اآل نهيان ان حملة قلوبنا مع 
برعاية  اأقيمت  وال��ت��ي  ال�شام  اأه��ل 
واملجل�س  الأح���م���ر  ال���ه���لل  ه��ي��ئ��ة 
دي�شمرب  خ��لل  ل��لإع��لم  الوطني 
�شعبيا  ت���ف���اع���ل  ل���ق���ي���ت  امل���ا����ش���ي 
وقال   . ال��ن��ظ��ري  منقطع  ور���ش��م��ي��ا 
�شموه نحن يف دولة الم��ارات اأهل 
واأخوة ولبد ان ن�شكر اهلل �شبحانه 
والمن  اخل��ري  نعمة  وت��ع��ايل على 
ظل  يف  اإي����اه����ا  اهلل  وه���ب���ن���ا  ال���ت���ى 
بها  مت��ر  ال��ت��ى  ال�شعبة  ال��ظ��روف 
يبعد  واأن  العامل  دول  من  العديد 
واملرتب�شني  احلا�شدين  اأع��ني  عنا 
الفريق  مبقولة  �شموه  منوها  بنا 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
واأكد   . م��ت��وح��د  ال��ب��ي��ت  ن��ه��ي��ان  اآل 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
نهيان اأن الهلل الأحمر �شيوا�شل 
واج��ب��ه الإن�����ش��اين جت��اه اللجئني 
له  ال�شوري  فال�شعب   .. ال�شوريني 
الن  وه��و  قلوبنا  يف  خا�شة  مكانة 
يف اأم�س احلاجة الينا كي ن�شاعده 
ع��ل��ى جت�����اوز حم��ن��ت��ه وي���ع���ود اىل 
دياره �شاملا غامنا واأف�شل مما كان 
عليه يف ال�شابق . واأ�شاف اأن هيئة 
الهلل الأحمر با�شرت وعلى الفور 
بتوفري املعونات املطلوبة للجئني 
الثلوج  برد  ال�شوريني حتى تقيهم 
وعوا�شف ال�شتاء ف�شل عن توفري 
ال����غ����ذاء وال�������دواء ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
حمنتهم  يف  وموا�شاتهم  معاناتهم 

اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
�شفارة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  ال���دور  على 
�شفارات  وكافة  عمان  يف  الم���ارات 
مهام  لت�شهيل  اخل���ارج  يف  ال��دول��ة 
اأكمل  ال��ه��لل الح��م��ر على  وف���ود 
جمال�شنا  اإن  �شموه  وق���ال   . وج��ه 
الحمر  ال����ه����لل  ه��ي��ئ��ة  واأب���������واب 
وتقبل  معنا  لتوا�شلكم  مفتوحة 
بالعمل  النهو�س  �شاأنه  ما من  كل 
الدولة  يف  واخل������ريي  الن�������ش���اين 

وتطوير اأداء العاملني يف الهيئة.
���ش��ع��ادة الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه 
امل���زروع���ي رئي�س  م�����ش��ل��م  ح���م���دان 
جمل�س اإدارة هيئة الهلل الأحمر 
لنجاح  ال���دول���ة  ل��ق��ي��ادة  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
حملة قلوبنا مع اأهل ال�شام وثمن 
اأن�شطة  ل��ك��اف��ة  امل��ت��وا���ش��ل  دع��م��ه��ا 
الهلل الحمر . كما �شكر و�شائل 
العلم بالدولة على دورها الكبري 
امل�شهد  تو�شيل  به يف  ال��ذي قامت 
املجتمع  اأف������راد  ل��ك��اف��ة  احل��ق��ي��ق��ي 
املاأ�شاة  حجم  على  ال�شوء  وال��ق��اء 
احلقيقية التى يعاين منها ال�شعب 
املزرعي  وق���ال  ال�شقيق.  ال�����ش��وري 
اأن  وت���ع���اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه  ن��ح��م��د اهلل 
وهبنا قيادة حكيمة علمتنا وربتنا 
على معاين اخلري والبذل والعطاء 
داخل  وامل�شت�شعفني  للمحتاجني 
الدولة وخارجها �شريا على النهج 
ال�شيخ  وال��دن��ا  فينا  غر�شه  ال���ذي 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه و�شارت على نهجه قيادة 
الدولة الر�شيدة . واأ�شار املزروعي 
ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن  ���ش��م��و  ان  اىل 
زايد اآل نهيان ورغم كرثة م�شاغله 

واخلدمية  املعي�شية  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
من  ال��ع��دي��د  التقيا  كما  امل��ت��واف��رة 
الأ�����ش����ر ال�����ش��وري��ة امل��ق��ي��م��ة داخ���ل 
الغاثة  ف���ري���ق  واط����م����اأن  امل��خ��ي��م 
اللجئني  اأح���وال  على  الم��ارات��ي 
واخلدمات  امل��ع��ي�����ش��ي��ة  وظ��روف��ه��م 
امل��ق��دم��ة ل��ه��م ف�����ش��ل ع���ن خطط 
ال�شوريني  الأط���ف���ال  درا���ش��ة  ���ش��ري 
للإناث  مدر�شتني  اإن�شاء  مت  حيث 
والذكور. وقام �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل نهيان يف ختام احلفل  بن زاي��د 
بتكرمي اجلهات امل�شاركة يف حملة 
ق��ل��وب��ن��ا م���ع اأه����ل ال�����ش��ام وه���ي ... 
الوطني  وزارة اخلارجية واملجل�س 
لل�شوؤون  العامة  والهيئة  للإعلم 
ال����ش���لم���ي���ة والأوق������������اف وق���ن���اة 
وتلفزيون  للإعلم  ودبي  ابوظبي 
ال���������ش����ارق����ة و����ش���ح���ي���ف���ة الحت������اد 
و�شحيفة البيان و�شحيفة اخلليج 
و�شحيفة المارات اليوم و�شحيفة 
ال�شارقة  مول  وميغا  نا�شيونال  ذا 
بالعني  م�����ول  اجل���ي���م���ي  وم����رك����ز 
و�شيتي  دب��ي  �شنرت  �شيتي  وم��ردف 
التقاط  مت  كما   . الفجرية  �شنرت 
�شموه  م����ع  ال���ت���ذك���اري���ة  ال�������ش���ور 
التكرمي  حفل  و�شهد   . واملكرمني 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ح���م���دان بن 
اآل نهيان وال�شيخ حممد بن  زاي��د 
حمدان بن زايد اآل نهيان وال�شيخ 
بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن  خليفة 
زايد اآل نهيان و�شعادة عبداهلل بن 
اآل ح��ام��د وكيل  حم��م��د ب��ن ب��ط��ي 
حممد  و���ش��ع��ادة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ح��م��د ب���ن ع�����زان امل����زروع����ي وكيل 
املنطقة  دي����وان مم��ث��ل احل��اك��م يف 

خا�شة  منهم  ال�����ش��ع��ف��اء  وح��م��اي��ة 
الأطفال من تبعات موجة التقلب 
التي  الطق�س  يف  واحل���اد  ال�شريع 
ت�شود دول املنطقة. واو�شح �شموه 
لي�س غريبا على اأبناء زايد اخلري 
دائما  يكونوا  اأن  العطاء  وخليفة 
يف طليعة املبادرين واأول ال�شاعني 
جتاه  الإن�����ش��اين  وال��ع��ط��اء  للخري 
فدولة  وال�شديق  وال�شقيق  اجل��ار 
توجيهات  بف�شل  ت�شهد  الإم���ارات 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حفظه اهلل منوا م�شتمرا يف تعزيز 
م�شريا  التطوعي  العمل  جم��الت 
اىل اإن ال�شيا�شة احلكيمة والروؤية 
ال��ث��اق��ب��ة ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة حتفز 
الأعمال  ارتياد  دائما على  ال�شباب 
ال��ت��ط��وع��ي��ة مب���ب���ادرات ذات���ي���ة من 
وج��دوا يف  الذين  اأنف�شهم  ال�شباب 
احل�شنة  ال��ق��دوة  واآب��ائ��ه��م  قادتهم 
و�شاروا على نهجهم واأثروا جتربة 
احليوي  امل���ج���ال  ه����ذا  ال���دول���ة يف 
وكانوا و�شيظلون �شفراء للإمارات 
الإن�شاين حول  العطاء  �شاحات  يف 
لكل  ال�شكر  �شموه  وق��دم   . ال��ع��امل 
احلملة  اجن��اح  يف  �شاهموا  ال��ذي��ن 
امل����رج����و منها  ال����ه����دف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اإىل  يعود  احلملة  جناح  اأن  موؤكدا 
ت�شافر اجلهود ال�شادقة يف الدولة 
ودعم اهل اخلري واملح�شنني الذين 
قدموا يد العون وامل�شاعدة ملن هم 
العون  لهذا  اأ�شد احلاجة  اليوم يف 
يتعر�شون  الذين  الأطفال  خا�شة 
ق����دم �شموه  ك��م��ا   . مل��خ��اط��ر ج��م��ة 
ال�����ش��ك��ر ل�����وزارة اخل��ارج��ي��ة وعلى 
راأ���ش��ه��ا ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 

يومي  وب�شكل  يتابع  واإرت��ب��اط��ات��ه 
كافة الأن�شطة التي ينفذها الهلل 
الأحمر وي�شتف�شر �شموه عن املهام 
التى  الهلل  وفود  بها  تكلف  التى 
امل�شاعدات  لتقدمي  ال��دول��ة  ت��غ��ادر 
الإن�شانية واخلريية يف بقاع العامل 
كافة وهذا لي�س بغريب على �شموه 
الذي تربى يف مدر�شة زايد اخلري 

وخليفة العطاء .
 وحت�����دث خ����لل احل���ف���ل ك���ل من 
ع�شوة  ال���ك���ع���ب���ي  ن��������وره  �����ش����ع����ادة 
امل����ج����ل���������س ال�����وط�����ن�����ي الحت���������ادي 
الرئي�شة التنفيذية لهيئة املنطقة 
اأحمد  و�شعادة  اأبوظبي  الإعلمية 
عام  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  �شبيب  ب��ن 
اخلريية  للأعمال  زاي��د  موؤ�ش�شة 
والإن�����ش��ان��ي��ة ع��ن زي��ارت��ه��م��ا �شمن 
الأردن  اإىل  الح��م��ر  ال��ه��لل  وف���د 
ق��رب على تفا�شيل  ل��لإط��لع عن 
تنفيذ احلملة وتقييم اأداء الفريق 
الإغ��اث��ي الإم���ارات���ي ال���ذي ي�شرف 
امليداين  امل�شت�شفى  ت�شغيل  ع��ل��ى 
خميم  واإدارة  الأردين  الإم���ارات���ي 
ال������ذي يقدم  ال���ف���ه���ود  م��ري��ج��ي��ب 
خ���دم���ات���ه الإن�����ش��ان��ي��ة لأك�����رث من 
اربعة الف لجئ. واأ�شادا مب�شتوى 
اخلدمات الإن�شانية يف املخيم الذي 
ميثل منوذجا فريدا كما اطلعا على 
الإماراتي  الإغ��اث��ي  الفريق  خطة 
امليداين  امل�شت�شفى  اأق�شام  وتفقدا 
باحة  يف  عينية  م�شاعدات  وق��دم��ا 
املدر�شة املوجودة يف املخيم. وقالت 
نوره الكعبي واأحمد بن �شبيب انه 
مت خ���لل ال���زي���ارة الط�����لع على 
خمتلف املرافق داخل املخيم وعلى 

�شلطان  و�شعادة  بالنابة  الغربية 
مكتب  مدير  الرميثي  خلفان  ب��ن 
املنطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ���ش��م��و 
حممد  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  الغربية 
العام  الأم�������ني  ال���ف���لح���ي  ع��ت��ي��ق 
لهيئة ال��ه��لل الأح��م��ر. ي��ذك��ر ان 
حملة قلوبنا مع اأهل ال�شام والتي 
واإغاثة  ل��دع��م  احل��م��ل��ة  خ�ش�شت 
ال��لج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني م��ن موجة 
ال�������ربد ال����ق����ار�����س وج�������رت خ���لل 
22 دي�شمرب  20 اىل  الفرتة من 
امل���ا����ش���ي مت��ك��ن��ت م���ن ج��م��ع اكرث 
126 مليون درهم بال�شافة  من 
امللب�س  م��ن  الط���ن���ان  م��ئ��ات  اىل 
م�شتمرة  وهي  والغطية  ال�شتوية 
يف تلقي امل�شاعدات والتربعات من 
القت�شادية  والفعاليات  املح�شنني 
هيئة  وت�����ق�����وم   . والج���ت���م���اع���ي���ة 
الهلل الحمر الماراتي منذ بدء 
امل�شاعدات  ار�شال  بتكثيف  احلملة 
يف  ال���������ش����وري����ني  ال����لج����ئ����ني  اىل 
الردن ودول اجلوار ال�شوري حيث 
و���ش��ع��ت ب��رن��اجم��ا ل��ت��زوي��د املخيم 
بالتجهيزات  الردين  الم���ارات���ي 
ال���لزم���ة ل�����ش��ال��ح ال��لج��ئ��ني من 
واغطية  وادوي����ة  �شتوية  م��لب�����س 
واج�������ه�������زة ت����دف����ئ����ة ك����م����ا ت���ق���دم 
خارج  ال��لج��ئ��ني  اىل  امل�����ش��اع��دات 
الهلل  لهم  تقدم  والذين  املخيم 
الحمر امل�شاعدات اللزمة وي�شل 
ا�شرة  ال��ف   17 نحو  اىل  ع��دده��م 
برنامج  وي�شمل   . لج��ئ��ة  ���ش��وري��ة 
امل�شاعدات  ت��ق��دمي  اي�����ش��ا  ال��ه��لل 
ال�شوريني يف لبنان  اىل اللجئني 

وكرد�شتان العراق .

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل ممثل الحتاد الأوروبي ملنطقة جنوب املتو�سطمن�سور بن زايد يح�سر اأفراح فولذي واخلوري 
•• ابوظبي-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة م�شاء ام�س احلفل الذي اقامة ال�شيد خليل حممد 
جمال  اأحمد  ال�شيد  كرمية  اإىل  حممد  جنله  زف��اف  مبنا�شبة  ف��ولذي 

اخلوري وذلك بنادي �شباط القوات امل�شلحة يف اأبوظبي.

اآل نهيان مدير  زاي��د  ال�شيخ �شلطان بن حمدان بن   كما ح�شر احلفل 
اإدارة �شرق اآ�شيا والبا�شيفيك يف وزارة اخلارجية

 وال�شيخ زايد بن �شلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان وال�شيخ زايد بن 
امل�شوؤولني وح�شد  وع��دد من  نهيان  اآل  �شخبوط  بن  �شلطان  بن  خليفة 

من املدعوين.
 وتخللت احلفل عرو�س متنوعة قدمتها فرق تراثية. 

••  ابوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد ال نهيان وزير 
اخلارجية بديوان عام الوزارة ام�س �شعادة برناردينو 
ليون ممثل الحتاد الأوروبي ملنطقة جنوب املتو�شط 
العلقات  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خ��لل  وج���رى   .

بني الإم��ارات والحت��اد الوروب��ي من جهة وبني دول 
جمل�س التعاون والحتاد من جهة اخرى .

منطقة  يف  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ط��ورات  ا�شتعرا�س  مت  كما   
ال�شرق الأو�شط .

التي  وال��دولية  الإق��������ليمية  ال���ق�شايا  م�������ن  وع����دد 
تتعلق ب��اأمن ال�شرق الأو�شط واأوروبا. 
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�شاعات  م��ع  اخليمة  راأ����س  �شهدت 
غزيرة  اأم����ط����ار  ه���ط���ور  ال�����ش��ب��اح 
تراوحت معدلتها لأكرث من 15 
مليميرتا واأ�شفرت عن ت�شكيل برك 
مياه وا�شعة يف العديد من املناطق 
ك��م��ا م����لأت ال���ط���رق و ت�����ش��ب��ب��ت يف 
ب�شيطة وعطلت  ا�شطدام  ح��وادث 
حركة ال�شيد . ومن جهتها حذرت 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س 
اخليمة مرتادي البحر والطرقات 
والوديان من حالة عدم ال�شتقرار 
ال��ت��ي ت�����ش��ود الإم������ارة خ���لل هذه 
على  ب��ن��اءاً  ب�شكل خ��ا���س،  ال��ف��رتة 
للأر�شاد  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ت��ق��ري��ر 

اجلوية والزلزل بالدولة . 
النقبي  ال�شم  اأح��م��د  امل��ق��دم  وق��ال 
مدير اإدارة املرور والدوريات باإدارة 
العلميات املركزية بالقيادة العامة 
اأنه  بالإنابة  راأ���س اخليمة  ل�شرطة 

وال����ري����اح  الأودي����������ة،  ج����ري����ان  اإىل 
�شيكون  وال���ب���ح���ر  ق���وي���ة  ���ش��ت��ك��ون 
�شديد ال�شطراب.  وحذر النقبي 
ارتياد  ع����دم  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
املقبلني  ال��ي��وم��ني  خ���لل  ال��ب��ح��ر 
و�شلمتهم،  اأرواحهم  على  حفاظاً 
بتوخي  الطرق  مرتادي  ح��ذر  كما 
الطرقات  ع��ل��ى  واحل����ذر  احل��ي��ط��ة 
وال��ت��ن��ب��ي��ه م���ن الن����زلق����ات التي 
�شقوط  خ���لل  للمركبات  حت���دث 
الأماكن  ارت���ي���اد  وع���دم  الأم���ط���ار، 
جريان  ت�����ش��ه��د  وال����ت����ي  ال�����وع�����رة 
الأودي������������ة، وذل�������ك ح����ف����اظ����اً على 

�شلمتهم العامة.
واأكد ب�شرورة التوا�شل مع غرفة 
راأ�س اخليمة يف  العمليات ب�شرطة 
لقدر  مكروه  لأي  التعر�س  حالة 
 999 ال��ت��ال��ي��ة  اهلل ع��ل��ى الأرق������ام 
 +  072356600  +  998  +

.  072356611
باتباع  ال�����ش��ائ��ق��ني  ج��م��ي��ع  ون��ا���ش��د 

ال�شرورة.
ا�شتخدام  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى  واأك���������د 
�شاعات  يف  الأن���وار  املركبات  جميع 
اإىل  اخل���روج  عند  الباكر  ال�شباح 
مركز  اأق���رب  اإىل  وال��ت��وج��ه  العمل 
�شرطة عند وقوع ح��وادث ب�شيطة 
اإ����ش���اب���ات وجتنب  ع���ن  ت�����ش��ف��ر  ل 
اإل عند  ا�شتخدام الإ�شارات الأربع 
ال�شائقني  لتحذير  اأو  وقوع حادث 
الآخرين من وجود �شيء غري عادي 
على الطريق حيث يوؤدي ا�شتخدام 
متوا�شلة  ب�شورة  الأربع  الإ�شارات 
من  امل���رك���ب���ة  ق���ائ���د  ح����رم����ان  اإىل 
لتحديد  الإ���ش��ارات  تلك  ا�شتخدام 
التحذير  اأو  م�����ش��اره  ت��غ��ي��ري  ن��ي��ت��ه 
كما  الطريق  على  ط��وارئ  اأي  من 
نا�شد ال�شائقني التاأكد من حالت 
الطق�س من خلل و�شائل العلم 
املختلفة لتفادي احلوادث املرورية 
اخلروج  اإىل  بالإ�شافة  اخل��ط��رية 

اإىل العمل يف وقت كاف.

بناءاً على توجيهات العميد حممد 
ال���ن���وب���ي حم��م��د ن���ائ���ب ق���ائ���د عام 
�شباط  اإخطار جميع  ال�شرطة مت 
واأف��راد امل��رور وال��دوري��ات بالنزول 
اإىل امليدان لتقدمي كل الت�شهيلت 
واملناطق  الطرق  ملرتادي  املطلوبة 
وقامت  امل�����دار������س  م����ن  ال���ق���ري���ب���ة 
الإدارة بتوزيع اأكرث من 30 دورية 
الطرق  خمتلف  على  �شري  ورقباء 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة ب���الإم���ارة 
التي  الأودي����������ة  ج��م��ي��ع  واإغ���������لق 
والتي  امل��ي��اة  يف  كبري  تدفق  ت�شهد 
ت��ت�����ش��ب��ب ع�����ادة ب���وق���وع احل�����وادث 
امل��روري��ة وج��رف امل��رك��ب��ات لقوتها 
ووقوع الوفيات، ومنها وادي �شعم 
الطق�س  باأن  ونّوه  والبيح،  وغليلة 
خلل الأيام القادمة �شي�شهد عدم 
ا�شتقرار و�شتتزايد كميات ال�شحب 
ويتخللها بع�س ال�شحب الركامية 
�شقوط  وي�����ش��اح��ب��ه��ا  ال����رع����دي����ة 
اأمطار خمتلفة ال�شدة مما �شيوؤدي 

الن�شائح والإر�شادات التي تطلقها 
ال�����دول�����ة كي  ج��م��ي��ع اجل����ه����ات يف 
ت��ك��ون ط��رق��ن��ا اآم���ن���ة، م�����ش��رياً اإىل 
التي تقع يف  املرورية  اأن احل��وادث 
ال�شبابية على  اأو  املاطرة  الأج��واء 
ح���د ال�����ش��واء ت��ك��ون خ��ط��رية جدا 
الروؤية  م�����ش��ت��وى  ل��ت��دين  ن��ت��ي��ج��ة 
كانت  اإذا  خا�شة  ال�شائقني  ل��دى 
ال��ق��ي��ادة ب��اإه��م��ال وب�����ش��رع��ة كبرية 
املرور  اإدارة  م��دي��ر  ون��ب��ه  وت���ه���ور. 
اإىل  ال�شائقني  بالإنابة  والدوريات 
التاأكد من نظافة الزجاج الأمامي 
وزجاج النوافذ وم�شابيح الإ�شاءة 
ونظافة الإ�شارات ال�شوئية وعملها 
اإىل  بالإ�شافة  املركبة  ق��ي��ادة  قبل 
ترك م�شافة كافية بني مركباتهم 
اأمامهم  ت�����ش��ري  ال���ت���ي  وامل���رك���ب���ات 
من  ليتمكنوا  ال�شرعة  وتخفيف 
ال����وق����وف ���ش��م��ن م�����دى ال����روؤي����ة 
ال�شري  والل��ت��زام بخط  الأم��ام��ي��ة 
حالت  يف  اإل  امل�����ش��ار  تغيري  وع���دم 

•• اأبوظبي-وام:

دعت مديرية املرور والدوريات يف 
املركبات  ق��ائ��دي  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة 
واللتزام  لتخاذ احليطة واحلذر 
وامل��رور مع هطول  ال�شري  بقواعد 
ت�شهدها  ال����ت����ي  اخل������ري  اأم�����ط�����ار 
ال��دول��ة خ��لل ه��ذه الأي����ام تفاديا 
مل��خ��اط��ر ان����زلق امل��رك��ب��ات يف حال 
لوقوع  يوؤدي  ما  الفجائي  التوقف 
ح�����وادث م���روري���ة. ون��ا���ش��د املقدم 
العامري رئي�س ق�شم  �شامل  جمال 
العلقات العامة يف مديرية املرور 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  يف  وال�����دوري�����ات 
قائدي احلافلت التي تقل العمال 
وخ���ا����ش���ة ح���اف���لت ال���ط���لب اإىل 
وترك  ال�شرعات  وخف�س  النتباه 

م�شافة كافية خلف املركبات.
�شلمة  �شمان  اأن  العامري  واأك��د 
من  اأه�������م  ال���ع���م���ال  اأو  ال����ط����لب 

ال�شغط  وجت���ن���ب  امل���رك���ب���ات  ب���ني 
ال��ف��رام��ل لتفادي  ع��ل��ى  ال��ف��ج��ائ��ي 
الأمطار.  انزلقها يف حال هطول 
املركبات  ق��ائ��دي  العامري  ون�شح 
ح��ني وق���وع ح���ادث م���روري ب�شبب 
العمليات  بغرفة  بالت�شال  املطر 
على  واحل���ر����س   999 امل���رك���زي���ة 
و�شف موقع احلادث بدقة واإخراج 
املركبات عن نهر الطريق يف حال 
وعدم  الب�شيط  امل�����روري  احل����ادث 
الإ�شارات  املركبة وت�شغيل  حتريك 
التحذيرية الأربع يف حال احلادث 
امل�����روري اجل�����ش��ي��م وع����دم حتريك 
خمت�س  مب���ع���رف���ة  اإل  امل���������ش����اب 
كما  الأول��ي��ة.  والإ�شعافات  بالطب 
نا�شد قائدي املركبات بعدم اإيقاف 
م��رك��ب��ات��ه��م يف م���واق���ع احل�����وادث 
م��ا ي��ع��ي��ق و���ش��ول م��رك��ب��ات امل���رور 
والإ�شعاف والدفاع املدين ويت�شبب 

يف وقوع حوادث مرورية اأخرى .

الطريق  خ������ارج  ال���ي���م���ني  ال���ك���ت���ف 
وت�شغيل الأ�شواء التحذيرية.

بالتاأكد  امل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي  وط��ال��ب 
م����ن ج���اه���زي���ة م���رك���ب���ات���ه���م عند 
الأح��وال اجلوية واحلر�س  تغيري 

ال��رح��ل��ة يف ح����ال تعذر  م��وا���ش��ل��ة 
احلافلت  ق��ائ��دي  نا�شحا  ال�شري 
ب���������ش����رورة ال�����وق�����وف مت����ام����ا عن 
تغري  ح���الت  يف  ال��رح��ل��ة  موا�شلة 
الأح�����وال اجل��وي��ة وال���وق���وف على 

املركبة وفح�س  دائما على �شيانة 
و�شلمة  الفرامل  اأج��ه��زة  �شلمة 
الإط�����������ارات وم���ا����ش���ح���ات ال���زج���اج 
واأجهزة التدفئة والتربيد .. لفتا 
كافية  م�����ش��اف��ة  ت���رك  اأه��م��ي��ة  اإىل 

يف ح����ر�����س ال�����دائ�����رة ع���ل���ى رف���ع 
املقدمة  خدماتها  ج��ودة  م�شتوى 
درجة  بلغت  ح��ي��ث   ، للمتعاملني 
ر�شا املتعاملني ن�شبة 93.68% 
امل�شتهدف حتقيقه  ك��ان  ، يف حني 
لعقد  وف��ق��ا   2013 ع���ام  خ���لل 
فقط   85% امل��وؤ���ش�����ش��ي  الداء 
وذلك لعينة ع�شوائية من خمتلف 
حجمها  ب���ل���غ  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ف���ئ���ات 
تف�شري  ومي��ك��ن   ، مبحوثا   655
ر�شا  م��ن  امل��رت��ف��ع��ة  الن�شبة  ه���ذه 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اخليمة  راأ����������س  حم����اك����م  ق����ام����ت 
خ����دم����ة   62063 ب��������اجن��������از 
وجمتمعية  وت��وث��ي��ق��ي��ة  ق�����ش��ائ��ي��ة 
زيادة  بن�شبة  املا�شي  العام  خ��لل 
بعدد  م��ق��ارن��ة   30.8% ق��دره��ا 
العام  يف  اأجنزتها  التي  اخل��دم��ات 
جميع  الدائرة  متجاوزة  الأ�شبق، 
امل�شتهدفات ال�شرتاتيجية املحددة 
للعام  املوؤ�ش�شي  الأداء  لها يف عقد 
راأ�س  وب��ني حكومة  بينها  احل��ايل 
ال�شيخ  برنامج  يف  ممثلة  اخليمة 
���ش��ق��ر ل��ل��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي، حيث 
الق�شائية  ال��دع��اوى  ن�شبة  بلغت 
من  بعد  ع��ن  اإل��ك��رتون��ي��ا  امل�شجلة 
الق�شائية  الدعاوى  اإجمايل عدد 
امل�شجلة ن�شبة %57.5 ، يف حني 
اأن ت�����ش��ل اإىل  ك���ان خم��ط��ط��ا ل��ه��ا 
املا�شي،  ال���ع���ام  يف  ف��ق��ط   35%
الودية  ال��ت�����ش��وي��ة  ن�����ش��ب��ة  ب��ل��غ��ت  و 
املنازعات  يف   ) ال�شلح  و  )التفاق 
كق�شايا  الإح����الت  اإىل  الأ���ش��ري��ة 
يف   ، �شخ�شية88.2%  اأح�����وال 
عقد  يف  لها  م�شتهدفا  ك��ان  ح��ني 

الداء املوؤ�ش�شي اأن ت�شل اإىل ن�شبة 
%84 فقط .

وق������ال امل�����ش��ت�����ش��ار اأح����م����د حممد 
اخل��اط��ري رئ��ي�����س دائ����رة املحاكم 
النجاح  ه��ذا  اأن   : اخليمة  ب��راأ���س 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي ال������ذي اأح����رزت����ه 
املا�شي  ال����ع����ام  خ�����لل  ال�����دائ�����رة 
�شاحب  م��ت��اب��ع��ة  ب��ف�����ش��ل  حت��ق��ق 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ل���لحت���اد ح���اك���م راأ������س اخل��ي��م��ة ، 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة 
القا�شمي ويل عهد الإمارة  �شعود 
ورئي�س  الق�شاء  جمل�س  ورئي�س 
لأدق  ل��لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
املحاكم  ب��دائ��رة  العمل  تفا�شيل 
ا�شتقلل  تعزيز  على  وحر�شهما 
، من خ��لل جعل توفري  الق�شاء 
بنية ت�شريعية ومنظومة ق�شائية 
واأن���ظ���م���ة ح��وك��م��ة ع�����ش��ري��ة على 
راأ���س اأول��وي��ات روؤي��ة حكومة راأ�س 

اخليمة
الدائرة  حققته  م��ا  اأن   : واأ���ش��اف 
ما  اأي�شا  اإجن��از كمي يرتجم  من 
اإجن��از نوعي متمثل  اأح��رزت��ه من 

بلغ وفقا لآخر اح�شاء ر�شمي نحو 
ف�����ش��ل عن   ، ن�����ش��م��ة  األ����ف   480
القت�شادي  الن�شاط  يف  التو�شع 
يف الإم��ارة . واأ�شار اإيل زيادة عدد 
املدنية وق�شايا الأحوال  الق�شايا 
ت�شجيلها  مت  ال���ت���ي  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
بن�شبة  الب���ت���دائ���ي���ة  امل��ح��ك��م��ة  يف 
%42، وزيادة اخلدمات املطلوبة 
الإ�شهادات  ق�����ش��م  م���ن  وامل���ن���ج���زة 
يف   23.5% بن�شبة  والتوثيقات 
العام املا�شي مقارنة بعام 2012 
وا�شحة  ت���رج���م���ة  ب���اع���ت���ب���اره  ؛ 
واأ�شاف  الأ�شباب،  لهذه  ومبا�شرة 
راأ�س اخليمة لل�شتثمار  اأن هيئة 
ت�������ش���ج���ي���ل ع����دد  ق�����د جن����ح����ت يف 
مل�شتثمرين  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ك��ب��ري 
مواطنني واأجانب ، وهو ما ترتب 
توثيق  خ��دم��ات  ع��دد  زي���ادة  عليه 
ال�����ش��رك��ات التي  ت��اأ���ش��ي�����س  ع���ق���ود 
و   ، ال��ع��دل  الكاتب  اإدارة  تقدمها 
اأجنزتها  التي  اخلدمات  عدد  بلغ 
اإدارة الكاتب العدل خلل الن�شف 
األف   24 العام احل��ايل  الأول من 
خدمة بن�شبة زيادة قدرها 11% 

. مقارنة بعام 2012 

املتعاملني من خلل ما قامت به 
الدائرة من عمليات اإعادة الهند�شة 
وتب�شيط الجراءات والتحول اإىل 
والذكية،  الإلكرتونية  اخل��دم��ات 
وجلنة  امل��ق��رتح��ات،  جلنة  وان�شاء 

التطوير والتح�شني امل�شتمر .
ل�����ول قيام  واأ������ش�����اف اخل����اط����ري 
على  عملياتها  بتطوير  ال��دائ��رة 
التعامل  ا�شتطاعت  ملا  النحو  هذا 
م���ع ال��ن��م��و ال��ك��ب��ري ال�����ذي حدث 
يف ال��ط��ل��ب ع��ل��ى خ��دم��ات��ه��ا خلل 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وال����ذي ب��ل��غ ن�شبة 
 2012 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   30.8%
الوقت  نف�س  يف  الح��ت��ف��اظ  م��ع   ،
جانب  م��ن  مرتفعة  ر�شا  ب��درج��ة 
بنف�س  والح���ت���ف���اظ  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ح���ج���م امل��������وارد ال��ب�����ش��ري��ة وع����دم 
اجلارية  امل�شروفات  بنود  جت��اوز 
املخ�ش�شة  الراأ�شمالية  والنفقات 

لعام 2013.
  وعزا رئي�س حماكم راأ�س اخليمة 
ذل���ك الجن����از ال��ع��ديل اىل درجة 
اخليمة  راأ���س  ق�شاء  يف  املوثوقية 
،ع���لوة على  املجتمع  ج��ان��ب  م��ن 
الإم����ارة والذي  زي���ادة ع��دد �شكان 

هطول اأمطار اخلري على 
الفجرية

•• الفجرية-وام:

هطلت �شباح ام�س اأمطار متو�شطة اإىل غزيرة على اإمارة الفجرية وخورفكان وكلبا ودبا وقرى 
ال�شاحل ال�شرقي �شالت على اأثرها الوديان وال�شعاب وجتمعات املياه يف الدوارات وال�شوارع.

وت�شكلت كميات من ال�شحب الكثيفة والركامية من ال�شباح الباكر �شاحبها بعد ذلك امطار 
كميات  ت��زاي��دت  حيث  الول  اأم�����س  منذ  م�شتقر  غ��ري  طق�شا  ال��ب��لد  وت�شهد  ال�شدة.  خمتلفة 
ال�شحب خ�شو�شا على املناطق ال�شاحلية واجلزر ال�شمالية واملناطق ال�شرقية من الدولة مع 
رياح ن�شطة ال�شرعة وقوية اأحيانا. وحذرت �شرطة الفجرية ال�شيادين من اخلروج اىل البحر 

ب�شبب ارتفاع املوج وا�شطراب البحر . 

هطول اأمطار 
اخلري على اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

اأمطار  ه��ط��ول  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ه��دت 
تراوحت بني املتو�شطة والغزيرة..

بالغيوم  ملبدة  ال�شماء  زال��ت  وم��ا 
مم����ا ي��ب�����ش��ر ب���ه���ط���ول امل����زي����ر من 

الأمطار مب�شيئة اهلل.

هطول اأمطار خفيفة 
على املنطقة الغربية 

•• املنطقة الغربية-وام:

�شهدت جزيرة دملا باملنطقة الغربية �شباح ام�س هطول 
ا�شتمرت لفرتات متقطعة حتى �شاعات  اأمطار خفيفة 
ما بعد الظهر اأدت اإىل انخفا�س درجات احلرارة..وما 
مزيد  بهطول  يب�شر  مما  بالغيوم  ملبدة  ال�شماء  زال��ت 
الغربية  املنطقة  م��ن  ان��ح��اء  ع��ل��ى  اأم��ط��ار اخل���ري  م��ن 

مب�شيئة اهلل.

فرق الطوارئ ببلدية عجمان ت�سحب جتمعات 
مياه الأمطار من كافة مناطق المارة 

الداخلية ت�سيد بق�سم املهام اخلا�سة ل�سرطة راأ�س اخليمة 

دفاع مدين عجمان ي�سيطر على حريق بنادي هوليداي بيت�س

•• عجمان-وام:

�شهدت اإمارة عجمان بكافة مناطقها اأم�س الول وام�س 
�شقوط اأمطار غزيرة اأدت اإىل جتمعات ملياه الأمطار يف 

بع�س الطرق الرئي�شية والفرعية.
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  ق��ام��ت  ذل����ك  غ�����ش��ون  يف 
بعجمان بتوزيع فرق العمل على كافة مناطق جتمعات 
املياه وذلك تطبيقا خلطة طوارئ الإمطار املعتمدة يف 
اأحمد مدير عام  ابراهيم  �شعادة يحيى  واأ�شار  الدائرة. 
60 م�شخة  ت��وزي��ع م��ا يزيد على  اأن��ه مت  اإىل  ال��دائ��رة 
متنقلة يف كافة املناطق وت�شغيل جميع غرف ال�شخ على 

الطرق الرئي�شية بالإمارة.

امل��ي��اه ع��ن ط��ري��ق �شهاريج  ���ش��ح��ب  اأن����ه مت  اإىل  ول��ف��ت 
املياه اخلا�شة التابعة للدائرة واإزال��ة جميع التجمعات 
اأرجاء املدينة  املطرية يف الطرق الرئي�شية احليوية يف 
ال�شاحة  م��دار  على  تعمل  العمل  فرق  اأن  اإىل  .. منوها 
اأم��ط��ار اخل��ري على  م��ع �شقوط  امل��ي��اه  لتجنب جتمعات 

كافة املناطق.
اأن ف���رق ال��ع��م��ل ت��ق��وم مب��ت��اب��ع��ة كافة  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
امللحظات التي ترد اإليها حول جتمعات مياه الأمطار 
وال��ت��ي ت�شل اإىل ق��ن��وات الت�����ش��ال ل��دى ال��دائ��رة حول 
جميع املناطق لإزالة اأية اآثار جانبية ناجمة عن الإمطار 
وتهيب ب�شكان الإمارة التوا�شل معها عرب الرقم املجاين 
ملركز التوا�شل لديها ملتابعة اأية ملحظات حول ذلك .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

يف اإطار �شبل التعاون والتن�شيق فيما بني وزارة الداخلية 
وباقي الإدارات ال�شرطية يف الدولة، قام وفد من وزارة 
ق�شم  بزيارة  بن مويزرة  املقدم خالد  برئا�شة  الداخلية 
املهام اخلا�شة برئا�شة �شرطة راأ�س اخليمة لبحث اآلية 
التعاون والتن�شيق فيما بينهم، وذلك تثمينا جلهود وزارة 
ال�شرطية  الإدارات  جهود  متابعة  يف  احلثيثة  الداخلية 
والوقوف على كل ما من �شاأنه اأن يعيق عمل الإدارات يف 
�شعيها الدوؤوب لتوفري كافة احللول اللزمة للو�شول 

مب�شتوى مهني �شرطي يليق ب�شيا�شة الدولة ال�شرطية 
والأمنية. وكان يف ا�شتقبال وفد وزارة الداخلية املقدم 
ال��ذي رحب  املهام  �شامل بن يعقوب رئي�س ق�شم  يو�شف 
املهام  ق�شم  ب���اأدوار  تف�شيليا  �شرحا  لهم  وق��دم  بالوفد، 

حيث بنّي فعاليات الق�شم وم�شتجدات براجمه.
واط��ل��ع ال��وف��د خ���لل ال���زي���ارة امل��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى النظام 
امليداين والإداري ، م�شيدا بق�شم املهام اخلا�شة وبجهود 
اأق�شامها  اإدارة  يف  املتميزة  اخليمة  راأ���س  �شرطة  قيادة 
ال�شري يف  وبح�شن قيادة مدرائها متمنيا لهم موا�شلة 

العطاء املتميز املتطور.

•• عجمان ـ الفجر 

املدين بعجمان من  العامة للدفاع  الإدارة  متكنت فرق 
بنادي هوليدي  اأم�س  ال�شيطرة على حريق �شب �شباح 

بي�س عجمان دون وجود اأي اإ�شابات ب�شرية.
العميد �شالح �شعيد املطرو�شي  وتف�شيل �شرح �شعادة 
املدير العام للدفاع املدين بعجمان انه يف متام ال�شاعة 
العا�شرة و 21 دقيقة تلقت غرفة عمليات الدارة العامة 
للدفاع املدين بعجمان بلغاً يفيد عن وجود حريق يف 
نادي هوليدي بي�س عجمان وعلى اثره مت حتريك فرق 
انه عبارة عن  امل��دين اىل موقع احل��ادث وتبني  الدفاع 
انفجار ل�شطوانة غاز يف احدى املطابخ التابعة للنادي 

اي خ�شائر  اح��رتاق ثلث كرفانات ول توجد  ادت اىل 
الدارة  م��رك��ز  الط��ف��اء  عملية  يف  ���ش��ارك  وق���د  ب�شرية 
عملية  وا�شتغرقت  ال�شناعية  ومركز  الرميلة  ومركز 

الطفاء 30 دقيقة وعملية التربيد  90 دقيقة.
 هذا وقد ا�شتعان الدفاع املدين بدوريات �شرطة عجمان 
ال�شري خلل فرتة الطفاء واف��راد من  لتنظيم حركة 
ال��ه��لل الح��م��ر الم���ارات���ي ل��ت��ق��دمي ال��دع��م يف موقع 
احلادث، هذا وتهيب الدارة العامة للدفاع املدين جميع 
فئات املجتمع بتطبيق ا�شرتاطات ال�شلمة يف املن�شاآت و 
الطلع على الر�شادات والتعليمات اخلا�شة بال�شلمة 
www. من خلل املوقع اللكرتوين اخلا�س بالدارة

.acd.gov.ae

اأمل�صت�صار اأحمد اخلاطري 
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اأخبـار الإمـارات
بريد الإمارات يدعو اأ�سحاب �سناديق الربيد اىل جتديد ا�سرتاكهم قبل 31 يناير اجلاري

•• دبي-وام:

الربيد  �شناديق  اأ�شحاب  الإم���ارات  بريد  جمموعة  دعت 
اىل جتديد ا�شرتاكهم قبل 31 يناير 2014 لتفادي دفع 
للعملء  ميكن  ان��ه  املجموعة  وقالت  التجديد.  غرامات 
كافة  لدى  الربيد  �شناديق  خدمة  يف  ا�شرتاكهم  جتديد 
مكاتب الربيد والوكالت الربيدية مع اأهمية اإبراز بطاقة 
هوية �شارية املفعول ل�شاحب �شندوق الربيد من الأفراد 
ولل�شخ�س امل�شوؤول من ال�شركات عند التجديد كما ميكن 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  خ��لل  م��ن  اأي�شا  ال���ش��رتاك  جتديد 
للمجموعة. وبالن�شبة للم�شرتكني الذين �شيتاأخرون عن 

التجديد بعد تاريخ 31 يناير 2014 �شيكونون عر�شة 
كل  عن  غرامة  اإ�شافة  �شيتم  كما  التاأخري  غرامة  لدفع 
2014. وي�شمح للعميل بتجديد  28 فرباير  �شهر بعد 
اآخر موعد للتجديد �شريطة  انتهاء  بعد  �شندوق بريده 
دفع الغرامة امل�شتحقة واأن ل يكون �شندوق الربيد قد مت 
حتويله اإىل م�شرتك اآخر. و قال ال�شيد اإبراهيم بن كرم 
الإمارات  التجاري لدى جمموعة بريد  التنفيذي  املدير 
يف  ا�شرتاكاتهم  جتديد  �شرعة  عملئنا  جميع  من  ناأمل 
�شناديق الربيد قبل املوعد النهائي يف 31 يناير لتفادي 
الزدحام . واأ�شاف لقد مت توفري قنوات متعددة لتوفري 
الدولة  بريدية منت�شرة يف  لعملئنا من مكاتب  الراحة 

اإمكانية  ل��ت��ق��دم اخل����دم مب���ا يف ذل���ك  ب��ري��دي��ة  ووك�����الت 
الإلكرتوين  موقعنا  خ��لل  من  تامة  ب�شهولة  التجديد 
الإم����ارات بتوفري  ب��ري��د  ق��ام��ت جمموعة  واأ���ش��اف كما   .
من  عملئه  اإىل  امل�شافة  القيمة  خ��ي��ارات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال�شرتاك  باقات  خ��لل  من  وذل��ك  واملوؤ�ش�شات.  الأف���راد 
اخليارات  بني  وم��ن  الربيد.  �شناديق  خدمة  يف  املتنوعة 
املختلفة لباقات �شناديق الربيد هناك خدمة منزيل التي 
تتيح ل�شكان الفلل ال�شتفادة من خدمة تركيب �شندوق 
بريد �شخ�شي على جدار الفيل وا�شتلم وت�شليم الربيج 
من باب البيت تتوفر هذه اخلدمة يف مواقع خمتارة يف 

دبي واأبوظبي. 

دائرة النقل باأبوظبي ت�سيف خطوطا 
جديدة باملنطقتني ال�سرقية والغربية 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة النقل يف اأبوظبي عن تو�شيع خدمة النقل باحلافلت عرب اإ�شافة ثلثة خطوط جديدة يف املنطقة 
عام مكتب  العتيبة مدير  نا�شر  واأك��د حممد   . اأبوظبي  الغربية يف  املنطقة  اأخ��رى يف  وثمانية خطوط  ال�شرقية 
النقل باحلافلت العامة بالوكالة يف دائرة النقل يف اأبو ظبي اأن هذه اخلطوة تاأتي ا�شتجابة للطلب املتزايد من 
اجلمهور على خدمات النقل باحلافلت العامة يف املنطقتني مو�شحا اأن هذه التغيريات اجلديدة جاءت بعد درا�شة 
امل�شتخدمني  احتياجات  تلبية  بهدف  العامة  باحلافلت  النقل  خطوط  لكافة  النقل  دائ��رة  بها  قامت  م�شتفي�شة 
من اجلمهور عرب تقدمي خدمات مريحة . ولفت اإىل اإن هذه اخلطوة تتما�شى مع اخلطة الإ�شرتاتيجية للنقل 
باحلافلت الرامية اإىل توفري تغطية جغرافية اأ�شمل لأ�شطول احلافلت العامة . واأ�شاد العتيبة بتعاون اجلمهور 

وتفاعله وا�شتجابته للخدمات التي تقدمها دائرة النقل.

�صهادة عاملية للريادة االإماراتية   2013

�سعبها اأكرث �سعادة .. وروح الحتاد دليلها .. واإك�سبو ح�سن ختامها 
•• حتقيق رم�شان عطا :

13 ه���و رق����م احلظ  ك����ان ال���رق���م 
امل����ج����الت  وال���������ش����ع����ادة يف ج���م���ي���ع 
التعليمية والقت�شادية وال�شيا�شية 
والج��ت��م��اع��ي��ة يف دول����ة الإم�����ارات 
و�شح  م��ا  وه��ذا   ، املتحدة  العربية 
التوايل  الثاين على  دلئله وللعام 
ومنذ اإطلق اأول م�شح دويل �شامل 
عن ال�شعادة من قبل الأمم املتحدة 
يف عام 2012، جاء �شعب الإمارات 
يف �شدارة ال�شعوب العربية الأكرث 
���ش��ع��ادة، ك��م��ا ت��ق��دم��ت ك��ذل��ك على 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان ال��غ��رب��ي��ة يف 
الرتتيب العاملي ، وي�شدر التقرير 
ع���ن م��ع��ه��د الأر��������س م���ن جامعة 
املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
 ،2012 عام  له  اإ�شدار  اأول  وكان 
ن�شخته  ال��ت��ق��ري��ر يف  غ��ط��ى  ح��ي��ث 
التحقيق  ه����ذا  ويف  دول�����ة،   141
دائ��رة �شوء حول الإجنازات  ن�شع 

الإماراتية لعام 2013.

النواحي التعليمية
اإبراهيم  الأ�شتاذ  حديثة  وا�شتهل 
اخت�شا�شي  ال����زب����ي����دي  ح�������ش���ني 
للربامج  وامل��ع��ل��وم��ات  الق��ت�����ش��اد 
تفوق  ع��ل��ى  ،م���وؤك���دا  اليون�شكو  يف 
الأنظمة التعليمية يف عام 2013 
ل���دول اخل��ل��ي��ج وخ��ا���ش��ة الإم����ارات 
اإليه  و�شلت  م��ا  اأح���دث  تتبع  التي 
الطلب  م��ع  التعليمية  الأن��ظ��م��ة 
واملعلمني ، وهذا اإجناز ي�شاف اإىل 
الإم��ارات واأبناءها لن التعليم هو 
وحت�شرها  ال�شعوب  ع��راق��ة  اأث���اث 
، واه��م م��ا اجن��ز ال��ع��ام املا�شي هو 
اك�شبو 2020 واحتفالت المارات 
الزبيدي  واأ�شاف  الوطني  بعيدها 
ب�شفة  اليون�شكو  برامج  ،وت��ه��دف 
الأطفال  م�����ش��اع��دة  اإىل  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
اإيجابي  ن��ف�����ش��ي  اجت�����اه  وت���ك���وي���ن 
وتي�شري  امل���در����ش���ة  ن���ح���و  ل���دي���ه���م 
البيئة  حم���ي���ط  م����ن  ان���ت���ق���ال���ه���م 
املدر�شة  حميط  اإىل  األفوها  التي 
تدريجًيا مبا يخفف �شعور اخلوف 
ويحل  الطفل،  نف�س  يف  وال��ره��ب��ة 
والطماأنينة  الأل��ف��ة  �شعور  حملة 
، ك��م��ا ت��ه��دف ه����ذه ال���ربام���ج اإىل 
للتعرف  للمعلم  الفر�شة  ت��وف��ري 
واأمناط  طفل  ك��ل  �شخ�شية  على 
العام  يف  ،ون�شعى  املختلفة  �شلوكه 
الربامج  اإىل تطوير هذه  اجلديد 
لكي تتوافق مع التطور املذهل يف 

النواحي التعليمية واحلياتية .

بلد االأمن واالأمان
وعن اأهم الأحداث التي مرت علية 
اأ�شامة جمال  قال  املا�شي  العام  يف 
اح����دى  يف  واداري  م�����ايل  م���دي���ر 
ال�����ش��رك��ات ال��ك��ربى ،ع���ام 2013 
����ش���ه���د دخ�������ويل ل���ع�������س ال���زوج���ي���ة 
ب��ال��رغ��م م��ن اأح����داث ال��ث��ورة التي 
�شعرت  ول����ك����ن  م�������ش���ر  يف  ج������رت 
ب�شعادة لأين تزوجت يف عام مميز 

واأي�شا رزقني اهلل بطفلة اأ�شميتها 
اأم����ا ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د العام  ج����ودي 
فالإمارات مازالت توا�شل م�شرية 
القت�شادية  والتنمية  الإجن����ازات 
املختلفة  ق���ط���اع���ات���ه���ا  ج��م��ي��ع  يف 
العام  ���ش��ه��دن��اه يف ه����ذا  وه����ذا م���ا 
اأبوظبي  الق��ت�����ش��اد لإم����اره  وق���وة 
العاملية  املالية  الأزم��ة  لحظناه يف 
ال��ت��ي اأط���اح���ت ب��ك��ث��ري م���ن ال���دول 
ال���ت���ي ت��ع��ت��رب ق����وي اق��ت�����ش��ادي��ة ل 
الإم���ارات  فتما�شك   ، بها  ي�شتهان 
يف ظ���ل ه���ذه الأزم�����ة دلل����ة قوية 
على جناح النهج املتبع من ال�شيوخ 
وامل�شوؤولني يف اإدارة الدفة لطريق 

الزدهار .
اأبناء  ح���ر����س   ، ج���م���ال  واأ�����ش����اف 
وط��ن��ه��م جعلهم  ع��ل��ى  الإم���������ارات 
اأهدافهم هي حتقيق  اأوىل  ي�شعوا 
الإجنازات والتقدم لدولتهم وهذا 
با�شت�شافة   2013 عام  �شهده  ما 
امل��ه��رج��ان��ات ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ار�س 
الإم����������ارات احل��ب��ي��ب��ة ب���ل���د الآم�����ن 
 ، دليلها   2020 واك�شبو  والآم��ان 
 2014 عام  يف  م�شتمرة  وامل�شرية 
حتت قيادة �شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد حفظة اهلل .

امل�صاركة
وع����ن ف��ل�����ش��ف��ت��ه ق����ال ع��ل��ي مبارك 
موظف عن اأهم ما ينجزه الإن�شان 
على مدار حياته الإجناز للإن�شان 
اأقيمة مبدى �شلته وتقربه هلل عز 
يف  الدنيا  ه��ذه  يف  فالإن�شان  وج��ل 
اختبار كبري وكل عام مير عليه هو 
عبارة عن امتحان يجب اأن يجتازه 
والإجن��از هو تقوي اهلل يف كل عام 
وتابع  الإن�����ش��ان  عمر  م��ن  ينق�شي 
مبارك، ما اأمتناه يف العام اجلديد 
العربية  الأرا������ش�����ي  حت���ري���ر  ه����و 
املحتلة من اأيدي املغت�شبني ،ودوام 
واأمت��ن��ى من  ل��لإم��ارات  ال�شتقرار 
اهلل ان تبقى اأيدينا �شباقة يف عمل 
اخلري، وهذه �شمة من اهم ال�شمات 
لأبناء المارات ،والمارات ت�شرب 
م�شاركتها  يف  ال���دول  جلميع  املثل 
ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة ووق��وف��ه��ا مع 
العرب يف م�شاكلهم وهذه  اخواننا 
اجنزتة  ما  اه��م  اعتربها  امل�شاركة 
وروح   2013 ع����ام  يف  الم�������ارات 
الحت�����اد م مي��ي��ز ���ش��ع��ب الم�����ارات 
على  يح�شدنا  اجلميع  ان  وا�شعر 
ه�����ذا لحت�������اد امل���ج���ي���د ، واأمت����ن����ى 

ال�شحة والعافية للجميع . 

ر�صالتي التعليمية
اأما من الناحية التعليمية تتحدث 
العو�شي  ي��و���ش��ف  ع����زة  الأ����ش���ت���اذة 
قائلة   ، اخل��ي��م��ة  ب���را����س  م��در���ش��ة 
وم��ا مييز  دائ���م  ت��ط��ور  التعليم يف 
التوا�شل  تفعيل  ه��و  التطور  ه��ذا 
العلمية  بالأ�شاليب  ال��ط��لب  م��ع 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة اجل����دي����دة مثل 
التي  الجتماعي  التوا�شل  �شبكة 
ع��ل��ى الطلب  ف���ع���ال  ت���اأث���ري  ل��ه��ا 

معنوية، وهكذا يكون النجاح.

موؤ�صرات ال�صعادة
اهلل  اأك���د عبد  ال�شعب  ���ش��ع��ادة  وع��ن 
لوتاه الأمني العام ملجل�س الإمارات 
الدولة  تناف�شية  اأن  للتناف�شية، 
جمال  يف  ال���ري���ادة  ع��ل��ى  تقت�شر  ل 
الق��ت�����ش��اد والأع���م���ال ف��ح�����ش��ب، بل 
ال��دول��ة على  تقا�س مب��دى ح��ر���س 
توفري خدمات ملواطنيها من �شاأنها 
جلب الرخاء وال�شعادة وراحة البال. 
واأو�شح لوتاه، اأن تقدم الدولة ثلث 
العاملي،  ال�شعادة  �شلم  على  مراتب 
اإل  هو  ما  عاملياً،   14 املركز  لتتبواأ 
���ش��ه��ادة ع��امل��ي��ة ج��دي��دة ع��ل��ى الدور 
ال����ري����ادي ال�����ذي حت��ت��ل��ه الإم������ارات 
اآيات  اأ�شمى  واإقليمياً، موجهاً  عاملياً 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال��ت��ه��اين 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واأخيه  اهلل،  حفظه  الدولة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب�����ي  ح�����اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
ال��ث��اين للأمم  امل�����ش��ح  ب��ن��ت��ائ��ج  اهلل، 
والر�شا  ال�شعادة  ملوؤ�شرات  املتحدة 
دول���ة  ���ش��ع��ب  واإىل  ال�������ش���ع���وب،  ب���ني 
الإم��ارات على هذا الإجناز اجلديد 
اإجن����ازات  �شجل  اإىل  ي�����ش��اف  ال���ذي 
التناف�شية،  م�����ش��م��ار  يف  ال����دول����ة 
موثوقة  دول��ي��ة  �شهادة  يعد  وال���ذي 

مبعايري اأممية.

الإم�������ارات وامل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة من 
الناحية القت�شادية والجتماعية.

النجم ال�صاطع
ويقول حممد احمد �شعيد موظف يف 
الدفاع املدين الإجنازات ال�شخ�شية 
العامة  ب��الإجن��ازات  دائ��م��ا  مقرتنة 
ح��ي��ث ك��ل اإجن����از حتققه الإم�����ارات 
واأمتنى  يل  �شخ�شي  اإجن��از  اعتربه 
من اهلل اأن يدوم ال�شتقرار والأمن 
القيادة  ظ���ل  يف  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ل�شمو  احلكيمة 
زاي�����د رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اإمارة  الآن  اأ�شبحت  ،وال��ت��ي  ورع���اه 
اأب��وظ��ب��ي ه��ي ال��ن��ج��م ال�����ش��اط��ع بني 
امل���ج���الت ما  ���ش��ت��ي  ال���ع���امل يف  دول 
ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ف��ت��خ��ر ب��اأن��ن��ا اأب���ن���اء تلك 
الأر�س الطيبة وما اأمتناه اأن يدوم 
وك���ان ختامها   ، دائ��م��ا  التفوق  ه��ذا 
م�شك عندما ف��ازت الم��ارات ودبي 

فانا  ال�شخ�شي  امل�شتوي  على  اأم��ا 
ح�شلت يف عام 2013 على جائزة 
القيادات  التميز عن بحث تطوير 
برنامج  ب��ا���ش��ت��خ��دام  الإم����ارات����ي����ة 
ب��ن را���ش��د لإع�����داد القادة  حم��م��د 
العامل  يف  مطبق  برنامج  كاأف�شل 

العربي.
 وهذه جائزة افتخر بها وتدفعني 
ملوا�شلة ر�شالتي التعليمية ،وقمت 
للطلبة  ال���ب���ح���ث  ه������ذا  ب���ع���ر����س 
اخل��ري��ج��ني ل��ك��ي ي�����ش��ت��ف��ي��دوا من 

هذه الأبحاث .
باإقامة  ،قمنا  العو�شي  واأ���ش��اف��ت 
ي���وم   42 ا����ش���ت���م���رت  اح����ت����ف����الت 
الوطنية  الهوية  لتعزيز  باملدر�شة 
واأمتني يف عام 2014 اأن تتوا�شل 
ب��ن��ج��اح وتكثف  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��رية 
للمعلمني  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات 
وحتقيق امتيازات اأكرث لهم لإعادة 

الهيبة للمعلم مرة اأخرى .

ال�شعادة  ي��ع��ي�����س  ال�����ذي  وامل��ج��ت��م��ع 
احلقيقية.

وا�شتطرد عبد ال�شتار حديثة قائل ، 
هذا العام كان مليء بالأحداث التى 
جذبت امل�شاهد لل�شا�شة ال�شغرية يف 
املعلومة  وكانت  الأر����س  بقاع  �شتي 
الإخبارية التي تقدم ي�شوبها بع�س 
الأخ���ط���اء وامل��غ��ال��ط��ات واأ����ش���ار عبد 
اعمل  الأث����ر  ورد يف  ب��اأن��ه  ال�����ش��ت��ار، 
واعمل  اأب���دا،  تعي�س  ك��اأن��ك  لدنياك 
والعمل  غ��دا  مت��وت  كاأنك  لأخرتك 
للدارين ي�شتوجب الأخذ بالأ�شباب 
التخطيط  وغ���ي���اب  وال��ت��خ��ط��ي��ط، 
الع�شوائية  لن  ل��ل��ه��زمي��ة،  ج��ال��ب 
اأن يخطط  وي��ج��ب   ، تنتج خ��ريا  ل 
نخطط  ل  ولكن   ، ال��ق��ادم��ة  لل�شنة 
اإل م���ا ك��ن��ا ق���ادري���ن على  ون���ربم���ج 
اإجن�������ازه، وم����ا دم���ن���ا ق����ادري����ن على 
واإمتام  تنفيذ  علينا  توجب  اإجن��ازه 
ما خططنا له من م�شاريع مادية اأو 

 2020 اك�����ش��ب��و  بتنظيم  حت���دي���دا 
�شيوخنا  اىل  ي��رج��ع  اجن����از  وه����ذا 

الكبار و�شعبنا العظيم.

م�صاريع مادية
والناحية الجتماعية يتحدث عنها 
اخت�شا�شي  ال�����ش��ت��ار  ع��ب��د  حم��م��ود 
املجتمع  ق����ائ����ل  الج����ت����م����اع  ع���ل���م 
الم����ارات����ي ي��ت��م��ي��ز ب��ط��اب��ع الآم����ن 
بالطيبة  يت�شم  �شعبه  لن  والآم���ان 
ت�شري  دائما  بلدة ولهذا هي  ويحب 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ط���ري���ق  يف 
بف�شل  واأي�شا  اأبناءها  بف�شل  وهذا 
اأر�شها فهم  الوافدة على  اجلاليات 
يعتربون الإمارات بلدهم الثاين ملا 
و�شعورهم  عليهم  اأف�����ش��ال  م��ن  لها 
وتقرير  فيها،  والأم��ان  بال�شتقرار 
ال�شعادة الذي ن�شر وجاءت الأمارات 
يف املركز الول على الدول العربية 
ال�شليم  التخطيط  على  دليل  خري 

قوة اقت�صادية
اأم���ن���ي���ة عبد  وت���و����ش���ح ال����دك����ت����ورة 
والأ�شرة،  الزواج  ا�شت�شارية  املح�شن 
قائلة ما مييز هذا العام هو الذكرى 
الأرب�����ع�����ني ل��ع��ي��د الحت�������اد وال�����ذي 
�شعاره روح الحت���اد  واحتفلت  ك��ان 
الإم���ارات بطريقة خمتلفة عن كل 
كبرية  احتفالت  �شهدت  حيث  ع��ام 
ووا�شعة �شارك فيها احلكام تقديرا 
لقيمة الحتاد الذي اأعطي الربيق 
الإمارات  وب��اق��ي  لبوظبي  وال��زه��و 
الإمارات   ، اأمنية  الدكتورة  وتابعت 
التقدم  اإىل  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ي  مت�����ش��ي 
والزده����ار وك��ل ع��ام مي��ر تزيد من 
اجمع كدولة  العامل  اأم��ام  ر�شيدها 
لها دور حم��وري يف املنطقة ومتثل 
ق���وة اق��ت�����ش��ادي��ة ل ي�����ش��ت��ه��ان ب��ه��ا ، 
الإم������ارات مت�شي على  ف���ان  وع��ل��ي��ة 
لعام  ت�شل  م�شتقبلية  وروؤي��ة  خطة 
ث��م��اره��ا على  ت��اأت��ى  2030 وال��ت��ي 
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بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1486 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�شعيد  عليه: خولة  المارات مدعي  �س.م.ع اجلن�شية:  الهلل  مدعي/م�شرف   
احلق  الدعوى:ثبوت  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الكثريي  عبداهلل  حممد  
حممد   �شعيد  خولة  اعلنه/  املطلوب   91673 بقيمة  التحفظي  احلجز  و�شحة 
عبداهلل الكثريي اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2014/1/20 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة -- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/31  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1590 جتاري جزئي 

ذ.م.م  املوا�شلت  وخدمات  لنظمة  اكرتان�س  رحلت  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
هذه  عليك  حكمت  قد   2013/12/31 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان: 
للقرطا�شية  احل�شاد  موؤ�ش�شة  ل�شالح  اعله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة 
بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعيه 
مع  درهما(  و�شتون  وت�شعه  وثمامنائة  الفا  وع�شرون  )ت�شع   29.869 مقداره  مبلغا 
الفائدة التاأخريية بواقع 5% �شنويا من تاريخ ا�شدار هذا احلكم بتاريخ 2013/12/31 
توؤدي  بان  عليها  املدعى  الزام  مع  الدين  ا�شل  يجاوز  ل  ومبا  التام  ال�شداد  وحتى 
للمدعيه تعوي�شا مببلغ مقدارة 3000 درهم والزمت املدعى عليها بامل�شروفات و 200 
درهم مقابل اتعاب املحاماه. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2014/1/7م. حكما 

قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.  
القا�سي/عمرو كرامه العامري 
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1570 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/مو�شى ابراهيم مو�شى احلامدي العنوان: بالن�شر نعلمك 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/2/25 املوافق  بتاريخ  انه 
حكمت  بالتايل:  الغول  جابر  ابراهيم  ه�شام  ل�شالح  اعله  بالرقم  املذكورة 
املحكمة مبثابة احل�شوري: الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
امل�شروفات  كذلك  والزامه  ال�شيك  قيمة  درهم(  الف  )مائة  درهم   100.000
ومبلغ مائتي درهم اتعاب املحاماه وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات . �شدر 
بتاريخ 2014/1/5م. حكما قابل لل�شتئناف خلل  املحكمة  بتوقيعي وختم 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.  
القا�سي/عمرو كرامه العامري 
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1146 /2012 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي  المارات   اجلن�شية:  القباطي  نا�شر  حميد  عبدالقادر  مدعي/جاد   
ا�شقاط  الدعوى:  مو�شوع  املغرب  اجلن�شية:  عي�شى  الزهراء  فاطمة  عليه: 
عي�شى  الزهراء  فاطمة  اعلنه/  املطلوب  للبلد  البنات  وارجاع  ح�شانة 
اجلن�شية: املغرب عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله 
وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2014/1/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
ابوظبي البتدائية- 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 بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/06  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن �سحيفة بالن�سر    

 يف الطعن بالنق�س رقم )2013/761 جتاري - م ر- ق - اأظ)
الطاعن : حممد عبدالرحيم ال�شاعر املرزوقي بوكالة املحامي: علي احمد 
�شالح  عبداهلل  يزيد   : �شده  املطعون  المارات  اجلن�شية:  اخلاجة  حبيب 
احلوامده اجلن�شية: الردن املطلوب اعلنه : يزيد عبداهلل �شالح احلوامده 
مبا  حبيب  علي  املحامي  بوكالة  بالن�شر  اعلن  العنوان:  الردن  اجلن�شية: 
ان الطاعن قد طعن على حكم ال�شتئناف رقم 2013/1073 جتاري - م ت- 
تودع  ان  عليك  يتعني  فانه  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  عن  ال�شادر  اأظ   �س- 
مذكرة بالرد على �شحيفة الطعن خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ا�شتلم 

العلن وذلك لدى قلم كتاب حمكمة النق�س ابوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1840 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ �شركة اخلليج الول العقارية اجلن�شية: المارات   املنفذ �شده 
المارات     اجلن�شية:  جويزيو  لوك  جني  والنتاج  لل�شتك�شاف  توتال  �شركة   :
جويزيو  لوك  جني  والنتاج  لل�شتك�شاف  توتال  �شركة  اعلنه:  املطلوب 
اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد   2013/674 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
الثنني املوافق 2014/2/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او 

بوا�شطة وكيل معتمد ال�شند اعله،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1022617 بال�شم التجاري مطعم ريفيريا 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  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 10990 بتاريخ 2014/1/8   

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

املدينة لتجارة لوازم الهجن
رخ�شة رقم:CN 1403653  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  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 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
الريف  ال�ش�����ادة/خمبز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الخ�شر رخ�شة رقم:CN 1396955 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة يا�شني ح�شن حممد احلمادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ناجي عبا�س �شامل ابراهيم احلو�شني

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون بري�شا للتجميل 

رخ�شة رقم:CN 1046193 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مها عبداحلميد عبداهلل النا�شر )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عائ�شة منذور نبي ال�شام�شي
تعديل وكيل خدمات/حذف فاروق علي حممود احلمادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بري�شا علي ع�شكري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العلن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اير كول لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1684726 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل ح�شن مال اهلل علي احلمادي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف غاليه مطر حممد هلل احلمادي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

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

CN 1122040:درمي للتجميل رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مرمي ح�شني مو�شى البلو�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممود عبداهلل �شليمان �شعيد الكندي

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

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

بن حمودة للهند�شة الداخلية 
رخ�شة رقم:CN 1035735 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  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 10990 بتاريخ 2014/1/8   

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

CN 1146376:شفر للمقاولت رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  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 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الوائل للن�شاءات واملقاولت 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1074425 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد طلل علي حممد اخلوري )%99(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف طلل علي حممد عبا�س خوري
تعديل راأ�س املال/من 5000000 اىل 7000000

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوديك�س للمقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1314478 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة مرمي خلفان حممد را�شد املن�شوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مها نايف كرامي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل خلفان حممد را�شد حممد املن�شوري

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ كوديك�س للمقاولت العامة

CODEX GENERAL CONTRACTING
اىل/كوديك�س للديكور

CODEX DECORATIONS
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف هدم املباين وغريها من الن�شاءات ورفع النقا�س )4311001(

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شكاب للمواد الغذائية

رخ�شة رقم:CN 1145170 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 4*1.22 اىل 4.58*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ �شكاب للمواد الغذائية
SKAB FOODSTUFF

اىل/بقالة �شكاب
SKAB GROCERY

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 11 ق 144 حمل رقم 6 بناية ورثة 
حممد عبيد را�شد املهريي اىل ابوظبي م�شفح م 11 ق 162 حمل 1 املالك را�شد 

�شامل بالعيارة املن�شوري
تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة الفار�س

رخ�شة رقم:CN 1026086 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.90*2.95

تعديل ا�شم جتاري:من/ م�شبغة الفار�س
AL FARIS LAUNDRY

اىل/مكتب الوفاء للرتجمة القانونية
AL WAFAA LEGAL TRANSLATION BUREAU

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الرتجمة القانونية )7490005(
تعديل ن�شاط/حذف كي امللب�س )9601001(

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابو�شطيف لقطع 

الغيار رخ�شة رقم:CN 1020052 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ ابو�شطيف لقطع الغيار
ABU SUTAIF SPARE PARTS

اىل/ابو�شطيف لت�شليح ال�شيارات
ABU SUTAIF CAR REPAIR

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شلح ميكانيك املركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شريع لزينة ال�شيارات 

رخ�شة رقم:CN 1095305 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 4*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ ال�شريع لزينة ال�شيارات
FAST ACCESSORIES TRADING

اىل/ارت فور يو للخط والر�شم
ART FOR YOU CALLIGRAPHY & DRAWING

تعديل ن�شاط/ا�شافة حمل خطاط ور�شم فئة ثانية )7310002.2(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب املواد العازلة يف البنية واملن�شاأت )4390002(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات )4530010(

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حديقة الحلم لللعاب واللكرتونيات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1060128 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ حديقة الحلم لللعاب واللكرتونيات ذ.م.م
DREAM GARDEN TOYS & ELECTRONICS LLC

اىل/حديقة الحلم للب�شائع املتنوعة ذ.م.م
DREAM GARDEN DEPARTMENT STORES LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة متجر متعدد الق�شام )4719001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الثلجات والغ�شالت والجهزة الكهربائية املنزلية - بالتجزئة )4759013(

تعديل ن�شاط/حذف بيع احللي والك�ش�شوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(

تعديل ن�شاط/حذف بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(
+ فروعها

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
البي�س لعمال  ال�شدف  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

البل�شرت رخ�شة رقم:CN 1110421 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مبارك ال�شعودي �شعيد حمرور العامري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ مبارك ال�شعودي �شعيد حمرور العامري من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انور ح�شني ابوالكلم
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*2

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة ال�شدف البي�س لعمال البل�شرت 
ALSADAF ALABYAD PLASTER WORKS EST

اىل/خمبز جنمة الوقن 
NAJMAT AL WAGAN BAKERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة خمبز تنور )4781003(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البل�شرت( )4330009(

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

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

CN 1167462:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل قران النوبي مزينة العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يحيى �شامل را�شد عبيد املن�شوري

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

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة احلقيقة 
CN 1069727:لتجارة الطارات والزيوت ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداحلميد نوروز �شجاعي من 25% اىل %12
تعديل ن�شب ال�شركاء

عزت اهلل لطف اهلل ن�شري من 24% اىل %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ح�شني غلم ح�شني ح�شيني )%25(
العلن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خلل  التنمية  دائرة 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   

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

النيل للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1175260  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  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 10990 بتاريخ 2014/1/8   

 اعــــــــــــالن
ال�شادة/  بان  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
�شوا لل�شقق الفندقية ويحملون رخ�شة �شياحية رقم 
ال�شم  تعديل  بطلب  لدينا  تقدموا  قد   TL13438

التجاري اىل/الديار �شوا لل�شقق الفندقية
وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء 
من  ميلدي  ا�شبوع  خلل  الهيئة  ومراجعة  التقدم 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الهيئة غري م�شوؤولة 
عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�شاء هذه املده حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املذكورة اعله.
 اإدارة املعايري والتنظيم والرتخي�س
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد وفد من منظمة المم املتحدة للأغذية والزراعة 
رئي�شة  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو  الفاو بجهود 
الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
والطفولة  للأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية 
�شموها  جهود  على  الفاو  ملنظمة  العادة  ف��وق  ال�شفرية 
وتعزيز  التنمية  امل��راأة بربامج  اإدم��اج ق�شايا  يف جم��ال 
تواجدها يف مواقع العمل والنتاج وعلى دعمها الدائم 
اف�شل  ت��ق��دمي  اج���ل  م��ن  ���ش��م��وه��ا  وح��ر���س  للمنظمة 
الم����ارات م��ن خلل  وامل����راأة يف  رع��اي��ة �شحية للطفل 

بها وفد  زي��ارة قام  ال�شحية. جاء ذلك خلل  امل�شاريع 
الدكتور  برئا�شة  املنظمة مكون من خم�شة خرباء  من 
ملنظمة  الزراعية  ال�شيا�شات  خبري  بريي  توما�س  بريو 
الفاو للحتاد الن�شائي العام وكان يف ا�شتقباله الدكتور 
حممد اإبراهيم من�شور م�شت�شار الحتاد الن�شائي العام 
وال�شيدة احلم اللمكي مديرة اإدارة البحوث والتنمية 
وال�شيدة نورة ال�شليطي كبرية الباحثني. وتطرق الوفد 
ال��ت��ي حتظى بها دول���ة الإم����ارات  ال��زائ��ر اإىل الأه��م��ي��ة 
املنظمة  ل��دى  و�شعبا  وحكومة  ق��ي��ادة  املتحدة  العربية 
حيث تعترب دولة الإم��ارات العربية املتحدة من الدول 
املهمة الداعمة لربامج الفاو. وبحث الوفد الزائر مع 

�شريكا  باعتباره  العام  الن�شائي  الحت��اد  يف  امل�شوؤولني 
ال�شيخة  �شمو  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات  للمنظمة  مهما 
فاطمة بنت مبارك منها م�شروع حت�شني التغذية لدى 
املدار�س والذي ينطلق من حر�س �شموها  الأطفال يف 
بوعيهم جتاه  والرت��ق��اء  الأط��ف��ال  رعاية وحماية  على 
التغذية ال�شحيحة بهدف مكافحة ال�شمنة والأمرا�س 
ق��درات الأطفال واملحيطني بهم من  امل�شببة لها وبناء 
اإىل  ال��وف��د  اأم���ور. وت��ط��رق  مدر�شني وعاملني واأول��ي��اء 
مبادرة �شموها لتعزيز قدرات املراأة الإماراتية يف جمال 
الأن�شطة  م��ن  باعتبارها  احليوانية  وال���رثوة  ال��زراع��ة 
حر�شت  وق��د  ال��دول��ة  اقت�شاد  يف  املهمة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

القت�شاد  يف  مهم  موقع  للمراأة  يكون  اأن  على  �شموها 
حيث وجهت �شموها بتنظيم دورات تدريبية متخ�ش�شة 
متو�شطة  م�شاريع  اإقامة  يف  الراغبات  للن�شاء  موجهة 
و�شغرية يف اأعمال الزراعة والرثوة احليوانية تنفذها 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة الفاو . وكان 
الحتاد الن�شائي العام وقد وقع مذكرة تفاهم مع الفاو 
الن�شاء  لتاأهيل  التدريبية  الور�س  من  �شل�شلة  لتنفيذ 
الراغبات يف اإقامة اعمال كمرحلة اأوىل تتبعها مرحلة 
املتاأهلت  اختيار  العام  الن�شائي  الحت��اد  يتوىل  ثانية 
القت�شادية  اجل��دوى  درا���ش��ات  اإع���داد  يف  وم�شاعدتهن 
والتمويل اللزم للم�شاريع. ومت يف الجتماع بحث �شبل 

الجتماعي يف  النوع  اإدم��اج  املختلفة يف جمال  التعاون 
واملادية  الب�شرية  الإم��ك��ان��ات  توظيف  وكيفية  التنمية 
ال�شراكة  اأه����داف  ال��ط��رف��ني يف حتقيق  ل��ك��ل  وال��ف��ن��ي��ة 
ك��م��ا ب��ح��ث ال��وف��د ال��زائ��ر ال����دور امل��ت��وق��ع م��ن ال��ف��او يف 
الحتاد  مع  التعاون  وتو�شيع جمالت  القادمة  املرحلة 
يف  املحرز  بالتقدم  الزائر  الوفد  واأ�شاد  العام.  الن�شائي 
وتقلدها  وال�شحة  التعليم  خا�شة  امل��راأة  ق�شايا  جمال 
الأعمال  وق��ط��اع  والفنية  والقيادية  العليا  للمنا�شب 
اأ�شبحت  التي  التنمية  م�شرية  يف  الفاعلة  وم�شاركتها 
ذلك  ويعترب  امل��ت��ق��دم  ال��ع��امل  دول  م��ن  ك��ث��ريا  ت�شاهي 

فخرا للأمة العربية

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  اأع��رب معايل 
وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع عن 
تتبواأه  الذي  والطليعي  الريادي  بالدور  اإعتزازه 
دول���ة الإم������ارات ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
والتعاي�س  والت�شامح  ال�����ش��لم  قيم  لتنمية  اهلل 

والإحرتام املتبادل بني الأديان واملعتقدات.
القدي�س  بكاتدرائية  معاليه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
الأنبا اأنطونيو�س للأقباط الأرثوذك�س امل�شريني 
الإحتفال  مبنا�شبة  املا�شية  الليلةقبل  باأبوظبي 
�شخبوط  ال�شيخ  وبح�شور  املجيد  امل��ي��لد  بعيد 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  م��ب��ارك  وال�شيخ 
والقم�س اإ�شحق الأنبا بي�شوي راعي الكاتدرائية 
م�شر  جمهورية  �شفري  ح��م��وده  اإي��ه��اب  و���ش��ع��ادة 

العربية لدى الدولة.
الرئا�شة  كما ح�شر الحتفال ممثلون عن ق�شر 
العامة  والهيئة  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ودي��وان 
علماء  من  وع��دد  والأوق���اف  الإ�شلمية  لل�شوؤون 
واأع�شاء  وروؤ�����ش����اء  الإ����ش���لم���ي  ال���دي���ن  ورج�����ال 
امل�شرية  ال�شفارة  واأع�����ش��اء  امل�شيحية  اجل��ال��ي��ات 
�شيدات  وج��م��ع��ي��ة  الأع�����م�����ال  رج������ال  وجم���ل�������س 
م�����ش��ر واأب���ن���اء اجل��ال��ي��ة امل�����ش��ري��ة م���ن م�شلمني 

وم�شيحيني.
اإ���ش��ح��ق الأن���ب���ا ب��ي�����ش��وي باإ�شم  وت���ق���دم ال��ق��م�����س 
قدا�شة الأنبا توا�شرو�س الثاين بابا الأ�شكندرية 
اإبراهام  امل��رق�����ش��ي��ة والأن���ب���ا  ال���ك���رازة  وب��ط��ري��رك 
الأدنى  وال�����ش��رق  الأور���ش��ل��ي��م��ي  الكر�شي  م��ط��ران 
�شاحب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  اأي���ات  باأ�شمى 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
رعاه  دب��ي  ال����وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اأع�شاء  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه��م��ا  واإىل  اهلل 
اأول  املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات واإىل الفريق 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة 
حلول  مبنا�شبة  الإم����ارات  و�شعب  حكومة  واإىل 
ال��ع��ام امل��ي��لدي اجل��دي��د .. وت�����ش��رع اإىل اهلل عز 
وجل اأن ي�شود العامل الوئام وال�شلم واأن يبارك 
م�����ش��اع��ي دول����ة الإم�������ارات اخل����رية يف رف���ع راية 
الأديان  بني  والتعاي�س  واملحبة  وال��ع��دل  ال�شلم 
العامل  دول  وكافة  الكبري  العربي  عاملنا  رب��وع  يف 
.. موؤكدا اأن الإميان القوي باهلل �شبحانه وتعايل 
الذي يعبده الب�شر جميعا اإمنا هو الطريق احلق 

لعامل ي�شوده ال�شلم والوئام واملحبة.
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  كلمة  ولق��ت 
نهيان اإ�شتح�شانا وقبول كبريين لدى كافة اأبناء 
اجلالية امل�شرية من م�شلمني وم�شيحيني خلل 
اأم�����س حيث  ليلة  املجيد  امل��ي��لد  بعيد  الإح��ت��ف��ال 
اأكد معاليه اأن دولة الإمارات حتظى وهلل احلمد 
يعتز  تنموية  واإجن����ازات  ح�����ش��اري ممتد  ب���رتاث 
بها اجلميع لأنها تربط كل من يعي�س على هذه 
م�شاعر  جتمعهم  وثيق  ب��رب��اط  الطيبة  الأر����س 
اإن�شانية رفيعة توحد بينهم وجتعل من الإمارات 
دور  تاأكيد  اإىل  يحتاج  ع��امل  يف  م�شيئا  من��وذج��ا 
الأدي���ان  ت��ك��ون  اأن  واإىل  الب�شر  ح��ي��اة  الإمي���ان يف 
واملعتقدات اأ�شا�شا للتوافق والعمل امل�شرتك بدل 

من اأن تكون م�شدرا للتنابذ والإختلف.
وع����رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ت��ق��دي��ره واإح����رتام����ه لعمق 
العلقات الأخوية التي تربط بني دولة الإمارات 

العربية املتحدة وجمهورية م�شر العربية والتي 
ينظر اإليها العامل العربي باإعتبارها بلد الثقافة 
والتاريخ وال�شيافة والكرم والقيادة واملبادرة بل 
الإمارات  دول��ة  اأن  موؤكدا   .. الكربي  وال�شقيقية 
بن  خليفة  ال�شيخ  الوالد  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل حري�شة 
�شبيل  ب��ق��وة يف  ودع��م��ه��ا  اإرت��ب��اط��ه��ا مب�شر  ع��ل��ى 
اأهداف  م��ن  لها  اأب��ن��اوؤه��ا  ماي�شعه  ك��ل  حتقق  اأن 
وحكومة  ق���ي���ادة  الإم�������ارات  اأن  ك��م��ا  وط��م��وح��ات 
و���ش��ع��ب��ا ع��ل��ى ال�����ش��واء اإمن����ا ت��ربه��ن ب��ذل��ك على 
دائما  م�شر  تكون  اأن  على  وحر�شها  مل�شر  حبها 
واملرموقة  املحورية  املكانة  ذات  ال��رائ��دة  ال��دول��ة 
يف املنطقة والعامل. كما حيا معايل ال�شيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان روح املودة واملحبة التى ت�شود 
وم�شيحيني  م�شلمني  امل�شرية من  اجلالية  اأبناء 
بتاأ�شيل  ال��ع��ري��ق��ة  م�����ش��ر  روح  ع���ن  وال��ت��ع��ب��ري 
مفاهيم الوحدة والتاآلف وال�شعي نحو الإ�شتقرار 
حموده  اإي��ه��اب  �شعادة  نقل  جهته  م��ن  وال��ن��ج��اح. 
ال�����ش��ف��ري امل�����ش��ري ل���دى ال���دول���ة ت��ه��اين فخامة 
من�شور  عديل  امل�شت�شار  املوؤقت  امل�شري  الرئي�س 
الأقباط مبنا�شبة  امل�شري من  ال�شعب  اأبناء  اإىل 
الإحتفال بعيد امليلد املجيد .. معربا عن اإعتزاز 
تربطها  التي  الوطيدة  بالعلقات  الكبري  م�شر 
قيادة وحكومة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة 
و���ش��ع��ب��ا. ون����وه ال�����ش��ف��ري امل�����ش��ري اإىل الإح����رتام 
امل�شري  ال�شعب  يكنهما  التي  الكبريين  واملحبة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  الإم����ارات  ل��دول��ة 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اهلل لوقوفها اإىل جانب م�شر للخروج من اأزمتها 
احلالية وحتقيق الإ�شتقرار والأمان لكافة اأبنائها 

يف ظل تنفيذ خارطة الطريق يف مواعيدها.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  حتت رعاية �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني  الأم��ن  م�شت�شار 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي تنظم الهيئة الوطنية 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يومي 25 
الرابعة  ال���دورة  فعاليات  املقبل  فرباير   26 و 
والأزم�����ات بح�شور  ال��ط��وارئ  اإدارة  م��وؤمت��ر  ل��� 
والأكادمييني  اخل����رباء  م��ن  نخبة  وم�����ش��ارك��ة 
والأزم������ات  ال����ط����وارئ  اإدارة  ع���ن  وامل�������ش���وؤول���ني 
فعاليات  و���ش��ت��ت��وزع  ال��ع��امل.  دول  خمتلف  م��ن 
� الذي ينعقد حتت عنوان : ال�شتعداد  املوؤمتر 
وال�شتجابة م�شوؤولية اجلميع : جمتمع جاهز 
� على خم�س جل�شات عمل يتحدث خللها نحو 
14 خبريا من الإمارات ودول جمل�س التعاون 
موؤمتر  اأع��م��ال  وتتمحور  وال��ع��امل.  اخلليجي 
التنبوؤ  ح��ول مفهوم  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  اإدارة 
الوقائي واأهميته يف مواجهة الأزمات والطوارئ 
الوطنية  ال��ق��درات  تطوير  ���ش��رورة  يعني  مب��ا 
املبكر وو�شع اخلطط  الإن��ذر  و�شائل  وامتلك 
الأعمال  ا���ش��ت��م��راري��ة  ت�شمن  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 
و�شيتناول  للمجتمع.  احليوية  القطاعات  يف 

وكيفية  املختلفة  الإع���لم  و�شائل  دور  امل��وؤمت��ر 
ا�شرتاتيجية  وج����ود  واأه��م��ي��ة  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل 
املجتمعي  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  ت�����ش��اه��م يف  اإع��لم��ي��ة 

ملواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.
اأهمية دور املجتمع باعتباره  كما �شيتطرق اإىل 
املدين  ال��دف��اع  م��ن  ك��ل  ودور  الأول  امل�شتجيب 
�شرعة  يف  وامل���ت���ط���وع���ني  الأح�����م�����ر  وال�����ه�����لل 

ال�شتجابة للأزمات والطوارئ.
الظواهر  مو�شوع  امل��وؤمت��ر  �شيناق�س  ذل��ك  اإىل 
التعامل  وكيفية  الطبيعية  وال��ك��وارث  املناخية 
م���ع���ه���ا ول����ش���ي���م���ا ����ش���ب���ل م����واج����ه����ة ال�������زلزل 
والفي�شانات والتخفيف من اآثارها اإ�شافة اإىل 
اإدارة املخاطر النووية وا�شرتاتيجبات مواجهة 

التهديدات املتعلقة بالأمن الإلكرتوين.
واأكد �شعادة حممد خلفان الرميثي مدير عام 
والأزم�����ات  ال���ط���وارئ  ال��وط��ن��ي��ة لإدارة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإقليمية  ح��اج��ة  اأ���ش��ب��ح  امل��وؤمت��ر  اأن  وال���ك���وارث 
وال�شتحقاقات  ال��ظ��روف  اإىل  بالنظر  ودول��ي��ة 
املنطقة  بها  مت��ر  ال��ت��ي  املتلحقة  وال��ت��ط��ورات 
من  ن��خ��ب��ة  ي�شت�شيف  واأن�����ه  ل���ش��ي��م��ا  وال���ع���امل 
املتخ�ش�شني واخلرباء والأكادمييني الذين هم 
ومواكبة  والدراية  العلم  من  كبري  جانب  على 

م��ع متخذي  وع��ل��ى مت��ا���س مبا�شر  ال��ت��ط��ورات 
القرار على م�شتوى العامل.

باعتباره  امل��وؤمت��ر  التئام  اأهمية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
والتجارب  الأف����ك����ار  ل��ع��ر���س  دول���ي���ة  م��ن�����ش��ة 
واخلربات تاأتي من حيث العنوان الذي ينعقد 
حت��ت��ه وامل��و���ش��وع��ات امل���درج���ة يف امل���ح���اور التي 

�شيتداولها.
وو�شع  والتخطيط  البحث  اأهمية  على  و�شدد 
الربامج وال�شرتاتيجيات ال�شتباقية الوقائية 
و�شرورة البتعاد عن احللول املرجتلة .. داعيا 
اإىل تكثيف التعاون والتن�شيق بني جميع اجلهات 
املعنية على امل�شتويني الإقليمي والدويل و�شول 
اإىل اأف�شل الطرق والأ�شاليب واأحدثها يف اإدارة 

الطوارئ والأزمات والكوارث.
اجلاد  العمل  و���ش��رورة  اأهمية  الرميثي  واأك���د 
الإمكانيات  ك��اف��ة  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  وامل�����ش��وؤول 
املحلية  واخل��ربات  واملادية  الب�شرية  والقدرات 
اإىل  ال��و���ش��ول  اأج���ل  م��ن  وال��دول��ي��ة  والإقليمية 
الفعال  التعامل  على  ال��ق��ادر  اجل��اه��ز  املجتمع 
الطوارئ  ك��اف��ة ح����الت  وال��ن��اج��ع يف م��واج��ه��ة 
الأرواح  ع��ل��ى  وال����ك����وارث وح��ف��اظ��ا  والأزم�������ات 

واملمتلكات واملكت�شبات.

الفاو ت�سيد بجهود ال�سيخة فاطمة يف جمال اإدماج ق�سايا املراأة بربامج التنمية

نهيان : الإمارات بقيادة خليفة يف الطليعة لتنمية 
قيم ال�سلم والت�سامح والتعاي�س بني الأديان 

حتت رعاية هزاع بن زايد 

موؤمتر اإدارة الطوارئ والأزمات 2014 ينعقد 25 فرباير املقبل 
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املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
الوادي  �شمال  موؤ�ش�شة  عليه:  المارات مدعي  الوطني اجلن�شية:  راأ�س اخليمة  مدعي/بنك   
المارات  اجلن�شية:  واآخرون  الكعبي  �شعيد  حممد  �شعيد  �شامل   / ملالكها  املركزي  للتكييف 
املطلوب  درهم   445445 وقدره  مبلغ  على  التحفظي  احلجز  وثبوت  الدعوى:�شحة  مو�شوع 
اعلنه/ �شامل �شعيد حممد �شعيد الكعبي ب�شفته �شامنا وكفيل �شخ�شيا ومت�شامنا للموؤ�ش�شة 
املدعى عليها الوىل اجلن�شية : المارات عنوانه:ن�شرا بورود تقرير اخلربة امل�شريف حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2014/1/15 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل  ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
 مدعي/بنك راأ�س اخليمة الوطني اجلن�شية: المارات مدعي عليه: موؤ�ش�شة �شمال الوادي 
للتكييف املركزي ملالكها / �شامل �شعيد حممد �شعيد الكعبي واآخرون اجلن�شية: المارات 
مو�شوع الدعوى:�شحة وثبوت احلجز التحفظي على مبلغ وقدره 445445 درهم املطلوب 
�شعيد  حممد  �شعيد  �شامل   / ملالكها  املركزي  للتكييف  الوادي  �شمال  موؤ�ش�شة  اعلنه/ 
الكعبي   اجلن�شية: المارات عنوانه:ن�شرا بورود تقرير اخلربة امل�شريف حيث ان املدعي 
موعدا   2014/1/15 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1486 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�شعيد  عليه: خولة  المارات مدعي  �س.م.ع اجلن�شية:  الهلل  مدعي/م�شرف   
احلق  الدعوى:ثبوت  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الكثريي  عبداهلل  حممد  
حممد   �شعيد  خولة  اعلنه/  املطلوب   91673 بقيمة  التحفظي  احلجز  و�شحة 
عبداهلل الكثريي اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2014/1/20 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة -- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/31  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1652/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

امل�شتاأنف : التلل الذهبية لدارة العقارات والو�شاطة التجارية اجلن�شية: المارات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  امليثاق  �شركة  عليه:  امل�شتاأنف 
المارات  مو�شوع ال�شتئناف : الغاء حكم ندب خبري املطلوب اعلنه/ �شركة امليثاق 
للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: المارات العنوان: بالن�شر مبا ان 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوىرقم 2013/668 جت كل- م ت-ب- امل�شتاأنف قد 
اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2014/1/19 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة مع�شكر 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار 

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

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

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1280/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

امل�شتاأنف : بيبي نينيتي �شامونتي يونغ اجلن�شية: الفلبني امل�شتاأنف عليه: هايرب 
احلكم  تعديل   : ال�شتئناف  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
امل�شتاأنف املطلوب اعلنه/ هايرب للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات العنوان: 
بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوىرقم 2013/2821 
عم جز- م ع-ب-اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2014/1/13 لذا 
حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
التقدم  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا  الكائنة  ابوظبي  ا�شتئناف 

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  10990 بتاريخ   2014/1/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1590 جتاري جزئي 

ذ.م.م  املوا�شلت  وخدمات  لنظمة  اكرتان�س  رحلت  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
هذه  عليك  حكمت  قد   2013/12/31 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان: 
للقرطا�شية  احل�شاد  موؤ�ش�شة  ل�شالح  اعله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة 
بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعيه 
مع  درهما(  و�شتون  وت�شعه  وثمامنائة  الفا  وع�شرون  )ت�شع   29.869 مقداره  مبلغا 
الفائدة التاأخريية بواقع 5% �شنويا من تاريخ ا�شدار هذا احلكم بتاريخ 2013/12/31 
توؤدي  بان  عليها  املدعى  الزام  مع  الدين  ا�شل  يجاوز  ل  ومبا  التام  ال�شداد  وحتى 
للمدعيه تعوي�شا مببلغ مقدارة 3000 درهم والزمت املدعى عليها بامل�شروفات و 200 
درهم مقابل اتعاب املحاماه. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2014/1/7م. حكما 

قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.  
القا�سي/عمرو كرامه العامري 
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1570 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/مو�شى ابراهيم مو�شى احلامدي العنوان: بالن�شر نعلمك 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/2/25 املوافق  بتاريخ  انه 
حكمت  بالتايل:  الغول  جابر  ابراهيم  ه�شام  ل�شالح  اعله  بالرقم  املذكورة 
املحكمة مبثابة احل�شوري: الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
امل�شروفات  كذلك  والزامه  ال�شيك  قيمة  درهم(  الف  )مائة  درهم   100.000
ومبلغ مائتي درهم اتعاب املحاماه وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات . �شدر 
بتاريخ 2014/1/5م. حكما قابل لل�شتئناف خلل  املحكمة  بتوقيعي وختم 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.  
القا�سي/عمرو كرامه العامري 
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2012/1794 ( منازعات ايجارية املنظورة 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة الرابعه( واملرفوعة  من 
لعلن  للعقارات  الوطنية  ابوظبي  �شركة   / تقابل(  )املدعية  املدعي 
 / ميثلها  العامة  لل�شيانة  الذهبي  اك�شيووم   -1 تقابل  عليهم  املدعى 
ملالكتها/  للتكلولوجيا  اللكرتوين  الع�شر  موؤ�ش�شة   -2 ه�شام جرج�س 
اآمنه حممد عبداهلل البلو�شي   جل�شة يوم الحد املوافق 2014/1/26 
يف متام ال�شاعة 06.00 م�شاء مبقر اللجنة الكائن يف 33 ابوظبي �شارع 

الدفاع منطقة مع�شكر ال نهيان بجانب �شندوق الزواج فيل رقم 2   
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ الطافور رحمن 
بنغلدي�س   - ع��ب��دال��ق��ادر  
�شفره    -ج�������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
     )8367792( رق���������م   
الت�شال  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
لدى  بنغلدي�س  بال�شفارة 

الدولة.

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ رانية ح�شن 
�شودانية  حممد-  ال�شاوى 
�شفرها  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
)770326(�شادر  رق���م   
م��ن ال�������ش���ودان    م��ن يجده 
بال�شفارة  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

ال�شودانية لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ت���ام���ر جمال 
م�شري  حم���م���د-  ال�����ش��ع��ي��د 
اجلن�شية   -ج��واز �شفره رقم   
من  )7214933(�شادر 
جمهورية م�شر العربية   من 
يجده عليه الت�شال بال�شفارة  

امل�شرية لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
�شاجناى  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
هندي  ماجنلنى-  بيتامرب 
�شفره  -ج�������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
رقم   )6650175(�شادر 
م�����ن  ال����ه����ن����د    م����ن يجده 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 

   050/6235041

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
  اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   864 /2013 مد جز- م ر- ب -اأظ

ب�شريا  كارتيل  ريتو  در�شه اجلن�شية: كندا مدعي عليه:  مدعي/عي�شى جي   
اجلن�شية: الفلبني مو�شوع الدعوى: املطالبة مببلغ 5.900 درهم   املطلوب 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  الفلبني   اجلن�شية:  ب�شريا  كارتيل  ريتو  اعلنه/ 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2014/1/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة   بدائرة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1146 /2012 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي  المارات   اجلن�شية:  القباطي  نا�شر  حميد  عبدالقادر  مدعي/جاد   
ا�شقاط  الدعوى:  مو�شوع  املغرب  اجلن�شية:  عي�شى  الزهراء  فاطمة  عليه: 
عي�شى  الزهراء  فاطمة  اعلنه/  املطلوب  للبلد  البنات  وارجاع  ح�شانة 
اجلن�شية: املغرب عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله 
وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2014/1/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
ابوظبي البتدائية- 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 بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/06  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن �سحيفة بالن�سر    

 يف الطعن بالنق�س رقم )2013/761 جتاري - م ر- ق - اأظ)
الطاعن : حممد عبدالرحيم ال�شاعر املرزوقي بوكالة املحامي: علي احمد 
�شالح  عبداهلل  يزيد   : �شده  املطعون  المارات  اجلن�شية:  اخلاجة  حبيب 
احلوامده اجلن�شية: الردن املطلوب اعلنه : يزيد عبداهلل �شالح احلوامده 
مبا  حبيب  علي  املحامي  بوكالة  بالن�شر  اعلن  العنوان:  الردن  اجلن�شية: 
ان الطاعن قد طعن على حكم ال�شتئناف رقم 2013/1073 جتاري - م ت- 
تودع  ان  عليك  يتعني  فانه  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  عن  ال�شادر  اأظ   �س- 
مذكرة بالرد على �شحيفة الطعن خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ا�شتلم 

العلن وذلك لدى قلم كتاب حمكمة النق�س ابوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1840 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ �شركة اخلليج الول العقارية اجلن�شية: المارات   املنفذ �شده 
المارات     اجلن�شية:  جويزيو  لوك  جني  والنتاج  لل�شتك�شاف  توتال  �شركة   :
جويزيو  لوك  جني  والنتاج  لل�شتك�شاف  توتال  �شركة  اعلنه:  املطلوب 
اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد   2013/674 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
الثنني املوافق 2014/2/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او 

بوا�شطة وكيل معتمد ال�شند اعله،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العلمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 131350        بتاريخ: 2009/07/05
امل�شجلة حتت رقم : 127149        بتاريخ: 2010/12/23

با�ش��م: اناي�شن �س.م.ح
وعنوانه: �س ب: 262732 ، جبل علي ، دبي ، المارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )100( – )2010/10/31 (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

بالتجارة  املتعلقة  الكمبيوتر )النرتنت( واملعلومات  �شبكة  التجارة اللكرتونية عن طريق مواقع  خدمات 
اللكرتونية ، خدمات العمال التجارية ، ادارة العمال التجارية واملعلومات املتعلقة بها ، خدمات جتميع 
اللكرتونية  املنتجات  ؛  وحتديدا  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  الغري  ل�شالح  ال�شلع  من  ت�شكيلة 
؛  ت�شجيل  اقرا�س  ؛  مغناطي�شية  بيانات  حاملت  ؛  ال�شور  او  ال�شوت  ن�شخ  او  ار�شال  او  ت�شجيل  اجهزة  ؛ 
الكتب الر�شادية ، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها وطلبها و�شرائها ب�شهولة عن طريق موقع �شبكة 
النرتنت وغريها من و�شائل الت�شالت وقنوات التلفزة الف�شائية وقوائم الكاتالوج )البيانات امل�شورة( او 

املتاجر.- الواق�عة بالفئة   : 35
* التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العلمة: اناي�شن �س.م.ح
ا�شم املتنازل له فيفا للرتفيه م.م.ح

مه�نته: التجارة
جن�شيته:المارات 

عنوانه وحمل اإقامته: �س ب:18378، جبل علي ، دبي – المارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/30 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2013/08/27
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعديل عالمة جتارية  
 رقم اليداع / الطلب  49142  تاريخ الإيداع 2002/8/28 

40508  تاريخ الت�شجيل 2003/5/21   رقم الت�شجيل 
 رقم الإ�شدار ال�شابق 21   تاريخ الإ�شدار ال�شابق 2003/1/29 

با�شم مركز اللولو )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

العلمة قبل التعديل 
  

العلمة بعد التعديل 

  
 العنوان �س . ب : 60188  دبي  دولة الإمارات العربية املتحدة 

 تاريخ انتهاء احلماية 2022/8/28 
 ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 املنتجات اآلة الورغن املو�شيقية . 
التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق تعديل العلمة اإىل   :

  رقم الإي�شال  
تاريخ الإي�شال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعديل عالمة جتارية  
 رقم اليداع / الطلب  49141  تاريخ الإيداع 2002/8/28 

40524  تاريخ الت�شجيل 2003/5/21   رقم الت�شجيل 
 رقم الإ�شدار ال�شابق 21   تاريخ الإ�شدار ال�شابق 2003/1/29 

با�شم مركز اللولو )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

العلمة قبل التعديل

    
العلمة بعد التعديل

   
 العنوان �س . ب : 60188  دبي دولة الإمارات العربية املتحدة 

 تاريخ انتهاء احلماية 2022/8/28 
 ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ، املنتجات م�شعل كهربائي ) بطارية �شغرية ( ، م�شباح طوارئ كهربائي ، م�شباح �شوئي لتوفري الطاقة 
جمففات ال�شعر ، اأفران مايكرويف ، من�شدة غاز ، اأوعية توزيع املاء ، اأجهزة �شنع القهوة ، غليات كهربائية ، 
ثلجات     ) برادات ( ، مدفئة ) �شخان ( للغرف ، مقلة عميقة ال�شطح معدة للقلي ، حمم�شة خبز كهربائية 

، اأجهزة �شنع الف�شار ، م�شواة ، موقد كهربائي اأو غازي للطهو .
التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق تعديل العلمة اإىل   :

 رقم الإي�شال  
تاريخ الإي�شال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعديل عالمة جتارية  
 رقم اليداع / الطلب  49143  تاريخ الإيداع 2002/8/28 

40509  تاريخ الت�شجيل 2003/5/21   رقم الت�شجيل 
 رقم الإ�شدار ال�شابق 21   تاريخ الإ�شدار ال�شابق 2003/1/29 

با�شم مركز اللولو )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

العلمة قبل التعديل

    
العلمة بعد التعديل

   
 العنوان �س . ب : 60188  دبي  دولة الإمارات العربية املتحدة 

 تاريخ انتهاء احلماية 2022/8/28 
 ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

املنتجات خلط يدوي ، مطحنة بن ) ت�شغل يدوياً ( . 

 

التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق تعديل العلمة اإىل   :

  رقم الإي�شال  
تاريخ الإي�شال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعديل عالمة جتارية  
 رقم اليداع / الطلب  49138  تاريخ الإيداع 2002/8/28 

40526  تاريخ الت�شجيل 2003/5/21   رقم الت�شجيل 
 رقم الإ�شدار ال�شابق 21   تاريخ الإ�شدار ال�شابق 2003/1/29 

با�شم مركز اللولو )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

العلمة قبل التعديل

    
العلمة بعد التعديل 

 العنوان �س . ب : 60188  دبي  دولة الإمارات العربية املتحدة 
 تاريخ انتهاء احلماية 2022/8/28 

 ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 
اآلية ، خلط مَولِّف ، ع�شارة ليمون / جهاز ا�شتخل�س الع�شري ، خلط مزود بزبدية )  املنتجات غ�شالة 
�شلطانية ( ، مطحنة بن ، معاجلات الطعام ، غ�شالة اأطباق ، املكن�شة الكهربائية ، ماكينات خياطة ، فرامة حلم 

) كهربائية ( ، �شكني اأو �شفرات كهربائية ، فتاحة العلب اأو املعلبات ، مكن�شة يدوية ، مفرمة ) كهربائية ( .
التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق تعديل العلمة اإىل   :

 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعديل عالمة جتارية  
 رقم اليداع / الطلب  49139  تاريخ الإيداع 2002/8/28 

 رقم الت�شجيل 40525  تاريخ الت�شجيل 2003/5/21 
 رقم الإ�شدار ال�شابق 21   تاريخ الإ�شدار ال�شابق 2003/1/29 

با�شم مركز اللولو )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

العلمة قبل التعديل
   

العلمة بعد التعديل

 العنوان �س . ب : 60188  دبي  دولة الإمارات العربية املتحدة 
 تاريخ انتهاء احلماية 2022/8/28 

 ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 
املنتجات مك�شط اأو م�شحاج ) حملق كهربائي ( ، مفرمة يدوية ، فرامة حلم يدوية ،  فتاحة ُعلب يدوية .

التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق تعديل العلمة اإىل   :

  رقم الإي�شال  
تاريخ الإي�شال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعديل عالمة جتارية  
 رقم اليداع / الطلب  49140  تاريخ الإيداع 2002/8/28 

45571  تاريخ الت�شجيل 2004/3/3   رقم الت�شجيل 
 رقم الإ�شدار ال�شابق 28   تاريخ الإ�شدار ال�شابق 2003/11/3 

با�شم مركز اللولو )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

العلمة قبل التعديل 

العلمة بعد التعديل 
  

 العنوان �س . ب : 60188  دبي  دولة الإمارات العربية املتحدة 
 تاريخ انتهاء احلماية 2022/8/28 

 ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ، )VCR( اأجهزة ت�شجيل كا�شيتات الفيديو ، )VCP( املنتجات اأجهزة تلفزيون ، اأجهزة اآلية لت�شغيل كا�شيتات الفيديو
، ماكينات فاك�س ، م�شغل  ، اآلت حا�شبة مع مفكرة  ، كامريات   )RCR( اأجهزة هواتف ، اأجهزة ت�شجيل كا�شيتات مع راديو
كا�شيت حممول لل�شتعمال ال�شخ�شي )WALKMAN( ، م�شجل �شيارة مبج�شمات ، م�شغلت اأقرا�س فيديو رقمية 
 ) HI-FI هواتف  نقالة ، كا�شيتات فيديو وكا�شيتات �شمعية ، اأنظمة عالية الأمانة ) دقيقة يف ا�شتعادة الأ�شل ال�شوتي ،
، م�شغلت اأقرا�س الفيديو املدجمة )VCD( ، اأجهزة راديو جمهزة بجهاز تعديل �شعة املوجة )AM( وبت�شمني تردد 

)FM( ، �شناديق حديدية ، اأجهزة �شد اأو غلق الأكيا�س باحكام ، ميزان لقيا�س الوزن داخل احلمام .
التعديلت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق تعديل العلمة اإىل   :

 رقم الإي�شال  
تاريخ الإي�شال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ : 2012/8/23 املودعة حتت رقم :   178355 
تاريخ اإيداع الأولوية:    / / 

با�ش��م :    ذا كولومر جروب ا�شبانيا ، ا�س. ال.
وعنوانه:دبليو تي �شي امليدا بارك - �شي/تري�شو دي مولينا 40 - 08940 كورنيل دي لوبريغات - بر�شلونة 

- ا�شبانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات العناية باجل�شم ؛ منتجات العناية بالأظافر ؛ طلء للأظافر ؛ مواد ل�شقل الأظافر ؛ اأظافر 
الأظافر  لت�شكيل  م�شحوق  ؛  للأظافر  لتقوية  م�شتح�شرات  ؛  الأظ��اف��ر  لتنعيم  كرميات  ؛  الإ�شطناعية 

املنحوتة واملتك�شرة ؛ مزيلت طلء الأظافر ؛ مواد ل�شقة لتثبيت الأظافر ال�شناعية
الواق�عة بالفئة: 3

وبخط  م�شتطيل  داخل  لها  معنى  ل  كلمة  وهي   ETERNAIL العبارة اللتينية    : العلمة  و�شف 
اأ�شود داكن. 

ال�ش��رتاطات: 0  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

 ق�سم العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ : 2012/9/4 املودعة حتت رقم : 178828 
تاريخ اإيداع الأولوية:    / / 

با�ش��م :اح�شان اهلل حممد �شريف قدري
وعنوانه:�س ب 81346 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شالونات ت�شريح ال�شعر ؛ �شالونات التجميل ؛ زراعة ال�شعر، خدمات العناية بالأظافر ؛ خدمات امل�ش�اج ؛ 

خدمات ال�شاونا ؛ خدمات احلمامات الرتكية
الواق�عة بالفئة: 44

jose eber   بالأحرف اللتينية حولها ر�شم ل�شعار ن�شف دائري يف و�شطه  و�شف العلمة :  الكلمات 
من الأ�شفل ر�شم لعقدة مميزة ال�شكل ا�شفل منها الكلمات جوزيه اإيرب بالأحرف العربية  حولها ر�شم ل�شعار 

ن�شف دائري يف و�شطه من الأ�شفل ر�شم لعقدة مميزة ال�شكل
ال�ش��رتاطات: 0  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

 ق�سم العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   
اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شلت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
�سركة جوبتويل ال�سناعية ذ.م.م   / بان  البحري( 
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 خلل مدة 

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

او ام ال 3653
ا�سم ال�سفينة 

393168

رقم الت�سجيل ال�سابق

�شنغافورة
 العلم ال�سابق

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   
اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شلت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
والعمال  والتوكيالت  للمالحة  بان/اجلابر  البحري( 
ال�شفينة  ت�شجيل  تقدموا بطلب  قد  البحرية ذ.م.م 

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 خلل مدة 

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

اجلابر 72
ا�سم ال�سفينة 

جديد
رقم الت�سجيل ال�سابق

جديد
 العلم ال�سابق

العدد 10990 بتاريخ 2014/1/8   
اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شلت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
للخدمات  الو�سط  ال�سرق  هور�س  �سي  ب��ان/  البحري( 
ال�شفينة  ت�شجيل  تقدموا بطلب  قد  البحرية ذ.م.م 

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 خلل مدة 

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديد STI Saturn اجلديد

Hako 16 �شابقا

رقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

�شنغافورة
 العلم ال�سابق

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:اكادميية ثمار
THEMAR ACADEMY طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: اكادميية ثمار 

املودعة بالرقم:199858       بتاريخ:2013/10/23 م
با�ش��م:اكادميية ثمار

وعنوانه:ابوظبي ، �س.ب: 77803 ، هاتف: 02222289 ، فاك�س: 022222889 
للح�شول على موؤهلت معتمده من  تدريب  برنامج  بالفئة:41  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 

احلكومة . 
و�شف العلمة:العلمة عبارة عن �شكل �شجرة حتمل الثمار ممثلة بال�شخا�س بدرجات اللونني البنف�شجي 
 THEMAR ACADEMY والخ�شر وعلى ي�شار ال�شكل اكادميية ثمار بدرجات اللون الخ�شر ويدنوها

باللون البني الفاحت وال�شكل على خلفية باللون البي�س .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عقيل علي كاظم
The Knightsbridge Cafe :طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية 

املودعة بالرقم:187460       بتاريخ:2013/2/26 م
با�ش��م:عقيل علي كاظم

وعنوانه:�س.ب: 72004 فيل رقم 1 ملك حممد احمد �شامل ، جمريا الثانية
ال�شاخنة  وامل�شروبات  الطعام  )توفري  ومقهى  مطعم  بالفئة:43  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 

والباردة  . 
و�شف العلمة:هي عبارة عن كلمة Knightsbridge Cafe مكتوبة باحلروف الليتينة باللون ال�شود   
العلمة  ا�شتخدام كلمة )Knightsbridge( مبعزل عن  املطالبة بحق ح�شري عند  ال�ش��رتاطات:عدم 

لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مطعم م�شكوف
Masgouf طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: م�شكوف 

املودعة بالرقم:202532       بتاريخ:2013/12/12 م
با�ش��م:مطعم م�شكوف

وعنوانه:ابوظبي ، �س.ب: 72004 ، هاتف : 0508705555 ، فاك�س: 043446528
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 مطعم ومقهى . 

و�شف العلمة:مربع كبري باللون البي�س كتب عليه عبارة م�شكوف وحتتها عبارة   
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:ايزي بايت�س كاترينغ ذ.م.م
E B :طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية 

املودعة بالرقم:185317       بتاريخ:2013/1/17 م
با�ش��م:ايزي بايت�س كاترينغ ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع النجدة ، �س.ب: 110875 ، هاتف: 0555557391 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة )اعداد الوجبات( . 

 E B و�شف العلمة:العلمة التجارية عبارة عن �شكل دائرة باطار ا�شود وكتب بداخلها حرفان باللتينية
حيث كتب حرف B باللون ال�شود وحرف E باللون البي�س على هيئة �شوكة حماطة بالطار ال�شود .  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:م�شتودع ليفلين للدواء ذ.م.م
LDS :طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية 

املودعة بالرقم:200202       بتاريخ:2013/10/29 م
با�ش��م:م�شتودع ليفلين للدواء ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �س.ب: 5267 ، هاتف: 025557511 ، فاك�س: 025557522 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 م�شتودع طبي . 

و�شف العلمة:م�شتطيل ابي�س كبري ر�شم يف داخله عبارة على �شكل فرا�شة بجناحني الول باللون الزرق 
الفاحت والخر باللون الحمر الفاحت يف جانب الر�شمة كتب عبارة LDS باللون ال�شود باللغة الجنليزية .  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  ايجارية  منازعات   )  2013/270( رقم  الدعوى  يف  تقرر  لقد 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة ال�شابعة( واملرفوعة  من 
املدعي / �شركة ام بي ام العقارية لعلن املدعى عليهم 1- �شركة الدقه 
�شعيد  النوبي  ب��لل  �شاحي   -2 العامة  وال�شيانة  للمقاولت  العاملية 
3- بطي ح�شن حممد بورحمة املن�شوري 4- يو�شف حممد يو�شف ابو 
يو�شف جل�شة يوم الثنني املوافق 2014/1/13 يف متام ال�شاعة 12.00 
م�شاء مبقر اللجنة الكائن يف 33 ابوظبي �شارع الدفاع منطقة مع�شكر 

ال نهيان بجانب �شندوق الزواج فيل رقم 2   
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
اعالن حكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/440 
ذ.م.م  البناء  ملقاولت  جيلني  ال�شني  كوريا  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
املوافق  ب��ت��اري��خ  ان���ه  نعلمك  بالن�شر  ال��ع��ن��وان:  الم�����ارات   : اجلن�شية 
بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2013/12/30م قد حكمت عليك 
حكمت  ب��ال��ت��ايل:  ال�شني   : اجلن�شية  �شني  ه��وي��دوجن  ل�شالح  اع���له 
للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة 
والزامها  قيمتها  او  ع���ودة  �شفر  وت��ذك��رة  دره���م   72569 وق���دره  مبلغ 

مب�شاريف الدعوى ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك 

هذا امل�شتند . �شدر بتوقيعي وختم املحكمة املوافق 2014/1/5م   
رئي�س قلم املحكمة العمالية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
حمكمة ابوظبي العمالية البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ب���داأ ه��ي��و روب��رت�����ش��ون وزي���ر ���ش��وؤون ال�����ش��رق الأو�شط 
و�شمال اأفريقيا يف وزارة اخلارجية الربيطانية ام�س 
زيارة اإىل الدولة يف م�شتهل جولته يف منطقة اخلليج. 
ويلتقي الوزير روبرت�شون خلل زيارته الأوىل للدولة 
منذ ان�شمامه اإىل وزارة اخلارجية الربيطانية يف �شهر 
اأكتوبر املا�شي..كبار امل�شوؤولني احلكوميني يف الدولة 
وال�شوؤون  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��لق��ات  لبحث 

الإق��ل��ي��م��ي��ة. واأع����رب ال��وزي��ر ال��ربي��ط��اين يف ت�شريح 
التي  الدولة  بزيارة  �شعادته  ال��زي��ارة عن  ب��دء  قبل  له 
اأنه  اإىل  تاريخية..م�شريا  علقات  بلده  مع  تربطها 
ال�شداقة  اأوا�شر  تعزيز  �شبل  الزيارة  �شيناق�س خلل 
قد  ال��ب��ل��دان  وك��ان  البلدين.  ب��ني  امل�شرتك  وال��ت��ع��اون 
2010 فريق عمل م�شرتك يهدف  اأ�ش�شا خلل عام 
والتعليم  الثقافة  جم��الت  يف  بينهما  التعاون  لزيادة 
وال�شيا�شة  وال���ش��ت��ث��م��ار  وال��ت��ج��ارة  والأم����ن  وال���دف���اع 

اخلارجية.

•• ابوظبي-الفجر:

قررت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان �شلطان 
ب��ن زاي���د ال���رتاث���ي، مت��دي��د ف���رتة ا�شتقبال 
امل�����ش��ارك��ات يف امل�����ش��اب��ق��ة ال�����ش��ع��ري��ة ال��ت��ي مت 
اإطلقها على هام�س فعاليات املهرجان اإىل 
تاريخ 15 يناير اجلاري لإف�شاح املجال اأمام 
اأكرب عدد من ال�شعراء للم�شاركة واملناف�شة 

على جوائز امل�شابقة.
توجيهات  مع  من�شجما  اللجنة  ق��رار  وياأتي 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
نادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
تراث الإمارات حيث تلقى امل�شابقة ال�شعرية 
اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا ودع��م��ا ك��ب��ريا م��ن �شموه، 
لت�شجيع ال�شعراء وتكرميهم بعد اأن اأ�شبحت 
امل�شابقة �شنوية تتزامن مع مهرجان �شموه 

يف �شويحان.
املنهايل  النوه  بن  ال�شيد عامر بخيت  واأك��د 
م�شوؤول  امل��ن��ظ��م��ة،  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و 
اللجنة  اأن  املهرجان  يف  الإع��لم��ي��ة  اللجنة 
تلقت  امل��و���ش��م  ل��ه��ذا  امل�شابقة  اط���لق  وم��ن��ذ 
عدداً كبرياً من الق�شائد ل�شعراء من دولة 

الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي، ما 
يوؤكد على اأهمية امل�شابقة وقيمتها. 

اأقرت  قد  العليا  اللجنة  اأن  املنهايل  واأو�شح 
امل�شابقة  يف  امل�����ش��ارك��ات  ا���ش��ت��ق��ب��ال  مت��دي��د 
تاريخ  اإىل  الإب��ل  بو�شف  اخلا�شة  ال�شعرية 
15-1-2014 لإتاحة الفر�شة اأمام اأكرب 
عدد من ال�شعراء لل�شرتاك بامل�شابقة التي 
تعترب الأوىل من نوعها يف هذا املجال، والتي 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات  ج��اءت 
زايد اآل نهيان لت�شجيع ال�شعراء وتكرميهم 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى الإب�����داع يف ه���ذا الغر�س 
هامة  بجزئية  يرتبط  الذي  املميز  ال�شعري 

من موروثنا العريق.
وقال املنهايل: اإن كثافة الإقبال على امل�شاركة 
يف امل�شابقة بدورتها الثانية يوؤكد اأن املناف�شة 
بجوائز  للفوز  ق��وي��ة  �شتكون  ال�شعراء  ب��ني 
م�شتوى  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال��ق��ّي��م��ة،  امل�����ش��اب��ق��ة 
ويرتقي  ع��اٍل  اللجنة  تلقتها  التي  الق�شائد 
ال�شاحة  اإث���راء  على  يعمل  و���ش��وف  للذائقة 
بنوعية خا�شة من الق�شائد املتعلقة بالإبل، 
حيث تفتقر ال�شاحة لهذا الغر�س يف ق�شائد 
ال�شعراء. واأو�شح م�شوؤول اللجنة الإعلمية 

اأن اأغلب امل�شاركات التي تلقتها اللجنة كانت 
م��ن حيث  وال�����ش��واب��ط  ب��ال�����ش��روط  ملتزمة 
اإىل  املو�شوع ووحدة الوزن والقافية، واأ�شار 
الق�شائد  جميع  ت�شتبعد  �شوف  اللجنة  اأن 

التي ل تلتزم ب�شروط واآلية امل�شابقة.
اللجنة  م�����ش��وؤول  ذّك���ر  ت�شريحه  خ��ت��ام  ويف 
الإع��لم��ي��ة يف م��ه��رج��ان ���ش��ل��ط��ان ب��ن زايد 
امل�شاركة  ب���اب  اإغ����لق  اأن����ه وب��ع��د  ال���رتاث���ي، 
امل�شابقة  على  امل�شرفة  اللجنة  تقوم  �شوف 
اأجمل خم�س ق�شائد  بعملية الفرز واختيار 
ق�شائدهم  لإلقاء  الفائزين  ودعوة  م�شاركة 
العليا  اللجنة  ر���ش��دت  وق���د  ال��ل��ج��ن��ة.  اأم����ام 
للفائزين  قيمة  جوائز  للمهرجان  املنظمة 
الفائز  و�شيحظى  الأوىل،  اخلم�شة  باملراكز 
ب�����ش��ي��ارة ف��اخ��رة ورم����ز، كما  ب��امل��رك��ز الأوىل 
مي��ن��ح ال���ف���ائ���زون ب��امل��راك��ز الأرب���ع���ة جوائز 
ن��ق��دّي��ة ق��ّي��م��ة، وك��ذل��ك ���ش��وف ي��ت��م اإ�شدار 
خلل  يوزع  الفائزة  للق�شائد  �شوتي  األبوم 
للفائزين  �شعرية  اأم�شية  واإقامة  املهرجان، 

اخلم�شة تكرميا لهم.
وك�����ان ال�����ش��اع��ر الإم�����ارات�����ي ���ش��ع��د م����رزوق 
امل�شابقة  يف  الأول  باملركز  ف��از  قد  الأحبابي 

بدورتها املا�شية. وتنطلق فعاليات مهرجان 
الأول من  ال���رتاث���ي يف  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
ب��رع��اي��ة ودع���م �شمو ال�شيخ  ال��ق��ادم  ف��رباي��ر 
�شاحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
ال�شمو رئي�س الدولة - حفظه اهلل-، رئي�س 
�شويحان  منطقة  يف  الإم�����ارات  ت���راث  ن���ادي 
اإىل  اإ�شافة  املهرجان  ويت�شمن  باأبوظبي. 
الفعالية الرئي�شة مزاينة الإبل العديد من 

الأن�شطة والفعاليات الثقافية والرتاثية.
املهرجان تطورا كبريا من حيث  �شهد  وقد 
دورته  و�شت�شهد  والإدارة،  وامل��ي��دان  ال�شباق 
اجل��دي��دة 2014 ت��ط��ورا وف��ك��را ج��دي��دا يف 
ع��امل امل��ه��رج��ان��ات ال��رتاث��ي��ة ب��ه��دف تر�شيخ 
لريا�شة  اإحياًء  الأجيال  اإىل  ونقله  ال��رتاث 

الآباء والأجداد.
وقد حظي مهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي 
وخليجية  حملية  مب�شاركة  انطلقته  منذ 
اأهم  راأ�����س  ع��ل��ى  و���ش��ع��ه  �شاهمت يف  وا���ش��ع��ة 
مهرجانات الإبل يف املنطقة والعامل، وعمل 
على اإنعا�س احلركة القت�شادية وال�شياحية 
اإعلمي  ب��ح�����ش��ور  ك��م��ا ح��ظ��ي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

عربي وعاملي كبريين.

•• عجمان ـ الفجر 

اأ����ش���اد ح��م��د ت���رمي ال�����ش��ام�����ش��ي مدير 
بالتعاون  ال��ط��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان  منطقة 
منطقة  اإدارة  ب���ني  وامل��ث��م��ر  ال��ق��ائ��م 
العامة  والإدارة   ، ال��ط��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان 
 ، بعجمان  الجانب  و�شئون  للإقامة 
يف  عجمان  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
القوانني  وتطبيق  التن�شيق  جم���ال 
واللوائح اخلا�شة باملواليد والوفيات 
هناك  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دا   ، والق����ام����ة 
ت���ع���اون وث��ي��ق وات�����ش��ال م��ب��ا���ش��ر بني 
هذه اجلهات التي تعمل على تطبيق 
وتقدمي   ، عليها  املن�شو�س  القوانني 
املن�شو�س  ال��ق��وان��ني  اخل��دم��ات وف��ق 
، وتقدمي  ال���دول���ة  ق��ب��ل  ع��ل��ي��ه��ا م���ن 

يحتاجها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  خم��ت��ل��ف 
املواطن واملقيم يف اجلانب ال�شحي.

ت��روؤ���ش��ه الجتماع  ج���اء ذل���ك خ���لل 
الذي  ال���ع���ام  ل���ه���ذا  الأول  امل�����ش��رتك 
عقدته اإدارة الطب الوقائي بح�شور 
نائب مدير منطقة  اأحمد احلو�شني 
ح�شن  وال��دك��ت��ور   ، الطبية  ع��ج��م��ان 
ع��ب��دامل��ن��ع��م م��دي��ر ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي ، 
وخمي�س عبداهلل رئي�س ق�شم العلم 
يف  امل�شوؤولني  م��ن  ووع���دد   ، ال�شحي 
الرائد  اإىل ج��ان��ب   ، ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب 
القيادة  العو�شي من  يو�شف  عبداهلل 
والرائد   ، ع��ج��م��ان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
الإدارة  م��ن  ال�شام�شي  عبيد  حممد 

العامة للإقامة و�شئون الجانب.
القرار  على  بناء  اأنه  ال�شام�شي  وقال 
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التي  ال��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  ت�شكيل  مت  ف��ق��د 
واجلن�شية   ، الطبية  املنطقة  ت�شم 
والق���ام���ة و���ش��رط��ة ع��ج��م��ان ، حيث 
اللجنة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات  ال���ق���رار  ح���دد 
البيانات  تغيري  طلبات  يف  النظر  يف 
والوفاة  امل��ي��لد  ���ش��ه��ادات  ال�����واردة يف 
عرب املن�شو�س عليها يف املادة )21( 
من القانون الحتادي رقم 18 ل�شنة 
املواليد  قيد  تنظيم  �شاأن  2009 يف 
ال��ق��رار لدارة  ، واإ����ش���دار  وال��وف��ي��ات 
بلغات  ب�شتجيل  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب 
اأو الوفاة التي مت تقدميها   ، ال��ولدة 
او  امليلد  واقعة  عن  ع��ام  م�شي  بعد 
الوفاة ، وذلك بناء على حكم املحكمة 
املخت�شة ، واأي�شا النظر يف حالت عدم 

يف  عليها  املن�شو�س  ال��وث��ائ��ق  ت��واف��ر 
املادة ) 12( من هذا القرار. واأ�شاف 
املتعلقة  احل���الت  ناق�س  اج��ت��م��اع  اأن 
والقامة  امل��ي��لد  ���ش��ه��ادات  ب��ا���ش��دار 
التفاق على كتابة  ، وكذلك  والوفاة 
ا�شم الدولة فقط للمواليد املواطنني 
ال���ذي���ن ي����ول����دون خ�����ارج ال����دول����ة يف 
ا�شدارها  يتم  ال��ت��ي  امل��ي��لد  ���ش��ه��ادات 
لهم ، والتاأكيد على الزامية اح�شار 
ال��ه��وي��ة ل����ش���دار ���ش��ه��ادات امل���ي���لد ، 
�شهادات  يف  الب  مهنة  كتابة  وع���دم 
ا�شم  بكتابة  يكتفي  وامن���ا   ، امل��وال��ي��د 
امل���ول���ود ك���ام���ل وف����ق م���ا ه���و م���دون 
كتابة  وع���دم   ، الر�شمية  ال��وث��ائ��ق  يف 
وكذلك   ، للمواليد  املركبة  ال�شماء 
املواطنني  ل��غ��ري  بالن�شبة  ي�����ش��رتط 

اح�شار الم �شهادة عدم ممانعة من 
ال��زوج ان كان خ��ارج الدولة ل�شدار 

�شهادة ميلد للطفل.
هذه  ان  عجمان  طبية  م��دي��ر  وق���ال 
اجتماعا  ت��ع��ق��د  اأن  ت���ق���رر  ال��ل��ج��ن��ة 
الق�شايا  مل��ن��اق�����ش��ة  اأ����ش���ب���وع���ني  ك���ل 
امليلد  ����ش���ه���ادات  ب���ا����ش���دار  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بالقامات  والم��ور اخلا�شة  والوفاة 
اأخ��رى نظمت  وجتديدها. من جهة 
حملة  بعجمان  الوقائي  الطب  ادارة 
 45 نحو  فيها  �شارك  بالدم  للتربع 
عبداملنعم  ح�����ش��ن  وق�����ال   ، ���ش��خ�����ش��ا 
اأن احلملة مت  الوقائي  الطب  مدير 
بال�شارقة  ال���دم  ب��ن��ك  م��ع  تنظيمها 
الطب  ادارة  اأه����داف  �شمن  وت��اأت��ي   ،
اأفراد  بني  التوعية  ن�شر  يف  الوقائي 

املجتمع باأهمية التربع بالدم ، حيث 
اأن هذا التربع له فوائد �شحية تعود 
، وكذلك  غ����ريه  ق��ب��ل  امل���ت���ربع  ع��ل��ى 
توفري الدم ملن يحتاجه ، لن التربع 
بالدم عملية اإن�شانية ت�شاهم يف انقاذ 

واأو�شح   ، للدم  بحاجة  اإن�شان  حياة 
احلملة  ه����ي  ه�����ذه  اأن  ع���ب���دامل���ن���ع���م 
و�شتعقبها  ال��ع��ام  ه��ذا  خ��لل  الأوىل 
حملت مماثلة طوال العام ، و�شارك 
نحو  احل���م���ل���ة  ه�����ذه  يف  ال����ت����ربع  يف 

�شرورة  على  م��وؤك��دا   ، �شخ�شا   45
واملوؤ�ش�شات  الع�����لم  و���ش��ائ��ل  ق��ي��ام 
التوعية والتعاون  الجتماعية بن�شر 
هذه  لجن���اح  ال�شحية  اجل��ه��ات  م��ع 

احلملت.

وزير �سوؤون ال�سرق الأو�سط الربيطاين يوؤكد 
اأهمية علقات بلده التاريخية مع الإمارات 

ال�سوالح يتوىل مهام 3 قطاعات بالرتبية بعد اعتذار متديد ا�ستقبال امل�ساركات يف امل�سابقة ال�سعرية ملهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي 
الوكيل امل�ساعد للأن�سطة بعد 4 اأ�سهر فقط

يف اجتماع م�صرتك بني »الطبية« و»االإقامة« وال�صرطة

مناق�سة طلبات ا�سدار �سهادات امليلد والوفاة والإقامة بعجمان

الرومي ت�سدر قرارا ب�ساأن نظام احلوكمة يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية 
•• دبي-وام: 

اأ�شدرت معايل مرمي بنت حممد خلفان الرومي وزيرة ال�شوؤون 
الجتماعية ام�س قرارا ب�شاأن نظام احلوكمة يف الوزارة . ويهدف 
القرار اإىل توفري الرقابة والتوجيه على امل�شتوى املوؤ�ش�شي لنظام 
والعلقات مع  امل�شوؤوليات واحلقوق  و يحدد  ال��وزارة  العمل يف 
جميع الفئات املعنية فيها ويدعم العدالة وال�شفافية وامل�شاءلة 
وي�شمل  ال��ع��م��ل.  بيئة  يف  وامل�����ش��داق��ي��ة  الثقة  وي��ع��زز  املوؤ�ش�شية 
ال��وزارة من عاملني  واملتاأثرين يف عمل  املوؤثرين  القرار جميع 
ومتعاملني و�شركاء وموردين واأفراد وموؤ�ش�شات املجتمع وت�شري 
اأحكامه على جميع اإدارات الوزارة ومكاتبها ووحداتها التنظيمية 
واللجان وفرق العمل امل�شكلة بقرارات وزارية اأو اإدارية. و�شرحت 

معايل مرمي الرومي..اأن اعتماد نظام احلوكمة يف الوزارة ياأتي 
اأنظمتها  ال��وزارة نحو حتديث  تتخذها  التي  الإج���راءات  �شمن 
ومواءمتها مع الأ�ش�س الإدارية الع�شرية للرتقاء بعمل الوزارة 
بتطبيق اأف�شل املمار�شات واملعايري الإدارية و�شي�شهم النظام يف 
حتقيق روؤية الوزارة ور�شالتها وتعميق قيمها املوؤ�ش�شية وتنفيذ 
خطتها ال�شرتاتيجية واأنظمة التميز والتطوير فيها. واأ�شارت 
اإىل رفع م�شتوى اجلودة  �شتوؤدي  اأن هذه اخلطوة  اإىل  الرومي 
يف عمل الوزارة ويف حتقيق مبداأ ال�شفافية والف�شاح وامل�شاءلة 
 . والثبات  والكفاءة  بالفعالية  يت�شم  نحو  على  القانون  و�شيادة 
القرار يت�شمن ت�شكيل جلنة للحوكمة يف  اأن  واأ�شافت معاليها 
تطبيق  على  واملتابعة  الإ���ش��راف  م�شوؤولية  بها  اأنيطت  ال���وزارة 
و�شيكون  اللجنة  تلك  بت�شكيل  ق��رار  و�شي�شدر  احلوكمة  نظام 

احلوكمة  عنا�شر  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  اجل��ه��ات  مهامها حت��دي��د  م��ن 
اخلا�شة  التطبيقات  لقيا�س  موؤ�شرات  واعتماد  بينها  والتن�شيق 
واإدارة  والداخلية  املالية  الرقابة  اأنظمة  ومراجعة  باحلوكمة 
واعتماد م�شاعفة  امل�شتمرة عليها  التح�شينات  واإج��راء  املخاطر 
الجراءات الت�شحيحية وال�شوابط اللزمة لتطبيق مرتكزات 
الدارات  املقدمة من  ال�شتف�شارات  وال��رد على جميع  احلوكمة 
املختلفة ب��ال��وزارة يف ه��ذا ال�����ش��اأن. وق��ال��ت ال��روم��ي اإن ال���وزارة 
م��ا���ش��ي��ة يف ات��خ��اذ ج��م��ي��ع الإج�������راءات ال��ت��ي وج���ه ب��ه��ا �شاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ب�شاأن تطوير العمل 
يف  املناف�شة  على  ق��ادرا  لي�شبح  فاعلية  اأك��رث  وجعله  احلكومي 

املوؤ�شرات العاملية املختلفة.

•• دبي –الفجر:

نظم مركز املوا�شلت احلكومية ع�شو جمموعة مراكز اأعمال موا�شلت 
الإمارات امللتقى التدريبي الثاين ل�120 �شائقاً يعلمون يف قطاع النقل 
عامة  ثقافة  )نحو  عنوان  حتت  ال�شرقي  ال�شاحل  منطقة  يف  احلكومي 
وموؤ�ش�شية متكاملة(، وذلك بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية يف 
بال�شاحل  املوا�شلت احلكومية  املطر و�شي مدير  الدولة. وقال حممد 
، باأن تنظيم امللتقى الثاين ياأتي ا�شتكماًل للنجاح الذي حققه  ال�شرقي 

•• ال�شارقة-وام: 

اأعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن بدء 
املواقف  ر���ش��وم  دف���ع  خ��دم��ة  تطبيق 
الق�شرية  ال��ن�����ش��ي��ة  ال��ر���ش��ائ��ل  ع���رب 
اعتبارا من ام�س وذلك �شمن خطة 
البلدية الرامية اإىل توفري عدد من 
الر�شوم  دفع  يف  الإ�شافية  اخليارات 
العامة  امل���واق���ف  م�شتخدمي  اأم����ام 
وقال  املدينة.  يف  للر�شوم  اخلا�شعة 
ري��ا���س ع��ب��داهلل ع��ي��لن م��دي��ر عام 
اإن تطبيق  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
خدمة الر�شائل الن�شية الق�شرية يف 
البلدية  حر�س  يوؤكد  املواقف  حجز 
يف  احل��دي��ث��ة  التقنية  ت�شخري  ع��ل��ى 
ت��ق��دمي م��زي��د م��ن اخل��دم��ات بي�شر 
اأن اإط����لق هذه  و���ش��ه��ول��ة ..م���وؤك���دا 
اخل����دم����ة ي����اأت����ي ����ش���م���ن ب����اق����ة من 
�شرعت  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة  اخل����دم����ات 
للجمهور  ت��ق��دمي��ه��ا  يف  ال���ب���ل���دي���ة 
املا�شية  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال����ف����رتة  خ�����لل 
الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا 
تقدمي  يف  التقنية  دور  تعزيز  ب�شاأن 
على  والتي�شري  للت�شهيل  اخل��دم��ات 
جمهور املتعاملني. واأكد اأن البلدية 
حر�شت على اأن تكون اخلدمة �شهلة 

ال�شتخدام من خلل ا�شتخدام رقم 
اخلا�شعة  امل���ن���اط���ق  جل��م��ي��ع  واح�����د 
ل��ل��ر���ش��وم ي��ت��م م���ن خ���لل���ه اإر����ش���ال 
املوقف  ر�شالة ن�شية ق�شرية حلجز 
مع ا�شتمرار خيار الدفع عرب اأجهزة 
املدينة  ����ش���وارع  امل��ن��ت�����ش��رة يف  ال��دف��ع 
وبذلك توفر البلدية اأمام اجلمهور 
اأك��رث من خيار للدفع. وم��ن جانبه 
ق��ال ع��اط��ف ال��زرع��وين م��دي��ر اإدارة 
ب��ل��دي��ة مدينة  ال��ع��ام��ة يف  امل���واق���ف 
املواقف  م�����ش��ت��خ��دم��ي  اأن  ال�����ش��ارق��ة 
باإمكانهم  اأ�شبح  ال�شارقة  يف  العامة 
حجز املواقف عرب الر�شائل الن�شية 
الق�شرية على الرقم 5566 وذلك 
الت�شالت  خدمة  م��زودي  ملتعاملي 

وموؤ�ش�شة  ال����دول����ة  يف  امل��ع��ت��م��دي��ن 
ات�شالت  ل���لت�������ش���الت  الإم���������ارات 
و���ش��رك��ة الت�������ش���الت امل��ت��ك��ام��ل��ة دو 
حر�شت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا 
على اأن يكون الرقم موحدا يف جميع 
للت�شهيل  للر�شوم  اخلا�شعة  املناطق 
والتي�شري على اجلمهور. واأو�شح اأنه 
مي��ك��ن ح��ج��ز امل��واق��ف ع��رب خطوات 
ر�شالة  اإر����ش���ال  خ���لل  م��ن  ب�شيطة 
 5566 ال��رق��م  اإىل  ق�شرية  ن�شية 
مب�شدر ورقم لوحة املركبة ثم ت�شل 
ن�����ش��ي��ة ق�شرية  ر���ش��ال��ة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل 
الفرتا�شية  ال���ت���ذك���رة  ب��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
ل��ت��اأك��ي��د اإمت����ام ح��ج��ز امل��وق��ف وقبل 
ان��ت��ه��اء م���دة احل��ج��ز ب��ع�����ش��ر دقائق 

ن�شية  ر�شالة  للمتعامل  ت�شل  �شوف 
اأخرى لتنبيهه بقرب انتهاء احلجز 
وميكن له متديد احلجز عند تلقي 
هذه الر�شالة باإر�شال حرف ن . واأكد 
اأن اخلدمة متوفرة باللغتني العربية 
حتتاج  ل  اخلدمة  واأن  والإجنليزية 
اإىل ت�شجيل بالن�شبة للمركبات التي 
حتمل لوحات دولة الإمارات العربية 
احل�شول  للجمهور  وميكن  املتحدة 
على مزيد من املعلومات من خلل 
للبلدية  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  زي����ارة 
التوا�شل  �شبكات  على  �شفحاتها  اأو 
الرقم  على  الت�شال  اأو  الجتماعي 
كلمة  اإر����ش���ال  اأو   600522005

م�شاعدة للرقم5566.

امللتقى الأول الذي نظم يف الف�شل الدرا�شي الأول، وياأتي بهدف تدريب 
ال�شائقني وتطوير مهاراتهم واإك�شابهم املعارف يف �شتى املجالت املرتبطة 
امللتقى ي�شاهم ب�شكل  باأن  املوا�شلت احلكومية،  بالعمل. واأ�شاف مدير 
وامل�شرفني  لل�شائقني  والإر����ش���ادي  التثقيفي  اجل��ان��ب  ت��ع��زي��ز  يف  ف��ع��ال 
املهنية،  ال�شلمة والبيئة وال�شحة  واملوظفني يف جمال تطبيق معايري 
اأن املركز قد  �شمن نظام الإدارة املتكامل املطبق يف املوؤ�ش�شة. واأ�شار اإىل 
وور�س  ال��ربام��ج  م��ن  جمموعة  لتنفيذ  متنوعة  تدريبية  خطة  اعتمد 
العمل، بهدف حتقيق اأعلى م�شتويات اجلودة يف خدمات النقل والتاأجري 
ال�شاحل  يف  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  م��ن  ل�شركائها  املوؤ�ش�شة  تقدمها  ال��ت��ي 
للموظفني  املهنية  املهارات  تطوير  موا�شلة  خلل  من  وذل��ك  ال�شرقي، 
 120 ح��وايل   ، امللتقى  ح�شر  وق��د  لديهم.   ال�شلمة  مفاهيم  وتعزيز 
�شائق، بالإ�شافة اإىل عدد من الإداريني. و�شمل برنامج امللتقى 6 ور�س 
تدريبية، حتدثت خلل اإحداها ال�شيدة اأمينة ح�شن من منطقة الفجرية 
الطبية، عن الإ�شعافات الأولية، كما وحتدث امل�شاعد اأول وليد هارون من 
اإدارة الدفاع املدين بالفجرية عن احلرائق واآلية التعامل معها وا�شتخدام 
طفايات احلريق، بالإ�شافة اإىل تقدمي حما�شرات اإدارية خمتلفة تتعلق 
بحقوق وواجبات املوظف األقاها ال�شيد معاذ علي العزام من�شق الإح�شاء 

واملتابعة مبوا�شلت الإمارات.
واأثنى املطر و�شي على اجلهود املبذولة من كافة اجلهات احلكومية على 
تقدمي  خ��لل  من  اإجن��اح��ه  يف  وامل�شاهمة  التدريبي  امللتقى  يف  امل�شاركة 

ور�س العمل واملحا�شرات.

موا�سلت الإمارات يف ال�ساحل ال�سرقي تختتم ملتقى 
تدريبيًا لـ120 �سائقًا يف قطاع النقل احلكومي 

بلدية ال�سارقة تعلن عن اإطلق خدمة حجز املواقف عرب الر�سائل الن�سية الق�سرية

•• اأبوظبي-وام:

باأبوظبي  امل�������ش���ري���ة  ال�������ش���ف���ارة  م����ن  ك����ل  اأك���م���ل���ت 

ا�شتعداداتهما  بدبى  امل�شرية  العامة  والقن�شلية 
الإم����ارات  دول���ة  يف  املقيمني  امل�شريني  ل�شتقبال 
ال�شتفتاء  يف  باأ�شواتهم  ل��لإدلء  املتحدة  العربية 
ال�شاعة  من  اعتبارا  وذل��ك  اجلديد  الد�شتور  على 
م�شاء  التا�شعة  ال�����ش��اع��ة  وح��ت��ى  �شباحا  التا�شعة 
الأربعاء  ي���وم  م��ن��ال  ب���دءا  متوا�شلة  اأي����ام   5 ومل���دة 
ال�شفارة يف  12 يناير اجل��اري وذل��ك مبقر  وحتى 
اأبوظبي والقن�شلية بدبي مبا يف ذلك يوما الجازة 

الأ�شبوعية اجلمعة وال�شبت.

و����ش���رح ���ش��ع��ادة اي���ه���اب ح���م���ودة ال�����ش��ف��ري امل�شرى 
بالمارات باأن عدد امل�شريني املقيمني فى المارات 
67666 ناخبا  والذين يحق لهم الت�شويت يبلغ 
منهم 30284 ناخبا يف جلنة ابوظبي والتي ت�شمل 
مدينة العني واملنطقة الغربية و37382 ناخبا يف 
والفجرية  وال�شارقة  دب��ي  ت�شمل  والتي  دب��ي  جلنة 
مو�شحا   .. اخليمة  وراأ����س  القوين  واأم  وعجمان 
موقع  على  اأ�شماءهم  �شجلوا  الذين  هم  ه��وؤلء  اأن 
الت�شويت  لهم  �شبق  اأو  للنتخابات  العليا  اللجنة 
قبل ذلك �شواء يف النتخابات الربملانية اأو الد�شتور 
العامة  والقن�شلية  ال�شفارة  اأن  م��وؤك��دا   .. ال�شابق 
يف  واملتمثلة  اللوج�شتية  ال�شتعدادات  جميع  اأنهتا 
جتهيز واعداد ك�شوف الناخبني و�شناديق القرتاع 

ال�شتفتاء  ع��ل��ى  وامل�����ش��رف��ني  الكمبيوتر  واأج���ه���زة 
وروؤ�شاء اللجان.

ال�شتفتاء  عملية  ف��ى  اجل��دي��دة  الج�����راءات  وع��ن 
اأنها ت�شهد  اأ�شار ال�شفري حمودة اإىل  على الد�شتور 
الت�شويت  اإل��غ��اء  يف  نوعيا متثل  ت��غ��ريا  امل���رة  ه��ذه 
اأن  اإىل  بالربيد الذى كان متبعا من قبل .. لفتا 
مبا�شرا  ال�شتفتاء  جعل  بالربيد  الت�شويت  اإلغاء 
اأمام  بنف�شه  ناخب احل�شور  وه��ذا يتطلب من كل 
فى  اأو  ال�شفارة  فى  �شواء  بها  امل�شجل  جلنته  مقر 
بطاقة  اأ���ش��ل  م��ع��ه  م�شطحبا  ال��ع��ام��ة  القن�شلية 
الرقم القومي امل�شري اأو اأ�شل جواز �شفره املميكن 
���ش��رط��ا للم�شاركة  اأح��ده��م��ا  ال��ل��ذي��ن مي��ث��ل وج���ود 
امل�شتندات  اإن  حمودة  ال�شفري  واأ�شاف  بالت�شويت. 

الناخب  قيام  اأي�شا  تت�شمن  لل�شتفتاء  املطلوبة 
الت�شويت  بيانات  ا�شتمارة  ت�شمى  ا�شتمارة  بطبع 
عند  ي�شتخدم  �شريطي  رم��ز  عليها  �شيكون  والتي 
توجهه اإىل ال�شفارة اأو املقر النتخابي ثم يتم م�شح 
هذا الرمز ال�شريطي للتاأكد من اأن ذات ال�شخ�س 
هو ال�شم املدون يف قاعدة بيانات امل�شريني باخلارج 
الت�شجيل للناخب الذي �شيقوم بطباعته من  رقم 

موقع اللجنة العليا للنتخابات.
واأكد ال�شفري امل�شري اأنه يحظر على الناخب حظرا 
تاما حمل اأي �شعارات �شيا�شية اأو علمات حزبية اأو 
دعائية �شواء كانت موؤيدة اأو معار�شة.. م�شددا على 
اأنه لن ي�شمح بدخول اللجان النتخابية ملن يحمل 

اأيا من هذه ال�شعارات اإل يف حال تخليه عنها.

واأ�شار اإىل اأن ال�شلطات بدولة الإمارات اأبدت كامل 
ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا ل��ت��اأم��ني احل���رم اخل��ارج��ي للمقرات 
على  حر�شها  موؤكدا  ودب��ي  اأبوظبي  يف  النتخابية 
اأن ي��ت��م اإج����راء ال���ش��ت��ف��ت��اء يف ه��ات��ني امل��دي��ن��ت��ني يف 
هدوء وا�شتقرار حتى تتحقق اآمال ال�شعب امل�شري 
يف ا�شتكمال خارطة الطريق التي خرج من اأجلها يف 
ثورة 30 يونيو. وعن التغطية العلمية لعملية 
عبدالفتاح  �شعيب  ق��ال  الد�شتور  على  ال�شتفتاء 
املكتب  اإن  امل�شرية  بال�شفارة  الإع��لم��ي  امل�شت�شار 
كل  ل�شتقبال  ا�شتعداده  اأمت  بال�شفارة  الإع��لم��ى 
وامل�شموعة  امل���ق���روءة  الم��ارات��ي��ة  الع����لم  و���ش��ائ��ل 
واملرئية واي�شا و�شائل العلم العربية والأجنبية 
فى  مهامها  وت�شهيل  الم���ارات  ار���س  على  املقيمة 

ونقل  ب����اأول  اول  ال���ش��ت��ف��ت��اء  عملية  وتغطية  ن��ق��ل 
وم�شاهمة  دور  عن  اجلميع  اأم��ام  الكاملة  ال�شورة 
ال�شتفتاء  عملية  فى  ب��الم��ارات  امل�شرية  اجلالية 

على الد�شتور.
ون��ا���ش��د امل�����ش��ت�����ش��ار الع���لم���ى امل�����ش��رى ك���ل ابناء 
اجلالية امل�شرية املقيمني بدولة المارات العربية 
بالأ�شوات  الإدلء  على  احلر�س  ال�شقيقة  املتحدة 
م�شري  �شكل  يحدد  ال��ذي  اجل��دي��د  الد�شتور  على 
اأن  موؤكدا  املقبلة..  العقود  خلل  م�شر  وم�شتقبل 
اأبوظبي والقن�شلية يف دبي حري�شتان  ال�شفارة يف 
للعامل  ليظهر  الت�شويت  عملية  �شري  �شمان  على 
م�شتقبله  خريطة  ر�شم  يعيد  امل�شري  ال�شعب  اأن 

من جديد. 

بدء ا�ستفتاء امل�سريني املقيمني بالدولة على د�ستورهم اجلديد اليوم وملدة 5 اأيام  

•• دبي- حم�شن را�شد

حكم  �شعادة  ت��ويل  على  تقريبا  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  من  اأق��ل  بعد 
الها�شمي ، اأحد الكفاءات املواطنة من�شب الوكيل امل�شاعد 
لقطاع الأن�شطة والبيئة املدر�شية بوزارة الرتبية والتعليم 
الها�شمي  ف��اج��اأ    ، املن�شب  توليه  بخرب  الفجر  واإن��ف��راد   ،
م��ن��ذ يومني  ال�����وزارة  وق���ي���ادات  ق��ط��اع��ه  اإدارات  م�����ش��وؤويل 
 ، م��ربرة  اأ�شباب  دون  املن�شب  ه��ذا  امل�شي يف  باعتذاره عن 
مف�شل العودة اإىل وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
امل�شاعد  ال��وزارة  ليمار�س مهامه فيها كوكيل   ، ثانية  مرة 
لتنمية املجتمع، ومل ت�شتغرق اإقامته على راأ�س واحد من 
املا�شي  �شبتمرب  منذ  اأ�شهر   4 من  اأك��رث  ال���وزارة  قاطعات 
الوزارة  اأروق���ة  داخ��ل  مطروحا  الت�شاوؤل  ويظل   ،2013
وبامليدان الرتبوي ، عن الأ�شباب التي دفعت الوكيل امل�شاعد 
لقطاع الأن�شطة باأن ي�شارع بالعتذار عن موا�شلة من�شبه 
ال�شابق كفاءاته وقدرته على  ، وقد عرف عنه يف من�شبه 
، �شوؤال مطروح للإجابة  التعامل مع كافة الأم��ور وحلها 

عليه ب�شفافية !
وجاء عقب تويل الها�شمي لقطاع الأن�شطة ، عدة تعديلت 

للوكلء امل�شاعدين بوزارة الرتبية والتعليم، اإذ توىل �شعادة 
علي  ت��رك  بعد   ، ال����وزارة  وك��ي��ل  ال�شوالح من�شب  م���روان 
ليتوىل   ، بالإنابة  ي�شغله  كان  وال��ذي  له  ال�شويدي  ميحد 
امل�شاندة  ق��ط��اع اخل��دم��ات  ، وظ��ل  التعليم اخل��ا���س  ق��ط��اع 
�شاغرا ، والذي كان يتوله �شعادة مروان ال�شوالح ، وترتب 
وكيل  وجه  اأن   ، من�شبه  عن  الها�شمي  �شعادة  اعتذار  على 
اإدارات القطاع ، طالبهم  الوزارة كتابا عرب الإمييل لكافة 
فيه مبراجعته يف كافة الأم��ور اخلا�شة  بقطاع الأن�شطة 
امل�����ش��ان��دة ،  اأم����ور ق��ط��اع اخل��دم��ات  اإ���ش��اف��ة اإىل ت�شيريه   ،
�شاغرا  ب��ات  ال��ذي   ، اخلا�س  التعليم  قطاع  اإىل  بالإ�شافة 
له  ال�شويدي  انتقال  ق��رار  اإ���ش��دار  بعد  وحتى  اليوم  حتى 
منذ ال�شهر تقريبا ، بعد خروجه لإجازة منذ �شدور القرار 
الرتبية،  وزارة  يف  ال��راه��ن  الو�شع  وح�شب   . اليوم  وحتى 
يقوم مروان ال�شوالح وكيل وزارة الرتبية والتعليم، مبهام 
القطاعات الثلثة، بناء على توجيهاته لإداراتها املركزية 
للتوا�شل معه مبا�شرة يف الأمور املتعلقة بتلك القطاعات 
ال��وزارة امل�شاعد لقطاع  ، وتظل فوزية ح�شن غريب وكيل 
امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  املعل  الرتبوية،وخوله  العمليات 

لقطاع ال�شيا�شات التعليمية.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ اق�����ب�����ال 
 - نا�شر  اب��و  را�شيل  ح�شني 
جواز  اجلن�شية  بنجلدي�س 
�شفره رقم   )1182714( 
�شادر من بنجلدي�س   من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 050/366055   

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ بيرت براين 
اجلن�شية:  ���ش��و  م���ورت���ون 
ب��ري��ط��ان��ي��ا   ج����واز �شفره 
رقم   )457425472(  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/6220148

فقدان جواز �سفرت
منى  امل��������دع��������ة/  ف�������ق�������دت  
ا�شماعيل  ا�شماعيل  حممود 
اجلن�شية:  ال����ب����ل����ت����اج����ي  
م�����ش��ر   ج���واز ���ش��ف��ره��ا رقم   
)3230656(  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/2360367

فقدان �سهادة ا�سهم
ال��رح��م��ن حم��م��د املن�شوري  ن��اع��م��ة ع��ب��د  ال�����ش��ي��دة/  ت��ع��ل��ن 
من  ���ش��ادرة  اأ�شهم  �شهادة  ف��ق��دان  ع��ن  اجلن�شية(  )اإم��ارات��ي��ة 
رقم    ) �شهم   300.000 )ب��ع��دد  ال��ع��ق��اري��ة   م��ن��ازل  �شركة 

ال�شهادة )101917(
على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة املذكورة او الت�شال 

على رقم 0506600330  م�شكورا
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عربي ودويل

اإ�صابة خطرة لعقيد يف املخابرات اليمنية بتفجري 

اتفاق لوقف اإطلق النار يف �سعدة ب�سمال اليمن
•• �شنعاء-وكاالت:

اإن  مينية  ر�شمية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
وال�شلفيني  احل��وث��ي��ني  ج��م��اع��ة 
اجلمهوري  ال��ق�����ش��ر  يف  وق����ع����وا 
اتفاقا  ال���ب���لد،  ���ش��م��ايل  ب�����ش��ع��دة 
ال���ن���ار يف حمور  اإط������لق  ل���وق���ف 
�شمايل  حجة  مبحافظة  ح��ر���س 
غ���رب���ي ال���ي���م���ن ب����اإ�����ش����راف جلنة 
اللجنة  رئا�شية من جانبها قالت 
ال���دول���ي���ة ل��ل�����ش��ل��ي��ب الأح���م���ر اإن 
بطائرة  نقلوا  اجل��رح��ى  ع�شرات 
العا�شمة  اإىل  دم���اج  م��ن  خ��ا���ش��ة 

�شنعاء.
وي��ع��ت��رب الت���ف���اق م��ل��زم��ا لطريف 
ال���ن���زاع، وي��ق�����ش��ي ب��وق��ف اإط���لق 
النار واإنهاء كافة عوامل التوتر. 
الطرفني  ال���ت���زام  ي��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
لهما،  التابعني  امل�شلحني  ب�شحب 
وت�����ش��ل��ي��م م���واق���ع مت��رك��زه��م اإىل 
والع�شكرية  الأم��ن��ي��ة  ال���وح���دات 
احلماية  ت��وف��ري  ���ش��ت��ت��وىل  ال��ت��ي 
الأمنية للمواطنني يف الطرقات، 
وف��ت��ح ال��ط��رق��ات م��ن ح��ر���س اإىل 

�شعدة.
اليمنية  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ال��ر���ش��م��ي��ة ���ش��ب��اأ ع���ن م�����ش��در يف 
ق��ول��ه م�شاء  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الثنني، اإنه مت التو�شل اإىل توقيع 
واحلوثيني  ال�شلفيني  بني  اتفاق 
لوقف احل��رب يف حمافظة حجة 
عدد  بني  املقطوعة  الطرق  وفتح 

من املحافظات. 

�شالح  العقيد  ان  النفجار  مكان 
القا�شي ا�شيب بجروح خطرة يف 
انفجار �شيارته التي مت تفخيخها 

على الرجح .
ن���ق���ل اىل  اجل����ري����ح  ان  وا�����ش����اف 
امل�شت�شفى ، يف حني كانت النريان 
ل تزال م�شتعلة يف حطام ال�شيارة 
كريرت  ح����ي  يف  ان���ف���ج���رت  ال���ت���ي 
بو�شط ع��دن، ك��ربى م��دن جنوب 

البلد.
ال�شابق  من  ان��ه  امل�شوؤول  واو�شح 
لوان���ه ال��ق��ول م��ا اذا ك��ان تنظيم 
الهجوم  ع���ن  م�����ش��وؤول  ال��ق��اع��دة 

احلدود مع ال�شعودية وذكر �شهود 
اأن احلوثيني �شيطروا على  عيان 
ال�شلفيون  منها  ان�شحب  م��واق��ع 
القبائل  م�شلحي  مع  املتحالفون 
���ش��م��ال مدينة  ك��ت��ف  م��ن��ط��ق��ة  يف 
���ش��ع��دة، ودم�����روا م��در���ش��ة دينية 

وع�شرين منزل.
هذا وا�شيب عقيد يف ال�شتخبارات 
اليمنية بجروح خطرة يف تفجري 
الثلثاء  �شباح  �شيارته  ا�شتهدف 
امني  م�شوؤول  اف��اد  كما  ع��دن،  يف 

وكالة فران�س بر�س.
امل�شوؤول لفران�س بر�س من  وقال 

البدء  �شيتم  اأن��ه  امل�شدر  واأو���ش��ح 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ب����ن����ود الت�����ف�����اق خ���لل 
معتربا  القادمة،  ال�24  ال�شاعات 
اإنهاء  ب��اجت��اه  خ��ط��وة مهمة  اإي���اه 
وعودة  الطرفني  ب��ني  امل��واج��ه��ات 

الأو�شاع اإىل طبيعتها.
اللجنة  ج���ه���ود  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
تكللت بحل النزاع بني احلوثيني 
بينهما  التوتر  واإنهاء  وال�شلفيني 
مبحافظة  ح����ر�����س  حم�������ور  يف 

حجة.
اأ�شرفت  ال��ذي  الت��ف��اق  ويت�شمن 
ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ت��وق��ي��ع��ه م���ن قبل 
ممثلي طريف النزاع، جمموعة من 
الطرفني  بالتزام  تق�شي  البنود 
باإنهاء املواجهات امل�شلحة و�شحب 
امل�����ش��ل��ح��ني ال���ت���اب���ع���ني ل��ه��م��ا من 
املتمركزين  وال���ن���ق���اط  امل����واق����ع 

فيها.
ت�شليم  ���ش��ي��ت��م  الت���ف���اق  وح�����ش��ب 
امل��واق��ع ال��ت��ي ب��ي��د ال��ط��رف��ني اإىل 
والع�شكرية  الأم��ن��ي��ة  ال���وح���دات 
ل���ن�������ش���ر �����ش����ب����اط واأف��������������راد من 
منت�شبيها يف تلك املواقع والنقاط 
الأمنية  احلماية  توفري  ليتولوا 
للمواطنني يف الطرقات وت�شمن 
الت���ف���اق ال���ت���زام ال��ط��رف��ني بفتح 
�شعدة  اإىل  حر�س  من  الطرقات 
وعدم اعرتا�س طريق املواطنني، 
لهما  التابعني  امل�شلحني  وع���ودة 
وعودة  وق���راه���م،  مناطقهم  اإىل 
عليه  ك���ان���ت  م����ا  اإىل  الأو�������ش������اع 
امل�شلحة  امل��واج��ه��ات  اأح����داث  قبل 

من  ع�شرين  نحو  وك��ان  بينهما.  
رجال احلوثيني قتلوا يف معارك 
منف�شلة مع ال�شلفيني وم�شلحي 
القبائل يف �شمايل اليمن. و�شقط 
املعارك  يف  احل���وث���ي���ون  ال��ق��ت��ل��ى 
وعمران،  اجل���وف  يف  دارت  ال��ت��ي 
اأي�����ش��ا ث��لث��ة قتلى من  واأوق���ع���ت 
اأعنف  ودارت  ال��ق��ب��ائ��ل.  م�شلحي 
املعارك يف اأرحب واأدت اإىل �شقوط 
لدى  احلوثيني  من  قتلى  ع�شرة 
حماولتهم ال�شيطرة على الطريق 
املوؤدي اإىل �شنعاء، بعد حما�شرة 
م��ع�����ش��ك��ر حل���ر����س احل������دود قرب 

تركيا ت�سرح 350 �سرطيًا بعد ف�سيحة الف�ساد 
•• انقرة-اأ ف ب:

بينهم  �شرطيا،   350 ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  �شرحت 
م�شوؤولون عن مكافحة اجلرائم املالية، وذلك على 
خلفية ف�شيحة الف�شاد ال�شيا�شية-المنية التي تهز 
الثلثاء ونقلت  الع��لم  اف��ادت و�شائل  البلد، كما 
املقالني  بني  ان  مر�شوم  عن  للنباء  دوغ��ان  وكالة 
املالية  اجلرائم  مكافحة  عن  م�شوؤولة  اجهزة  ق��ادة 
وجرائم القر�شنة املعلوماتية واجلرمية املنظمة يف 
 17 انقرة. ومنذ انفجرت ف�شيحة الف�شاد هذه يف 
ت�شرين الثاين-نوفمرب اثر حملة توقيفات، اتخذت 

احلكومة اج��راءات عقابية بحق الع�شرات من كبار 
امل�شوؤولني يف ال�شرطة يف �شائر انحاء البلد، بينهم 
على �شبيل املثال قائد �شرطة ا�شطنبول الذي اتهمته 
بانه مل يطلعها على �شري التحقيق الق�شائي يف هذه 

الق�شية التي تهددها.
وقد دخل رئي�س الوزراء ال�شلمي-املحافظ رجب 
طيب اردوغان يف منازلة مع ال�شلطة الق�شائية ول 
املح�شوبني  الق�شاة  م��ن  ال��ع��دي��د  تعيني  م��ع  �شيما 
ومنذ  الف�شيحة  ل��واأد  منه  وذل��ك يف حماولة  عليه 
اتهامات مبطنة اىل  اردوغ��ان  يوجه  ا�شابيع  ثلثة 
جمعية الداعية ال�شلمي فتح اهلل غولن بالوقوف 

خ��ل��ف امل���وؤام���رة ال��ت��ي دب���رت حل��ك��وم��ت��ه ق��ب��ل ثلثة 
لوقت  كان  وبعدما  البلدية.  النتخابات  من  ا�شهر 
طويل حليفا حلزب العدالة والتنمية احلاكم اعلنت 
او�شاط  يف  كبري  بنفوذ  تتمتع  التي  غولن،  جمعية 
ب�شبب  احلكومة  على  احل��رب  والق�شاء،  ال�شرطة 
للدرو�س اخل�شو�شية  اغ��لق معاهد  الخ��رية  عزم 

تديرها اجلمعية وتدر لها اموال طائلة.
وا�شفرت التحقيقات الق�شائية اجلارية يف ف�شيحة 
20 رجل  ح���واىل  اع��ت��ق��ال  ع��ن  ال��ي��وم  الف�شاد حتى 
اىل  ا�شافة  ال�شلطة،  من  مقربني  و�شيا�شي  اعمال 

ا�شتقالة ثلثة وزراء واجراء تعديل وزاري.

•• الفجر - ابوظبي:

���ش��ادت يف م��رح��ل��ة م��ا يف دن��ي��ا ال���ع���رب، وحت���دي���دا على 
التطاول  والفنية، ظاهرة  الإبداعية والفكرية  ال�شاحة 
على الكبار والعمالقة، يف حماولة من اأ�شباه املوهوبني 
ال�شاحة  و�شغل  ح�شورهم  وتاأكيد  الطريق  لخت�شار 
وك�شب الأ�شواء، بحثا عن جنومّية حتى لو كانت بطلء 
القرن  من  وال�شبعينات  ال�شتينات  جيل  ويذكر  زائ��ف.. 
املا�شي تلك املقولت ال�شحرية التي تنّظر لقتل الأب ، 
رمزّيا طبعا، والتي �شمحت ملبتدئني وفاقدي املوهبة من 
التطاول على اأ�شماء كربى يف �شتى املجالت، معتربيها 

ال�شجرة التي حتجب الغابة ووجب اقتلعها.
وكثريا ما اأ�شاءت تلك املقولة للعديد من رموز �شاحاتنا 
اأن  ق��ب��ل  وال�شيا�شية،  والإع��لم��ي��ة  وال��ف��ك��ري��ة  الأدب���ي���ة 
حقيقة  على  ا�شتخدمها  م��ن  وي��ق��ف  امل�شتور،  ينك�شف 
و�شرية  مكانة  م��ن  ينال  اأن  يف  وف�شل  لنف�شه  اأ���ش��اء  ان��ه 

الآخرين.
من  الّن�شيان  ول��ّف  الظاهرة،  تلك  ن��ور  خبا  ما  �شرعان 
رك���ب م��وج��ت��ه��ا، خ��ا���ش��ة ال���ذي���ن مل ي��ب��دع��وا، وعجزوا 
ب��ال��ّت��م��ّي��ز، مبا  واث��ب��ات ج��دارت��ه��م  ت��رك ب�شمتهم،  على 
املُكّر�شة  الأ�شماء  من  ال�شابقني  على  هجومهم  ُيك�شب 

م�شروعّيته.
اإّل انه بني الفينة والأخرى، تطفو على �شطح الأحداث، 
املواقف  بع�س  وتعرّب  الظاهرة،  لهذه  جديدة  ترجمة 
ع���ن رغ��ب��ة ���ش��اح��ب��ه��ا غ���ري امل��ع��ل��ن��ة يف اف��ت��ع��ال املعارك 
والإثارة، ل�شتقطاب الأ�شواء وتاأكيدا لذاته املت�شّخمة، 
وا�شتجابة لرنج�شّية يريد �شاحبها اأن يقول من خللها 
انه اأجدر واأكفاأ من ذاك ال�شم، وغالبا ما يكون الأمر 
اإذا ما تعلق الأمر بال�شاأن  باللجوء للمزايدة والت�شويه 

ال�شيا�شي.
ويف هذا ال�شياق، ويف اإطار ا�شتمرار الإخوان يف توظيف 
ك���ل اأدوات����ه����م وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا، م���ن ال��ب��ل��ط��ج��ّي��ة م����رورا 
ب��الإره��اب��ي��ني و���ش��ول اإىل الإع��لم��ي��ني امل��اأج��وري��ن، يف 
الفو�شى  ن��ار  على  للإبقاء  واليائ�س  البائ�س  م�شعاهم 
م�شتعلة يف م�شر، �شّن احد �شبيتهم، رغم �شواربه، من 
والإعلمي  الكاتب  على  هجوما  امل�شطنعة،  النجوم 
املر�شد  باأنه  اإي��اه  وا�شًفا  هيكل،  ح�شنني  حممد  الكبري 
الأعلى للنقلب ، واتهمه ، باأنه على علقة باملخابرات 
اأهم  اأح��د  وبقي   ، ع��اًم��ا   60 م��ن  اأك��رث  الأمريكية منذ 

رجالها يف م�شر واملنطقة اإىل اليوم . 
التقليدية،  التخوين  ب�شّماعة  ال�شبّي  ه��ذا  يكتف  ومل 
�شلح  اأ�شهر  ب��ل  زم���ان،  م��ن  �شلوحيتها  انعدمت  التي 
التكفري وا�شفا ح�شنني هيكل بامللحد و الكاره للإ�شلم 
، على حد تعبريه � قائل باحلرف: هيكل املر�شد الأعلى 
للنقلب يفخر باأنه ملحد واأو�شى بحرق ج�شده بعد 
موته لكنه تراجع بعد �شغوط من حوله ويركز هجومه 

على الإخوان من منطلق كراهيته للإ�شلم .
ما يعنينا يف هذا املوقف، لي�س الدفاع عن حممد ح�شنني 
هيكل، ف�شريته ومواقفه الوطنية والقومية تعفينا من 
تلك املهّمة وتتوىل الأمر اأف�شل مّنا، واإمّنا اإبراز منوذج 

وكل  خ�شومهم  مواجهة  يف  الإخ���وان  لأ�شلوب  مكتمل 
من يخالفهم الراأي والقناعات، وتبيان املغالطات التي 
يعتمدونها يف الرتويج خلطابهم، والدفاع عن روؤاهم، 
على  وقدرتهم  وخطاياهم،  اأخطاوؤهم  الأ�شل  يف  وه��ي 

تزييف احلقائق والوقائع دون وجل او خجل.
البوق  اب��رز ما يتجلى يف ما جاء على ل�شان هذا  ولعل 
الإخوان  بني  الع�شوي  الربط  حماولة  هو  الخ���واين، 
واإجرامهم  لفحيحهم  يت�شدى  من  كل  وان  والإ�شلم، 
بالنتيجة  ه��و  م��ن جحيمهم،  الأوط���ان  يقي  اأن  وي��ري��د 
عدّو للإ�شلم ، وكاأّن ديننا احلنيف حكر على اأحفاد �شّيد 
اأ�شكال  امل��ودودي، هم الذين مار�شوا كل  قطب و�شللة 
الإ�شلم  لتعاليم  املنافية  والأخ��لق��ي  ال�شيا�شي  العهر 
ومقا�شده وقيمه ال�ّشمحاء، وكاأّنهم مل ي�شاهموا بق�شط 
الإ����ش���لم احلقيقي  ع��ن  ال��ع��امل  ف��ك��رة  ت�شويه  ك��ب��ري يف 

امل�شتنري. 
وه����ذا الإي���ح���اء ب���ان م��وق��ف ه��ي��ك��ل، وم���ن ���ش��اب��ه��ه، من 
املغالطات  اأّم  ُتعترب  الإ�شلم،  كره  ينطلق من  الإخ��وان 
يف  ولكن  وّظ��ف��وه��ا،  اأن  �شبق  وق��د  ي�شتخدمونها،  التي 
�شياغة معكو�شة، للتغرير بالنا�س واإيقاعهم يف حبالهم، 
واأو�شاعهم  طيبتهم  وا�شتغلل  الب�شطاء  ول�شتقطاب 
يخاف  من  ينتخب  هو  اإمّن��ا  ينتخبهم  من  اأّن  بالقول، 
اخلدعة  ه��ذه  ت�شقط  اأن  قبل   ، للإ�شلم  ينحاز  و  اهلل 
النا�س،  اأمام التجربة وممار�شة ال�شلطة، حيث اكت�شف 
ب�شرعة الربق، اأّنهم اأمام مر�شد واأربعني حرامي، واأمام 
قوت  وتلتهم  وال�ّشبحة  بالعمامة  اهلل  ت��خ��دع  جماعة 

الفقراء.
وهكذا يتحول كّل مدافع عن حقيقة الإ�شلم وجوهره، 
واملقاوم ال�ّشر�س للفكر الظلمي، واملنحاز لعقل الأّمة، 
والراف�س لثقافة العنف والكراهية والتع�شب، يتحّول 
اإىل ملحد وكافر ، ويف هذا دعوة �شمنّية اإىل هدر دمه 

واغتياله.
األم  امل��ع��زول يف جزيرته عن  ال�شبّي  ه��ذا  اإّن ما ح��رّبه 
�شعب م�شر وتطلعاته واآماله، يقّدم الّنموذج املكتمل عن 
الخواين الذي يكذب ويفرتي كما يتنّف�س، م�شتخدما 
 ، اك��ذب.. اكذب حتى ُي�شّدقوك  مقولة النازي غوبل�س 
جماعة  تعريف  يف  ال�شيا�شة  اأّن  حقيقة  بذلك  جم�ّشدا 
الإخ�����وان، ه��ي ف��ّن ال��ك��ذب وال�����ّش��ح��ل والإق�����ش��اء، واأّنها 

والأخلق يف قطيعة وطلق بائن.
ذات  �شيا�شّية  ���ش��ع��ارات  على  �شاحبنا  اّت��ك��اء  اأّن  وج��ل��ّي 
مرجعية دينية وعنف لغوي، يوؤكد انه من اأبواق رموز 
يكون  اأن  واختار  الإخ���وان،  الفتنة من  ودع��اة  ال�شللة 
بات  وبالتايل  املنحرفني،  للتكفرييني  احلا�شنة  �شوت 
التي طاملا  قناع احلرفية واحليادية  اأّن  يدرك  اأن  عليه 
تخّفى وراءه قد �شقط نهائّيا، وان يعي اأّن اخطر �شيء 
على الإعلمي وال�شيا�شي واملفكر والأديب، هو اأن يقع 

يف �شرك الكلمات كما يقول احد املفكرين.
للمرة  توؤكد  واملتحاملة،  املخاتلة  املواقف  هذه  مثل  اإّن 
الألف قناعتنا، باأّنه على امل�شريني، بل وجممل العرب، 
اأن يحر�شوا على اأن ل ي�شتخدم الدميقراطية اأعداءها، 
وان يحولوا دون توظيف الدين من قبل املتاجرين به.

•• طوكيو-اأ ف ب:

ال��ي��اب��اين فوميو كي�شيدا  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  غ���ادر 

ام�س طوكيو يف زيارة تقوده اىل ا�شبانيا وفرن�شا 
من  ب��لده  موقف  �شرح  خ�شو�شا  خللها  يعتزم 

النزاع احلدودي الذي تخو�شه مع ال�شني.
عن  الدفاع  �شاوا�شل  مغادرته  قبل  الوزير  وق��ال 
ت�شاهم  دبلوما�شية  وممار�شة  القومية  م�شاحلنا 

يف ار�شاء ال�شلم والمن العامليني .

الياباين  ال��وزي��ر  �شي�شرح  ال���زي���ارة  ه���ذه  وخ���لل 
عليها  اق��دم��ت  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  دواع����ي  خ�شو�شا 
ك��ان��ون الول-دي�����ش��م��رب بان�شاء جمل�س  ب��لده يف 
القومي  الم���ن  مبجل�س  �شبيه  ال��ق��وم��ي  ل��لم��ن 
المريكي وذلك بهدف ان يكون عامل فاعل يف 

�شبيل ال�شلم ، كما تقول طوكيو.
الياباين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �شيلتقي  م��دري��د  ويف 
ن���ظ���ريه ال����ش���ب���اين خ��و���ش��ي��ه م��ان��وي��ل غ��ار���ش��ي��ا-
مارغالو و�شي�شتقبله اي�شا رئي�س الوزراء ماريانو 

راخوي، كما �شيجتمع بامللك خوان كارلو�س.
نظريه  الرب��ع��اء  ال��ي��وم  ف�شيلتقي  باري�س  يف  ام��ا 
الفرن�شي لوران فابيو�س، على ان يتو�شع الجتماع 
اخلمي�س لي�شبح رباعيا مب�شاركة وزيري الدفاع 
الفرن�شي جان ايف لودريان والياباين ايت�شونوري 
اونوديرا، وذلك يف اطار اجتماع اطلق عليه ا�شم 
التي  الدولة  زيارة  وتقرر مبدوؤه يف خلل   2+2
اىل  هولند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  بها  ق��ام 
و�شيلتقي   2013 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  يف  ال��ي��اب��ان 

وزير اخلارجية الياباين يزور اإ�سبانيا وفرن�سا 

الأمم املتحدة حتذر من ا�ستمرار 
التدهور الأمني يف اأفريقيا الو�سطى 

•• نيويورك -وام:

ال�شيا�شية  لل�شوؤون  املتحدة  ل��لأمم  العام  الأم��ني  وكيل  فيلتمان  جيفري  حذر 
املجتمع  الو�شطى..داعيا  اإفريقيا  جمهورية  يف  الأمني  التدهور  ا�شتمرار  من 
الدويل اإىل دعم اجلهود الرامية اإىل احتواء الو�شع املتفاقم يف البلد. واأو�شح 
املا�شية..اأن  قبل  الليلة  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  لأع�شاء  اإحاطته  يف  فيلتمان 
هجمات اجلماعات امل�شلحة يف بانغي من يوم اخلام�س من �شهر دي�شمرب املا�شي 
اأدت اإىل ا�شطرابات يف العا�شمة وغريها من مناطق البلد م�شفرة عن وقوع 
املئات من ال�شحايا. وقال فيلتمان اإن عدم قدرة ال�شلطات املوؤقتة على الت�شدي 
لنتهاكات حقوق الإن�شان املرتكبة من قبل حتالف ال�شيليكا �شد ال�شكان خلل 
بالكا  اأنتي  الذاتي  الدفاع  لقوات  التدريجي  التحول  يف  اأ�شهم  املا�شي  العام 
 200 و  مليونني  نحو  اأن  اإىل  فيلتمان  جيفري  واأ���ش��ار  مت��رد.  حركة  لت�شبح 
الو�شطى  اأفريقيا  جمهورية  �شكان  عدد  ن�شف  من  يقرب  ما  اأي  �شخ�س  األ��ف 
يحتاجون حاليا اإىل م�شاعدات اإن�شانية اأ�شا�شية.. م�شريا اإىل اأن اأعمال القتل 
م�شتمرة يوميا واأن ال�شكان هناك منق�شمون ح�شب انتماءاتهم الدينية. وحذر 
فيلتمان من خطر ت�شعيد الو�شع يف اجلمهورية لي�شبح عنفا دائما قائما على 
والفرن�شية  الأفريقية  للقوات  ال�شريع  الن�شر  اأهمية  ديني م�شددا على  اأ�شا�س 
ال�شراع  اأعلى من  اإىل م�شتويات  الو�شع  البلد للحيولة دون تطور  اأجن��اء  يف 
والفظائع. ونوه باأن الأمم املتحدة تعمل حاليا مع الحتاد الإفريقي للإعداد 
لعقد موؤمتر للمانحني ا�شتجابة لطلب جمل�س الأمن بهذا ال�شاأن من اأجل دعم 
�شينعقد خلل  الأول  املانحني  اأن موؤمتر  اىل  الإفريقية مي�شكا م�شريا  القوة 

�شهر فرباير املقبل يف اأدي�س اأبابا على هام�س انعقاد قمة الحتاد الإفريقي.

•• اأربيل-اأنقرة-وكاالت:

جدد رئي�س الوزراء الرتكي رجب 
بتنحي  املطالبة  اأردوغ�����ان  طيب 
الأ�شد،  ب�����ش��ار  ال�����ش��وري  ال��رئ��ي�����س 
وقال اإن موؤمتر جنيف2 يجب اأن 
يعمل على حتقيق هذا الهدف، يف 
حني بداأت الأمم املتحدة بتوجيه 
الدعوات حل�شور املوؤمتر دون اأن 
ت�شمل اإيران، يف وقت ان�شحب فيه 
45 ع�شوا من الئتلف الوطني 

لقوى الثورة واملعار�شة.
اىل ذلك، ك�شف قيادي يف احلزب 
�شوريا  يف  ال��ك��ردي  الدميقراطي 
م�شاركة  طبيعة  على  ات��ف��اق  ع��ن 
ال����ق����وى ال���ك���ردي���ة ال�������ش���وري���ة يف 
اأن  اإىل  م�شريا  جنيف2،  م��وؤمت��ر 
الوطني  باملجل�س  ع�شو  انتخاب 
الئتلف  لرئي�س  كنائب  الكردي 
ال����وط����ن����ي ال���������ش����وري امل���ع���ار����س 
الأحد  اإ���ش��ط��ن��ب��ول  ب��اج��ت��م��اع��ه يف 
على  اإيجابيا  موؤ�شرا  كان  املا�شي 
املكون  اأهمية  و�شفه  مبا  ال�شعور 
ال����ك����ردي ب���ع���د ���ش��ه��ر واح������د من 

ان�شمامه للئتلف.
اإقليم  يف  احل������زب  مم���ث���ل  وق������ال 
كرد�شتان العراق بهجت ب�شري، اإن 
املجل�س الوطني الكردي ال�شوري 
ات��ف��ق مع  14 ح��زب��ا  ال���ذي ي�شم 
ح������زب الحت���������اد ال���دمي���ق���راط���ي 
الكردي ال�شوري الذي كان متهما 
ال�شوري  ال��ن��ظ��ام  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل 
واإي�������ران ع��ل��ى اآل���ي���ة امل�����ش��ارك��ة يف 
موؤمتر جنيف2 املزمع عقده هذا 

ال�شهر وعلى ق�شايا اأخرى ميكن 
اأك�����راد  ب���ني  ت��ن��ه��ي الن��ق�����ش��ام  اأن 

�شوريا.
يق�شي  الت�����ف�����اق  اأن  واأو�������ش������ح 
ب��امل�����ش��ارك��ة ب��وف��د م�����ش��رتك ميثل 
الكردية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ق��وى  ك��ل 
امل���ع���ار����ش���ة  م���������ش����ارك����ة  ح�������ال  يف 
ب��اأك��رث م��ن وف���د يف امل���وؤمت���ر، اأما 
ممثلة  امل���ع���ار����ش���ة  ح�������ش���رت  اإذا 
واحد،  بوفد  الوطني  بالئتلف 
ورقة  بتقدمي  الأك���راد  ف�شيكتفي 
وفد  ليطرحها  م�شرتكة  تفاهم 

الئتلف.
وقال ب�شري اإن الورقة تدور حول 

وت��اب��ع امل�����ش��وؤول احل��زب��ي الكردي 
اأن���ه ل��ذل��ك وا���ش��ل��ت ه���ذه القوى 
جتد  ب���داأت  حتى  لوحدها  العمل 
تفهما من قبل الئتلف ال�شوري 
الأدن�����ى م��ن ح��ق��وق��ن��ا وهو  للحد 
القومية  ب���احل���ق���وق  الع�������رتاف 
ل��ل�����ش��ع��ب ال����ك����ردي وت��ث��ب��ي��ت��ه��ا يف 

الد�شتور ال�شوري القادم .
وب�������ش���اأن ت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ت��ف��اه��م مع 
الئ���ت���لف امل��ع��ار���س، ق���ال ب�شري 
وقعنا معه وثيقة تفاهم تت�شمن 
اجلمهورية  ت�شمية  على  التفاق 
اجلمهورية  م��ن  ب���دل  ال�����ش��وري��ة 
، فيما حتفظت  ال�شورية  العربية 

احلد الأدنى الذي قبله الئتلف 
احلقوق  تثبيت  ويت�شمن  بالفعل 
ال��ق��وم��ي��ة ل��ل�����ش��ع��ب ال�������ش���وري يف 
امل��ق��ب��ل، واحل���د الأعلى  ال��د���ش��ت��ور 
الذي مل يجر التوافق عليه حتى 
الآن وه��و ق��ي��ام ن��ظ��ام احت���ادي يف 
القوى  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ���ش��وري��ا، 
ال��ك��ردي��ة ���ش��ت��ك��ون م��رن��ة م���ا بني 

احلدين.
واأ�شاف اأن القوى الكردية جتنبت 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  الن�������ش���م���ام 
عدم  ب�شبب  ال�شابق  يف  ال�����ش��وري 
املعار�شة  �شخ�شيات  بع�س  قبول 

باحلقوق الكردية .

رف�س  ع���ل���ى  ال����ك����ردي����ة  ال����ق����وى 
�شوريا  ����ش���ع���ار  رف�����ع  الئ�����ت�����لف 
احتادية ، رغم موافقته على نظام 

اللمركزية الإدارية.
وقال ال�شيا�شي الكردي اإن املجل�س 
ان�شم  ال�شوري  ال��ك��ردي  الوطني 
قبل  املعار�س  للئتلف  باأحزابه 
ن��ح��و ���ش��ه��ر واح����د ف��ق��ط، م�شريا 
ا�شبوعني  قبل  ج��رى  ات��ف��اق  اإىل 
بو�شاطة من قبل اإقليم كرد�شتان 
ال���ع���راق و���ش��خ�����ش��ي��ات م���ن اأك����راد 
اأتراك لإنهاء اخللف بني املجل�س 
الدميقراطي  الحت�������اد  وح������زب 
ال���ك���ردي ال����ذي ي��ع��م��ل ل��وح��ده يف 
�شعب  جم��ل�����س  ي�شميه  م���ا  اإط�����ار 
بالفعل  وي�شيطر  كرد�شتان  غرب 

على مناطق كردية يف �شوريا.
اأن ه��ذا احل��زب له  جدير بالذكر 
العمال  ب��ح��زب  م��ب��ا���ش��رة  ���ش��لت 
الكرد�شتاين الرتكي الذي يقاتل 
الأ�شد  نظام  اإىل جانب  �شوريا  يف 

بتن�شيق مبا�شر مع اإيران.
ومي�������ت�������ل�������ك ح�������������زب الحت�������������اد 
ملي�شيات  ال��ك��ردي  الدميقراطي 
م�شلحة مكنته من ال�شيطرة على 
�شرقي  ���ش��م��ايل  ك���ردي���ة يف  م����دن 
ربيعة  منفذ  على  وكذلك  �شوريا 
احلدودي مع العراق الذي منحه 
فر�شة التوا�شل املبا�شر مع ايران 
ال��ع��راق دون احلاجة  م��ن خ���لل 
ل��دخ��ول اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان الذي 
اتخذ موقفا مغايرا من احلكومة 
ب��غ��داد ف��ي��م��ا يخ�س  امل��رك��زي��ة يف 

الو�شع ال�شوري. 

اأردوغان يجدد مطالبته برحيل االأ�صد

اأكراد �سوريا: املعار�سة تفهمت دورنا و�سن�سارك بجنيف2

الق�ساء يقرر غدًا ب�ساأن تقرير م�ّسرف الطبي 
•• اإ�شالم اأباد-يو بي اأي:

اأعلنت حمكمة باك�شتانية اإرجاء جل�شة ال�شتماع يف ق�شية اخليانة العظمى التي يحاكم فيها 
رئي�س البلد ال�شابق، برويز م�شرف، حتى اليوم الربعاء م�شرية اإىل اأنها �شتنظر يف تقرير 
طبي عن و�شع م�شرف ال�شحي، مت تقدميه اإليها ام�س، وتعلن قرارها فيه اخلمي�س املقبل.

وذكرت و�شائل اإعلم باك�شتانية اأن حمامي م�شرف قّدم تقريراً طبياً اأمام هيئة الق�شاة التي 
�شي�شدر اخلمي�س  التقرير  ب�شاأن  الهيئة  قرار  اإن  قال  الذي  القا�شي في�شل عرب،  يراأ�شها 

القادم، بعد النظر فيه، ما �شيعفي م�شّرف من املثول امام املحكمة طوال 3 اأيام.
فحواه  يعرفون  ل  ب��دوره��م  اأنهم  م�شرف  حمامو  زع��م  ال��ذي  التقرير،  نتيجة  تعرف  ومل 
اأن م�شّرف كان يخ�شع  الأربعاء. ويذكر  اليوم  اإرج��اء جل�شة ال�شتماع حتى  الهيئة  وق��ررت 
لعلج للقلب يف م�شت�شفى روالبيندي الع�شكري يف الأيام اخلم�شة املا�شية، بعد اأن نقل اإليه 

جراء معاناته اأملاً يف �شدره وهو يف طريقه حل�شور املحكمة.

قتل  ال���ف���ائ���ت  واخل���م���ي�������س  ل  ام 
اليمنية  ال�شتخبارات  يف  �شابط 
م����ن ن��ف�����س ال���رت���ب���ة ع���ل���ى اي����دي 
جم���ه���ول���ني يف ع�����دن اي�������ش���ا، يف 
ال�����ش��رط��ة تنظيم  ات��ه��م��ت  ه��ج��وم 

القاعدة بتنفيذه.
تنظيم  ي�����ش��ت��ه��دف  م����ا  وغ���ال���ب���ا 
ال���ي���م���ن،  ج�����ن�����وب  ال�����ق�����اع�����دة يف 
�شباط  م��ق��ات��ل��وه،  يتمركز  ح��ي��ث 
اجلي�س  وعنا�شر  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
وال���������ش����رط����ة وب����ق����ي����ة الج�����ه�����زة 

المنية.
ويف ال�شهر الخرية قتل ع�شرات 
اىل  ن�شبت  هجمات  يف  ال�شباط 
ناحية  وم�����ن  ال���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م 
قبليون،  م�شلحون  فّجر  اأخ���رى، 
اخلا�س  ال��ن��ف��ط  اأن����ب����وب  ام�������س، 
امل�شيلة،  منطقة  يف  ب��ال��ت�����ش��دي��ر 
جنوب  ح�������ش���رم���وت  مب��ح��اف��ظ��ة 
الثانية من  اليمن، يف عملية هي 

نوعها خلل يومني.
ميني  اأم������ن������ي  م���������ش����در  وق����������ال 
اإن  اإنرتنا�شونال،  بر�س  ليونايتد 
اليوم  اأق��دم��وا  قبليني  م�شلحني 
ي�شل  الذي  الأنبوب  على تفجري 
وميتد  ك��ل��م   200 ن��ح��و  ط���ول���ه 
ميناء  حتى  امل�شيلة  منطقة  م��ن 
على  النفطي  للت�شدير  ال�شبة 
اأن  اإىل  ول���ف���ت  ال���ع���رب���ي  ال��ب��ح��ر 
لتفجري  ت��ع��ّر���س  نف�شه  الأن��ب��وب 
بن  غ���ي���ل  م��ن��ط��ق��ة  ، يف  مم����اث����ل 
ميني بح�شرموت، ومتّكن فريقاً 

هند�شياً من اإ�شلحه.

باملنا�صبة
لي�س دفاعًا عن هيكل.. ولكن ف�سحًا للإخوان..!
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عربي ودويل

الثلثاء  املتحدة  المم  يف  اللجئني  ل�شوؤون  العليا  املفو�شية  ا�شارت 
لل�شماح  اقليم كرد�شتان  والعراق يف  �شوريا  اع��ادة فتح معرب بني  اىل 
مبغادرة نحو 2500 لجئ �شوري واو�شحت املتحدثة با�شم املفو�شية 
ل�شوؤون اللجئني ملي�شا فليمينغ يف موؤمتر �شحايف ان معرب  العليا 
الوحيدة  ال��ع��ب��ور  نقطة  زال  م��ا  دج��ل��ة  ن��ه��ر  ع��ل��ى  ال��واق��ع  بي�شكابور 
املفتوحة بني �شوريا والعراق يف الوقت احلا�شر. وعلى اثر فتح هذا 
املعرب احلدودي الحد متكن 2519 لجىء من اجتياز النهر يف يوم 
واح��د على منت ق��وارب للتوجه اىل العراق وام�س الول الثنني مل 
يعرب اي �شخ�س احل��دود لكن �شباح ام�س الثلثاء جتمع الف عدة 
من ال�شوريني الخرين قبالة النهر بح�شب املفو�شية العليا ل�شوؤون 
اللجئني. وا�شافت فليمينغ ان معظم اللجئني يريدون التوجه اىل 
العراق ولحظ الطاقم  اقليم كرد�شتان ولي�س اىل مناطق اخرى يف 
350 لجئا ممن ع��ربوا الح��د احل��دود عادوا  الن�شاين الثنني ان 
اىل �شوريا حاملني مولدات واجهزة تدفئة بالكريو�شني و�شلع اخرى. 
يف  العراق  �شلطات  ان  بيان  يف  الن�شانية  الممية  الوكالة  واو�شحت 
اعتمدت  بانها  للجئني  العليا  للمفو�شية  او�شحت  كرد�شتان  اقليم 
موقفا مرنا وان ال�شوريني الذين ل يريدون البقاء كلجئني بامكانهم 
2013 قررت  املكوث حتى �شبعة ايام . ويف منت�شف ايلول-�شبتمرب 
ال�شلطات العراقية اغلق احلدود بني �شوريا وكرد�شتان العراق على 
اثر و�شول لجئني بكثافة بح�شب املفو�شية العليا. كما اغلقت املناطق 

العراقية الخرى املجاورة ل�شوريا حدودها.

قواتها  ب��ان  الر�شمية  الع���لم  لو�شائل  تقريرا  ام�س  ال�شني  نفت 
لتح�شني  قواتها  لعمليات  م�شرتكة  ق��ي��ادة  هيكل  �شتن�شئ  امل�شلحة 

التن�شيق بني القطاعات املختلفة للنظام الدفاعي.
وذكرت �شحيفة ت�شاينا ديلي التي ت�شدر باللغة الجنليزية ال�شبوع 
املا�شي ان احلكومة �شتنفذ نظام القيادة امل�شرتكة يف الوقت املنا�شب 
وانها بداأت بالفعل برامج جتريبية لهذا الغر�س. وقالت الوزارة يف 
بيان على موقعها على النرتنت فيما يتعلق بهذا فان وزارة الدفاع 
�شحيفة  ون�شرت  ل��ه.   اأ�شا�س  ل  بهذا  املتعلق  التقرير  ان  او�شحت 
�شحيفة  وكذلك  احلاكم  ال�شيوعي  احل��زب  بل�شان  الناطقة  ال�شعب 
جلوبال تاميز هذا النفي ام�س الثنني نقل عن م�شادر مل حتددها 
بالوزارة. وتتحرك ال�شني ب�شرعة لتطوير عتادها الع�شكري ولكن 
املعقدة  للنظمة  العملي  الن��دم��اج  ان  يقولون  ع�شكريني  حمللني 

واملتفاوت يف هيكل قيادة �شخم ميثل حتديا كبريا.

اخلارجية  وزي��ر  برئا�شة  الربيطانيني  الربملانيني  من  وف��د  و�شل 
ال���ش��ب��ق ج��اك ���ش��رتو ال��ث��لث��اء اىل ط��ه��ران يف اط���ار ج��ه��ود يبذلها 
الربملانيني  زي��ارة  وت��اأت��ي  الدبلوما�شية  علقاتهما  لع��ادة  البلدان 
ما  يف  مقيمني،  غري  بالعمال  قائمني  البلدين  تعيني  بعد  الربعة 
يعترب خطوة لتطبيع علقاتهما املجمدة منذ تخريب مقر ال�شفارة 
ان  مقررا  لي�س  لكن   .2011 العام  اواخ��ر  طهران  يف  الربيطانية 
يلتقي جاك �شرتو الرئي�س ح�شن روحاين اثناء زيارته التي ت�شتمر 
اربعة ايام كما �شرحت املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية مر�شية افخم. 
ويف مطلع اللفية الثانية �شارك روحاين على راأ�س فريق املفاو�شني 
اليرانيني، و�شرتو عندما كان وزيرا للخارجية انذاك يف مفاو�شات 
مكثفة حول الربنامج النووي اليراين املثري للخلف. ويف طهران 
�شيلتقي �شرتو كما او�شحت افخم، وزير اخلارجية اليراين حممد 
علء  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شية  م�شائل  املكلف  وال��ن��ائ��ب  ظ��ري��ف  ج���واد 
الربملانية  ال�شداقة  جمموعة  داخ��ل  ونظرائه  ب��وروج��ردي،  الدين 
الذين دعوا الوفد الربيطاين. وكان �شرتو الع�شو يف حزب العمال 
املعار�س حاليا، وزيرا للخارجية يف حكومة توين بلري بني العامني 
العراق.  2001 و2006 عندما �شاركت بريطانيا يف احلرب على 
وقد دعا م��رات عدة اىل اج��راء ح��وار مع اي��ران لو�شع حد للزمة 
ب�شاأن برناجمها النووي الذي ي�شتبه الغربيون وا�شرائيل بانه يخفي 
املتكرر. واو�شح مكتب �شرتو يف  الي��راين  النفي  �شقا ع�شكريا رغم 
بيان ن�شر الثنني ان الربملانيني الربيطانيني ياأملون اي�شا يف تنظيم 
زيارة لربملانيني ايرانيني اىل لندن. وكان البلدان اغلقا �شفارتهما 
اواخر العام 2011 بعد تعر�س مقر ال�شفارة الربيطانية يف طهران 
للتخريب على يد متظاهرين كانوا يحتجون على العقوبات اجلديدة 

التي فر�شتها لندن على ايران ب�شبب برناجمها النووي.

عوا�شم

جنيف

طهران

بكني

قانون اإ�سرائيلي مينع التفاو�س حول القد�س واللجئني

اخلزاعي: حربنا �صد التنظيم دفاعًا عن اأمن العامل

وا�سنطن جتدد دعمها للمالكي يف حماربة القاعدة 
حمافظة  يف  ���ش��ي��ط��رت��ه��م  ع�����ززوا 
الأنبار العراقية وا�شتولوا الأ�شبوع 
الرمادي  يف  م��واق��ع  على  امل��ا���ش��ي 

واأجزاء كبرية من الفلوجة.
بايدن  اإن  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  وق���ال 
النجيفي  م��ع  اأ���ش��اد يف حم��ادث��ت��ه 
الأخ���رية بني  الآون���ة  بالتعاون يف 
وزعماء  ال��ع��راق��ي��ة  الأم�����ن  ق����وات 
ومن  والوطنيني  املحليني  ال�شنة 
الع�شائر يف جهود حماربة مقاتلي 
العراق  يف  الإ����ش���لم���ي���ة  ال���دول���ة 
ناق�س  ال��ب��ي��ان  واأ�����ش����اف  وال�������ش���ام 
للحفاظ  ال�شبل  اأف�����ش��ل  الث��ن��ان 
الآونة  ال���ذي مت يف  ال��ت��ع��اون  على 
الع�شائر  ب��ني  وتوطيده  الأخ���رية 

ال�شنية واحلكومة العراقية. 
البيت  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
لل�شحفيني  كارين  جاي  الأبي�س 
اإن الوليات املتحدة تتطلع لتزويد 
ال���ع���راق ب�����ش��ح��ن��ات اإ���ش��اف��ي��ة من 
�شواريخ هيل فاير بحلول الربيع 
اأق��رب تقدير وا�شاف  القادم على 
مع  وثيق  ب�شكل  نعمل  اإن��ن��ا  قوله 
اإ�شرتاتيجية  ل��و���ش��ع  ال��ع��راق��ي��ني 
التي  ل���ع���زل اجل���م���اع���ات  ���ش��ام��ل��ة 
تنتمي للقاعدة وقد �شهدنا بع�س 

النجاحات املبكرة يف الرمادي. 
وق�������ال ك�������ارين ه�����ذا ال���و����ش���ع ما 
زال م��ائ��ع��ا وم���ن ال�����ش��اب��ق لأوان����ه 

العراق  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  مم��ث��ل 
معه  وبحث  ملدينوف،  نيكولي 
الأمنية  الأو������ش�����اع  م�����ش��ت��ج��دات 
ال�����ع�����راق ودع����ا  وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة يف 
ال���ل���ق���اء، الأمم  اخل���زاع���ي خ����لل 
املتحدة اىل دعم العراق يف حربه 
ال�شورة  وتو�شيح  الإره����اب،  �شد 
الأو�شاع  ع��ن  ل��ل��ع��امل  احلقيقية 
التنظيمات  خ�����ط�����ورة  وم��������دى 

الإرهابية على ال�شلم العاملي .
واأ�شار اىل اأن العراق يخو�س اليوم 
حرباً �شد القاعدة دفاعاً عن اأمنه 
واأمن املنطقة والعامل، ول بد من 
دع��م ج��ه��وده ح��ف��اظ��اً على الأمن 

وال�شلم الدوليني .
اأن جميع العراقيني يقفون  واأّك��د 
اليوم اىل جانب احلكومة والقوات 
الإره���اب  �شد  حربها  يف  الأم��ن��ي��ة 
والقاعدة اإنطلقاً من م�شوؤوليات 
اجلميع يف حفظ الأم��ن و�شلمة 

الوطن .
ون���ق���ل ال���ب���ي���ان ع���ن مم��ث��ل الأمم 
امل��ت��ح��دة يف ال��ع��راق دع��م��ه جلهود 
احلكومة العراقية يف حربها �شد 
املنظمة  ا�شتعداد  موؤكداً  الإرهاب، 
الإن�شانية  اجلهود  لدعم  الدولية 
امل�شاعدات  ت��ق��دمي  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
ال���ط���ارئ���ة ال���ت���ي حت��ت��اج��ه��ا تلك 

املناطق.

ال�شياق دعا نائب الرئي�س العراقي 
خ�شري اخلزاعي، الثلثاء، الأمم 
املتحدة اىل دعم العراق يف حربه 
�شد الإرهاب ، لفتاً اىل اأن بلده 
تخو�س حرباً �شد القاعدة دفاعاً 

اأمن املنطقة والعامل.
مكتب  �����ش����ادرع����ن  ب����ي����ان  ون����ق����ل 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي خ�شري 
التقى  الأخ��������ري  اأن  اخل�����زاع�����ي، 

ا���ش��ت��خ��ل���س ن��ت��ائ��ج ب�����ش��اأن��ه لكننا 
نقوم بت�شريع مبيعاتنا اخلارجية 

من العتاد الع�شكري. 
املتحدة  ال����ولي����ات  اأن  وا�����ش����اف 
بع�شر  اأي�������ش���ا  ال�����ع�����راق  ����ش���ت���زود 
من  طيار  دون  ا�شتطلع  طائرات 
ال�شابيع  يف  اي��ج��ل  ���ش��ك��ان  ط����راز 
ال��ق��ادم��ة و48 ط��ائ��رة م��ن طراز 
راف����ني يف وق���ت لح���ق ه���ذا العام 

اجلماعات  ملحقة  يف  مل�شاعدته 
التابعة للقاعدة.

وق��ال ك��ارين ان ال��ولي��ات املتحدة 
����ش���ل���م���ت ال�����ع�����راق اأي���������ش����ا ث���لث 
ط��ائ��رات هليكوبرت م��ن ط��راز بل 
كانون  دي�شمرب  يف  1اإيه407- 
جمموع   30 اإىل  ل��ي�����ش��ل  الأول 
طائرات الهليكوبرت التي مت بيعها 
ذات  ويف  ال��دول��ة  لهذه  وت�شليمها 

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب:

ال�شلم  حم�����ادث�����ات  ت���وا����ش���ل���ت 
ب����ني ح���ك���وم���ة ج���ن���وب ال�������ش���ودان 
وامل��ت��م��ردي��ن ام�����س ل��ل��ي��وم الثاين 
يف ادي�س ابابا وترك��������ز املفاو�شات 
وق���������ف  اىل  ال��ت��و���ش�����������������������ل  ع��ل��ى 
لط�������لق ال����ن����ار والف�����������راج عن 

املعتقلني..
 وقال وزير اعلم جنوب ال�شودان 
ال�شباح  ه����ذا  م���اك���وي  م��ي��ك��اي��ل 
ان  م�شيفا  �شاعات  ت�شع  التقينا 
ال��وف��د احل��ك��وم��ي ق��دم وثيقتني، 
اح����داه����م����ا ح�����ول ت��ط��ب��ي��ق وقف 
لط�����لق ال���ن���ار والخ�������رى حول 
ع���ن معتقلني  امل��ح��ت��م��ل  الف������راج 
جنوب  رئي�س  نائب  م��ن  مقربني 

ال�شودان �شابقا رياك م�شار.
وه���ات���ان ال��ن��ق��ط��ت��ان ه��م��ا الب����رز 

املحادثات  اع���م���ال  ج�����دول  ع��ل��ى 
وامل��ف��او���ش��ات امل��ن��ت��ظ��رة م��ن��ذ ايام 
واحلكومة  املتمردين  وف��دي  بني 
بداأت ر�شميا الثنني يف العا�شمة 

الثيوبية.
 15 ال�شودان منذ  وي�شهد جنوب 

معارك  الول-دي�������ش���م���رب  ك���ان���ون 
مل�شار  وق��وات موالية  بني اجلي�س 
وت�شببت  ال��ق��ت��ل��ى  الف  اوق���ع���ت 
بنزوح حواىل 200 الف �شخ�س.

�شيا�شي  خ����لف  ���ش��ب��ب��ه  وال����ن����زاع 
ق���دمي ب��ني ال��رئ��ي�����س ���ش��ال��ف��ا كري 

اقيل  ال��ذي  م�شار  ال�شابق  ونائبه 
الرئي�س  ويتهم  مت��وز-ي��ول��ي��و  يف 
ب��ت��دب��ري حم��اول��ة انقلب  م�����ش��ار 
�شده وهو ما ينفيه م�شار متهما 
ت�شفية  اىل  بال�شعي  ك��ري  ب���دوره 
ان�شاره وبح�شب ماكوي فان ق�شما 
يف  احلا�شر  احلكومي  الوفد  من 
ادي�س ابابا لجراء حمادثات غادر 
احلكومة  م��ع  للت�شاور  جوبا  اىل 
الثنائية  املحادثات  ا�شتئناف  قبل 
هناك  يكون  لن  وا�شاف  املبا�شرة 
مفاو�شات مبا�شرة قبل ان يعودوا 

.
املعارك  تتوا�شل  الوقت  ه��ذا  ويف 
جي�س  ي������زال  ل  ح���ي���ث  م���ي���دان���ي���ا 
جنوب ال�شودان يح�شر ل�شتعادة 
ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى م���دي���ن���ة ب���ور 
ولية  ع��ا���ش��م��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

جونقلي �شرق البلد.

الفي�سل يلتقي رئي�س باك�ستان ورئي�س وزرائها�سنودن ميتلك املزيد من اأ�سرار اإ�سرائيل واأمريكا 
•• اإ�شالم اأباد-يو بي اأي:

والرئي�س  ال����وزراء  رئي�س  الفي�شل،  �شعود  الأم���ري  ال�����ش��ع��ودي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  التقى 
الباك�شتانيني، نواز �شريف، وممنون ح�شني، ام�س الثلثاء، يف اإ�شلم اآباد، وبحث معهما 
اأن الفي�شل  العلقات الثنائية. ونقلت قناة )�شماء( الباك�شتانية عن م�شادر دبلوما�شية 

نقل للقيادة الباك�شتانية ر�شالة مهمة من امللك ال�شعودي، عبد اهلل بن عبد العزيز.
واأ�شارت اإىل اأن الوزير ال�شعودي بحث مع �شريف وح�شني ق�شايا على نطاق وا�شع، بينها 
اخلارجية،  لل�شوؤون  ال���وزراء  رئي�س  م�شت�شار  اأن  اإىل  ولفتت   . الثنائية  التعاون  علقات 
الغدير، وغريهما  ابراهيم  العزيز  اآب��اد، عبد  اإ�شلم  ال�شعودي يف  وال�شفري  �شرتاج عزيز، 
من امل�شوؤولني الرفيعي امل�شتوى ح�شروا الجتماع. ومن املتوقع اأن يلتقي وزير اخلارجية 
ال�شعودي الذي و�شل الثنني اإىل اإ�شلم اآباد يف زيارة ر�شمية ت�شتمر يومني، قائد اجلي�س 

الباك�شتاين، اجلرنال رحيل �شريف.

ا�ستمرار حمادثات جوبا واملتمردين 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

يتوقع اأن تبحث اللجنة الوزارية 
�شن  ل�������ش���������������وؤون  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 
ال��ق��وان��ني م�����ش��روع ق��ان��ون جديد 
ين�س على اأنه يحظر على رئي�س 
مفاو�شات  اإج��راء  اإ�شرائيل  وزراء 
ح���������ول ال�����ق�����د������س وال�����لج�����ئ�����ني 
احل�شول  دون  الفل�شطينيني من 
اأع�شاء  اأغلبية  تاأييد  م�شبقا على 

الكني�شت.
وقالت �شحيفة يديعوت اأحرونوت 
قدمته  القانون  م�شروع  اإن  ام�س 
م����ريي ريغف،  ال��ك��ن��ي�����ش��ت  ع�����ش��و 
والتي  احلاكم،  الليكود  من حزب 
م�شروع  اأ���ش��ب��وع��ني  ق��ب��ل  ق��دم��ت 
الأردن  غ��ور  ب�شم  يق�شي  قانون 
م�شروع  وي��ن�����س  اإ����ش���رائ���ي���ل  اإىل 
حكومة  رئي�س  اأن  على  ال��ق��ان��ون 
اإجراء  م��ن  يتمكن  ل��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل 
مفاو�شات حول القد�س اأو ق�شية 
اللجئني الفل�شطينيني من دون 
م�شبقة  م�شادقة  على  احل�شول 

من الكني�شت.
وجاء يف حيثيات م�شروع القانون 
اأن املفاو�شات يف هذه الأمور، التي 
الكني�شت،  م�شادقة  ب��دون  ب���داأت 
اإ�شرائيل  ل��دول��ة  م��ل��زم��ة  لي�شت 
ل�شلطات  اأو  اإ���ش��رائ��ي��ل  وح��ك��وم��ة 

اأخرى يف دولة اإ�شرائيل .

ال��ي��ه��ودي��ة للدولة  ال��ه��وي��ة  مت�����س 
وت�������ش���ب���ب ب���ت���و����ش���ي���ع ال���������ش����رخ يف 
ت�شادق  اأن  دون  م���ن  امل��ج��ت��م��ع، 
قبل  ذل��ك  على  الكني�شت  اأغلبية 

املفاو�شات .
اأنه برتكيبة الكني�شت  اإىل  وي�شار 
ح���ال���ي���ا ي�����ش��ع��ب احل�������ش���ول على 
اإج����راء مفاو�شات  ت��وؤي��د  اأغ��ل��ب��ي��ة 
نتنياهو  اأن  علما  ال��ق��د���س،  ح��ول 
نف�شه يعلن با�شتمرار اأنه يعار�س 

م�شروع  اأن  ري���غ���ف  واأو�����ش����ح����ت 
م�شروع  اإىل  ي�����ش��ت��ن��د  ال���ق���ان���ون 
قانون �شابق قدمه يف حينه وزير 
من  اأردان،  غ��ل��ع��اد  الت�������ش���الت 
مل  ول��ك��ن  اأي�����ش��ا،  الليك����ود  ح��زب 
ال��دورة ال�شابقة  يتم بحثه خلل 

للكني�شت ..
اإن�شاء  ه��و  ال��ه��دف  اأن  واأ���ش��اف��ت   
و�شع ل يتم فيه اإجراء مفاو�شات 
متطرفة  ت��ن��ازلت  ح��ول  �شيا�شية 

القد�س  اإ���ش��رائ��ي��ل م��ن  ان�����ش��ح��اب 
ت�شوية  اأي�����ة  اإط�����ار  يف  ال�����ش��رق��ي��ة 

لل�شراع.
م�����ن ج���ه���ة اأخ����������رى، ق������ال وزي�����ر 
مو�شيه  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي،  احل������رب 
يعلون، اإن املحادثات بني اإ�شرائيل 
وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ت��ت��م��ح��ور حول 
حول  ولي�س  املفاو�شات  ا�شتمرار 

اتفاق �شلم بني اجلانبني.
اإ�شرائيلية  اإع���لم  و�شائل  ونقلت 

م�شغولون  اإن��ن��ا  قوله  يعلون  ع��ن 
اإىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  حم���اول���ة  يف  الآن 
اإط����ار مل��وا���ش��ل��ة امل��ح��ادث��ات لفرتة 

تزيد عن الت�شعة �شهور .
واأ�شاف اأنه كان هناك من اعتقد 
اأننا �شنتو�شل خلل هذه الفرتة 
ل�شنا  ون���ح���ن  دائ������م،  ات���ف���اق  اإىل 
م��ن�����ش��غ��ل��ون ب��ات��ف��اق اإط�����ار، واإمن���ا 
ملوا�شلة  ل��ل��م��ف��او���ش��ات،  ب����اإط����ار 
والأمر  اأط��ول،  لفرتة  املفاو�شات 
ال��وا���ش��ح م��ن ذل��ك ه��و اأن��ه توجد 
مواقف  )ب�����ني  ك����ب����رية  ف����ج����وات 
تقت�شي  وم�شلحتنا  اجل��ان��ب��ني( 

موا�شلة املفاو�شات .
احلالية  املحادثات  جولة  وب���داأت 
والفل�شطينيني  اإ���ش��رائ��ي��ل  ب���ني 
ق���ب���ل ن���ح���و خ��م�����ش��ة ����ش���ه���ور ومت 
تنتهي  �شهور  ب�9  مدتها  حتديد 
يف ني�شان-اأبريل املقبل، لكن اأنباء 
ح��ول متديد  اإ�شرائيل  يف  ت��رددت 
العام  ب��داي��ة  اإىل  املفاو�شات  م��دة 

املقبل.  2015
وكان رئي�س حزب يوجد م�شتقبل 
يائري  الإ�شرائيلي،  املالية  ووزي��ر 
اأن���ه كمن يعرف  ���ش��ّرح  ق��د  لبيد، 
التقدم يف العملية ال�شيا�شية، فاإن 
فر�شة  هنا  وتوجد  حقيقي،  ه��ذا 
ت��ب��دو، من  واأق���رب مم��ا  حقيقية، 
اأجل التو�شل اإىل ت�شوية، ويحظر 

علينا تفويتها .

اجتماع بني اإيران والحتاد 
الأوروبي يف جنيف 

•• طهران-اأ ف ب:

يلتقي كبري املفاو�شني اليرانيني 
عراقجي  عبا�س  ال��ن��ووي  امللف  يف 
يومي اخلمي�س واجلمعة يف جنيف 
م�������ش���وؤول���ة يف الحت������اد الوروب������ي 
ب���دء تطبيق  م��وع��د  ل��ل��ت��ب��اح��ث يف 
التفاق الذي ابرم بني اجلمهورية 
كما  ال��ك��ربى،  وال���دول  ال�شلمية 
افادت ال�شحف اليرانية الثلثاء. 
الوليات   1+5 جم��م��وع��ة  وك��ان��ت 
املتحدة، ال�شني، رو�شيا، بريطانيا، 
مطلع  يف  اقرتحت  واملانيا  فرن�شا 
العام يوم 20 كانون الثاين-يناير 
موعدا لتطبيق التفاق الذي ابرم 
يف جنيف يف ت�شرين الثاين نوفمرب 
ان�شطة  وين�س على جتميد بع�س 
ال��ربن��ام��ج ال���ن���ووي الي�����راين ملدة 
�شتة ا�شهر. ويتعني على امل�شوؤولني 
اجلهتني  ك�����ل  يف  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ني 
املوافقة على هذا املوعد كي يدخل 
حيز التنفيذ. ونقلت وكالة النباء 
الثلثاء  ارن��ا  اليرانية  الر�شمية 
ع��ن نائب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة عبا�س 
ع��راق��ج��ي ق���ول���ه ان����ه ���ش��ي��ل��ت��ق��ي يف 
م�شاعدة  ���ش��م��ي��د،  ه��ي��ل��غ��ا  ج��ن��ي��ف 
الوروبي  الحت��اد  خارجية  وزي��رة 
مع  تتفاو�س  التي  اآ�شتون  كاثرين 
ايران با�شم جمموعة 5+1، وذلك 
اتفاق  ت��ط��ب��ي��ق  م��ن��اق�����ش��ة  ب���ه���دف 
جنيف ال���ذي اب��رم��ه ال��ط��رف��ان يف 
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اأمر  ب��اأن��ه  ���ش��رح  نتنياهو  بنيامني  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء 
بني  تفعل  ال  ي��ج��ب  اأ���ش��ي��اء  ه��ن��اك  وان  امل�����ش��األ��ة  بفح�س 
احللفاء. والتقى جلني جرينوولد ال�شحفي باجلارديان 
يف  �شارك  او  وكتب  �شنودن  مع  لوجه  وجها  الربيطانية 
ال�شحيفة  ن�شرتها  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  ال��ك��ث��ري  حت��ري��ر 
مقابلة  وخ��لل  جمعها.  التي  امل��ادة  على  فيها  واعتمدت 
لديه  �شنودن  ك��ان  اذا  عما  �شئل  ا�شرائيلي  تلفزيون  م��ع 
اأريد  با�شرائيل فقال نعم. ل  املتعلقة  املزيد من ال�شرار 
املوؤكد  تن�شر بعد لكن من  اأحت��دث عن اي تقارير مل  ان 
التي مل  الهامة جدا  التقارير  ع��ددا كبريا من  ان هناك 
تن�شر بعد. وقال جرينوولد املقيم يف الربازيل لقناة تني 
تي.يف من خلل دائرة تلفزيونية مغلقة ح�شلنا على هذه 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

ادوارد  ت�شريبات  ن�شر  اأول من  ك��ان  ال��ذي  ال�شحفي  ق��ال 
���ش��ن��ودن امل��ت��ع��اق��د الم��ري��ك��ي ال�����ش��اب��ق م��ع وك��ال��ة المن 
ال�شرار  من  املزيد  لديه  �شنودن  ان  المريكية  القومي 
املتعلقة با�شرائيل ليك�شفها. ومن بني املزاعم التي �شربها 
القومي المريكية  ان وكالة المن  املا�شي  العام  �شنودن 
ا�شتهدفت عام  ونظريتها الربيطانية جي.�شي.ات�س.كيو 
لرئي�س  املخ�ش�س  اللكرتوين  الربيد  عنوان   2009
راقبتا  كما  اومل��رت  ايهود  ذاك  حني  ال�شرائيلي  ال���وزراء 
وهونت  ال��دف��اع.  م�شوؤويل  لكبار  اللكرتونية  الر�شائل 
ا���ش��رائ��ي��ل م��ن ���ش��اأن م��ا ك�شف ع��ن��ه ���ش��ن��ودن. ل��ك��ن رئي�س 

لي�س طويلة  ف��رتة  وه��ي  اأ�شهر فقط  �شبعة  مل��دة  الوثائق 
بالقطع  املعقدة.  وطبيعتها  الوثائق  حجم  اىل  بالنظر 
هناك تقارير مل تن�شر مت�س ال�شرق الو�شط وا�شرائيل. 
ن�شر التقارير �شي�شتمر بنف�س الوترية تقريبا. ويف ال�شهر 
امل��ا���ش��ي ق���ال ع���دد م��ن ال�����وزراء ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ني واأع�شاء 
التج�ش�س  ت��ق��اري��ر  ع��ن  ال��ك�����ش��ف  ان  الكني�شت  ال���ربمل���ان 
وا�شنطن  على  لل�شغط  فر�شة  ا�شرائيل  على  المريكي 
بولرد.  جوناثان  ال�شرائيلي  اجلا�شو�س  عن  تفرج  حتى 
وحكم على بولرد وهو حملل خمابرات �شابق يف البحرية 
لتج�ش�شه   1987 عام  احلياة  بال�شجن مدى  المريكية 
ال��روؤ���ش��اء الم��ري��ك��ي��ون تباعا  ا���ش��رائ��ي��ل. ورف�����س  ل�شالح 

طلب ا�شرائيل املتكرر بالفراج عنه.

العاهل الأردين يهاتف  بوتني ب�ساأن جنيف 2
•• عمان-يو بي اأي:

بحث امللك الأردين عبداهلل الثاين الثلثاء ، يف ات�شال هاتفي مع الرئي�س 
الرو�شي فلدميري بوتني التح�شريات لعقد موؤمتر جنيف 2 حلل الأزمة 
الثاين  عبداهلل  امللك  اأن  بيان  يف  الها�شمي  امللكي  الديوان  وذك��ر   . ب�شوريا 
بحث مع بوتني خلل ات�شال هاتفي جرى اليوم علقات التعاون الأردنية-
ال�شرق  اإىل جممل التطورات يف  اإ�شافة  املتميزة و�شبل تعزيزها،  الرو�شية 
والتح�شريات  ال�شورية،  الأزمة  يت�شل مب�شتجدات  ما  الأو�شط، خ�شو�شا 

حتقيق  وج���ه���ود   ،2 ج��ن��ي��ف  مل���وؤمت���ر 
الفل�شطينيني  ب�������ني  ال�������������ش������لم 
قرارات  اإىل  ا�شتنادا  والإ�شرائيليني 

ال�شرعية الدولية وحل الدولتني .
انعقاد  امل����ق����رر  م����ن  ان�����ه  اىل  ي�������ش���ار 
مونرتو  مدينة  يف   2 جنيف  موؤمتر 
يناير-كانون   22 يف  ال�����ش��وي�����ش��ري��ة 

الثاين احلايل.
امللك  اأن  امللكي  الديوان  واأو�شح بيان 
ال���رو����ش���ي فلدميري  ال��رئ��ي�����س  ه���ن���اأ 
الرو�شي  ال�شعب  ب��اح��ت��ف��الت  ب��وت��ني 

ال�شديق بعيد امليلد املجيد .

•• وا�شنطن-بغداد-وكاالت:

نائب  اإن  الأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  ق����ال 
بايدن  الأم���ري���ك���ي ج���و  ال��رئ��ي�����س 
حتدث اإىل رئي�س الوزراء العراقي 
نوري املالكي للتعبري عن م�شاندة 
العراق  جلهود  املتحدة  ال��ولي��ات 
التابعة  اجل���م���اع���ات  حم���ارب���ة  يف 
اأكد  ر�شالة  وه��ي  لقاعدة  لتنظيم 
هاتفية  ب��اي��دن يف حم��ادث��ة  عليها 
اخرى مع اأ�شامة النجيفي رئي�س 

جمل�س النواب العراقي.
بيان  الأب���ي�������س يف  ال��ب��ي��ت  وق�����ال 
ال��رئ��ي�����س ع���ن القلق  ن���ائ���ب  ع���رب 
يتعر�شون  الذين  العراقيني  على 
الإرهابيني  اأي�����دي  ع��ل��ى  ل�����لأذى 
واأ�������ش������اد ب����ال����ت����ع����اون الأم�����ن�����ي يف 
الآون���ةالأخ���رية ب��ني ق��وات الأمن 
املحلية  وال������ق������وى  ال����ع����راق����ي����ة 
الأنبار  حم��اف��ظ��ة  يف  وال��ع�����ش��ائ��ر 
الوليات  اإن  الأبي�س  البيت  وقال 
مبيعاتها  بت�شريع  ت��ق��وم  املتحدة 
وتعجل  ال��ع�����ش��ك��ري  ال���ع���ت���اد  م���ن 
مل�شاعدته  ل���ل���ع���راق  ب��ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا 
ع���ل���ى حم����ارب����ة ج���م���اع���ة ال���دول���ة 
وال�شام  ال���ع���راق  يف  الإ����ش���لم���ي���ة 

التابعة للقاعدة.
وك��������ان م���ق���ات���ل���ون م�����ن ال����دول����ة 
وال�شام  ال���ع���راق  يف  الإ����ش���لم���ي���ة 
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اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1407306 بال�شم التجاري جنة الب�شاتني 
الرخ�شة  الغاء  طلب  بالغاء  والفواكه  للخ�شروات 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  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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العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/368 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة جفت مارت للتجارة العامة ) ذات م�شئولية 
حم���دودة( 2-ط���وين عيد الن�شر اهلل  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/ البنك العربي )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: حبيب 
حممد �شريف عبداهلل املل قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
به وقدره )2621769.70( درهم اىل  املنفذ  املبلغ  اعله والزامكم بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/368 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1-عيد �شالح الن�شر اهلل   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ البنك العربي )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: حبيب 
حممد �شريف عبداهلل املل قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 2621769.70( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   327 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�شية:  العربي  �شليمان  حممد  يو�شف  حممد  مدعي/   
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  علي  كرم  جا�شوه  عبدالعزيز  عليه: 
جا�شوه  عبدالعزيز  اعلنه/  املطلوب  درهم    50000 وقدرها  مالية  مطالبة 
كرم علي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/1/13 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء �شباحاً امام الدائرة 
او  �شخ�شيا  الق�شاء  بدائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة 
القل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ  2014/1/6  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/723   عقاري كلي              
اىل املدعى عليهما/ 1 - �شركة بلنتي�شن هولدينجز - م ح ) ذ.م.م( 2-اآرثر فيتزويليام  
جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��زت ع��زت حممد جعفر    ق��د اق��ام عليك 
بالت�شامن  عليهم  واملدعى  املدعى  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  درهم(  برد مبلغ وقدره )7524292.20  والتكافل 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2014/2/2  يوم الحد  لها جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/565   عقاري كلي              
لل�شتثمار  تنميات  �شركة   -2 تنميات  جمموعة  �شركة   -  1  / امل��دخ��ل  اخل�شم  اىل 
والتطوير العقاري 3- �شركة تنميات جلوبال للتطوير العقاري جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي /عبدال�شلم حممود عبدال�شلم ال�شريف وميثله: خالد كلندر عبداهلل 
ح�شني    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما واخل�شوم 
املدخلني مت�شامنني مببلغ وقدره )10509379.75 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/2/6 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/728   عقاري كلي              
اىل املدعى عليه   / 1 - �شركة في�شام للتجارة ذ.م.م   جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /مادو 
�شيكري بهانداري وميثله: مروان حممد احمد نور املازم    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
على  الواقع  الرهن  والغاء  وفك  ال�شمان(  )خطاب  التداعي  طريف  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة 
املبنى ومقام على قطعة الر�س  الكائنة باملبنى ) 1( بالدور جي وم�شنى  العقارات والوحدات 
الرا�شي  دائ���رة  وخم��اط��ب��ة   )N10N10( الوىل  الر�شتان  م�����ش��روع  او  مبنطقة   216 رق��م 
وامل�شاريف  والر�شوم  املذكورة  العقارات  على  الرهن  والغاء  لفك  ال�شان  بهذا  بدبي  والم��لك 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/1/19 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
فان  تخلفك  حالة  الق���ل.ويف  على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/727   عقاري كلي              
اىل املدعى عليه   / 1 - الدعاء هولدينج �س م ح   جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /
علي �شهره قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالت�شديق على حكم التحكيم 
والغاء اتفاقيتي البيع وال�شراء والزام املدعى عيه الول مببلغ )1.102.977.10 درهم( 
النفقات  اقت�شام  ويتم  ب��ه  اخلا�شة  القانونية  والنفقات  التحكيم  بر�شوم   وال��زام��ة 
وحددت  والت��ع��اب.   وامل�شارف  والر�شوم  الول  عليه  وامل��دع��ى  املدعي  بني  بالت�شاوي 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/1/12 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1540   جتاري كلي              

اىل املدعى عليه   / 1 - نا�شر حممد ر�شا ها�شم بور    جمهول  حمل القامة مبا ان 
املدعي /بنك �شادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما )1-2( بالتكافل والت�شامن 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مببلغ وقدره )850.662.52 درهم( والفائدة التاخريية 
التفاقية بواقع 14% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل 2013/6/30 وحتى ال�شداد التام 
وامل�شاريف  بالر�شوم  بينهما  فيما  والت�شامن  بالتكافل   )2-1( عليهما  املدعى  وال��زام 
ال�شاعة   2014/2/3 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/694   جتاري كلي              

اىل املدعى عليه   / 1 - �شركة حمزة منرية انرتنا�شيونال �س م ح     جمهول  
حمل القامة مبا ان املدعي /راكي�س رام كري�شنان رامان ناير وميثله: ريا�س 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ق��د  ال��ك��ب��ان     عبداملجيد حممود 
دبى  رقم 2012/21 حتكيم مركز  الدعوى  ال�شادر يف  بالت�شديق على احلكم 
لها  وح���ددت  والت��ع��اب.  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم   2013/2/26 بتاريخ  للتحكيم 
 ch1.A.1 جل�شة يوم الحد املوافق 2014/1/26 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/728   مدين كلي              
اىل املدعى عليه   / 1 - �شركة في�شام للتجارة ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ايهيناف بها نداري مادهو ا�س بها نداري وميثله: را�شد �شيف 
�شعيد �شيف الزبادي     قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بابطال 
�شمانا  وال��ث��ال��ث  الول  �شدهما  امل��ت��دخ��ل  ب��ني  امل���ربم  التاأميني  ال��ره��ن  عقد 
لقر�س اودين املتدخل �شدها الثالثة �شد الول والواقع على العقار اململوك 
للمتدخل والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الحد 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف  امل��واف��ق2014/1/19 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/775   مدين كلي              

اىل املدعى عليه   / 1 - �شاندرا كومار فيكومال �شروف جمهول حمل القامة 
امل��دع��ي /اج���اى ك��وم��ار راج ك��وم��ار وميثله: م���روان حممد احمد نور  مب��ا ان 
املازم      قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 5.110.000( الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادلة  ما  او   ) دولر   1.400.000( وق��دره 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
املوافق 2014/2/10 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/125  ا�ستئناف تظلم جتاري
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده��م/ خ��ال��د ال�شيد ع��ب��داهلل حم��م��د  جم��ه��ول حمل 
وميثله:  ع  م  �س  الوطني-  القيوين  ام  /بنك  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
خ��ال��د ك��ل��ن��در ع��ب��داهلل ح�����ش��ني  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�شادر 
لها  بتاريخ 2013/7/24 وحددت  بالدعوى رقم 2013/95 تظلم جتاري 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  املوافق 2014/1/15  جل�شه يوم الربعاء 
رقم  ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/724   جتاري جزئي                      
اىل املحكوم عليه /1- �شيد امتياز �شاه �شيد نور علي �شاه جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة اعله   الدعوى  بتاريخ 2013/3/12 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/بنك ام القيوين الوطني )�س م ع( بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ )62.504.22 درهم( )اثنني و�شتون الف وخم�شمائة واربعة درهم واثنني وع�شرون 
فل�شا( وفائدة اتفاقية بواقع 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2011/11/25 وحتى 
املحاماة.   اتعاب  درهم مقابل   500 والر�شوم ومبلغ  بامل�شاريف  والزمته   ، ال�شداد  متام 
حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��لن �شدر  هذا  لن�شر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2013/299 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

ال���ط���اع���ن/ ���ش��رك��ة ���ش��ان��ايل ه��ول��دي��ن��ج��ز م م ح ومي��ث��ل��ه: ح�����ش��ني علي 
للو�شاطة  تراك  ان�شايد  �شده/1-  املطعون  باعلن  لوتاه   عبدالرحمن 
العقارية �س ذ.م.م ممثله يف �شخ�س مالكها �شريك عمران خان    جمهول 
اعله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم  القامة.  حمل 
ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة 

الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2013/310 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

ال���ط���اع���ن/ ���ش��رك��ة ���ش��ان��ايل ه��ول��دي��ن��ج��ز م م ح ومي��ث��ل��ه: ح�����ش��ني علي 
للو�شاطة  تراك  ان�شايد  �شده/1-  املطعون  باعلن  لوتاه   عبدالرحمن 
الطاعن  بان  نعلنكم  القامة.  حمل  جمهول  ممثله  ذ.م.م  �س  العقارية 
اقام عليكم الطعن املذكورة اعله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة 

التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1256 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- اآريا علي �شامي جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
�شلطان  فهد  )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:  العربي  البنك  التنفيذ/ 
علي لوتاه    قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )55035.51( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2232 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
النيل  ا�شود   : املنفذ �شده  بنغلدي�س   �شكور منهاز اجلن�شية:  التنفيذ/  طالب 
النيل  ا�شود  اعلنه:   املطلوب  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/2029 
عم جز - م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2014/1/19 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة   الكائنة 

اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1809 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
نيو   : املنفذ �شده  الرحمن موزنو اجلن�شية:بنغلدي�س  التنفيذ/ مزان  طالب 
نيو هايد  املطلوب اعلنه:   المارات  العامة اجلن�شية:  للمقاولت  بارك  هايد 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  بارك 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1733 
املوافق 2014/1/16  اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س  م ع-ب-   - عم جز 
بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة  العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1573 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : �شده  املنفذ  بنغلدي�س  اجلن�شية:  عبدالقادر  احمد  خالد  التنفيذ/  طالب 
ال�شغال ال�شريعة للنجارة واحلدادة امل�شلحة اجلن�شية: المارات  املطلوب اعلنه:  
عنوانه:  المارات      اجلن�شية:  امل�شلحة  واحلدادة  للنجارة  ال�شريعة  ال�شغال 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2013/663 عم جز - م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/16 املوافق 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1756 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
اجلن�شية:  ان  كاروناكاران   اكال  بوتهينبور  ناير  راجيندران  التنفيذ/  طالب 
الهند    املنفذ �شده : �شوفاد للمقاولت �س.ذ.م.م  اجلن�شية: المارات   املطلوب 
اعلنه:  �شوفاد للمقاولت �س.ذ.م.م  اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا 
الدعوى رقم  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  ان طالب 
املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ع-ب-  م   - جز  عم   2013/1503
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/19
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2037 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ بيكان�شو اريا براديب كومار اريا اجلن�شية: الهند   املنفذ �شده 
ذ.م.م اجلن�شية: المارات     القوارب  امو�شن ل�شناعة  : م�شنع حميط المارات 
ذ.م.م  القوارب  ل�شناعة  امو�شن  المارات  حميط  م�شنع  اعلنه:   املطلوب 
تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  بالن�شر مبا  اجلن�شية: المارات عنوانه: 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/265 عم كل - م ع-ب- اأظ  وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/16 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة باملحكمة   التنفيذ-    بادارة  الدائرة الوىل  امام  فانت مكلف باحل�شور 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1309 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ ارون كانتي �شيل بادال كانتي �شيل اجلن�شية: بنغلدي�س   املنفذ 
�شده : �شركة ا�شيا لعمال الكهرباء ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعلنه:  
مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  الكهرباء  لعمال  ا�شيا  �شركة 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ع-ب-  م   - جز  عم   2013/984
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/16
الوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة  العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2259 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
املنفذ  بنغلدي�س     اجلن�شية:  احلق  �شراز  ليت  عبدالرحمن  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات     اجلن�شية:  وال�شرياميك  للرخام  الهانوفيل   : �شده 
اعلنه:  الهانوفيل للرخام وال�شرياميك اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق  رقم 2013/967 عم جز - م ع-ب- 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/19
الوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة  العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1753 /2013 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي/ مريفت حممد عبده احمد م�شهور اجلن�شية: م�شر مدعي عليه:   
جمال فوؤاد حممد عفيفي اجلن�شية: م�شر  مو�شوع الدعوى: طلق واثبات 
ح�شانة  املطلوب اعلنه/ جمال فوؤاد حممد عفيفي اجلن�شية: م�شر  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الثنني املوافق 2014/2/3 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 

بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/6  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل
املوؤمتر الوطني يناق�س م�سري حكومة زيدانبوتني ي�سيد بدور الكني�سة الأرثوذك�سية الأخلقي

••طرابل�س-اأ ف ب:

الثقة  حلجب  اع�شائه  من   72 بها  تقدم  مذكرة  )ال��ربمل��ان(  الليبي  العام  الوطني  املوؤمتر  يناق�س 
عن حكومة علي زيدان، كما �شرح نائب لوكالة فران�س بر�س. وتواجه حكومة علي زيدان انتقادات 
منتظمة لعدم متكنها من ار�شاء المن وحل الزمة النفطية امل�شتمرة منذ ا�شهر عدة على اثر اغلق 
مرافئ نفطية رئي�شية من قبل حمتجني يتهمون احلكومة بالف�شاد. وقال الع�شو يف املوؤمتر الوطني 
الليبي طاهر حممد مكني مل يتم التو�شل بعد اىل اي اتفاق على �شحب الثقة من احلكومة ، م�شيفا 
ان اجلل�شة علقت لل�شماح للكتل ال�شيا�شية بالت�شاور حول م�شتقبل احلكومة واي�شا املوؤمتر . وتابع ان 
الكتل ال�شيا�شية حتاول التو�شل اىل اتفاق ب�شاأن خارطة طريق للحكومة واملوؤمتر وا�شاف �شيقررون 
ان كانوا �شيدعمون حكومة علي زيدان او تقلي�شها او تعديلها او حجب الثقة عنها ويف 29 كانون 
الول-دي�شمرب اقدم ع�شرات املحتجني املطالبني با�شتقالة زيدان على �شد منافذ مقار رئا�شة الوزراء 

ووزارات اخلارجية والزراعة والت�شالت.

•• مو�شكو-يو بي اأي:

ال���رو����ش���ي، ف���لدمي���ري بوتني،  ال��رئ��ي�����س  اأ����ش���اد 
الكني�شة  ب���ج���ه���ود  امل�����ي�����لد،  ع���ي���د  مب���ن���ا����ش���ب���ة 
الأ�ش�س  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ال��رو���ش��ي��ة  الأرث���وذك�������ش���ي���ة 
الأخ���لق���ي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، واحل���ف���اظ ع��ل��ى تراث 
بوتني  واأ�شاد  الرثي.  والتاريخي  الثقايف  البلد 
ام�س يف برقية تهنئة اأر�شلها لبطريرك مو�شكو 
ميلد  ع��ي��د  مبنا�شبة  ك��ريي��ل،  رو���ش��ي��ا،  و���ش��ائ��ر 
ال�شحفي  املكتب  ن�شها  ون�شر  امل�شيح،  ال�شّيد 
الأرثوذك�شية  ال��ك��ن��ي�����ش��ة  ب��ج��ه��ود  ل��ل��ك��رم��ل��ني، 

النا�س  مليني  وح��دة  ويخدم  والنوايا  امل�شاعر 
على اأ�شا�س القيم الروحية، والتقاليد التاريخية 
املتبادل  والح���رتام  ال��وف��اق  يعد  التي  امل�شرتكة 
والرحمة ورعاية الآخرين جزءاً ل يتجزاأ منها 
. واأّكد اأن الكني�شة الأرثوذك�شية الرو�شية واأتباع 
الطوائف امل�شيحية الأخرى يف رو�شيا ي�شاركون 
يف ح���ي���اة ال���ب���لد وامل��ج��ت��م��ع ب��ن�����ش��اط واإب�������داع، 
ال�شاعد  للجيل  اللئقة  الرتبية  يف  وي�شهمون 
ودع���م الأ����ش���رة والأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة، ويبدون 
اه��ت��م��ام��اً دائ��م��اً ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��راث��ن��ا الثقايف 

الفريد، وق�شايا التعليم، وعمل اخلري .

الرو�شية يف تر�شيخ الأ�ش�س الأخلقية للمجتمع 
واحلفاظ على تراثنا الرو�شي الثقايف والتاريخي 
الرثي . واأعرب عن قناعته باأن ن�شاط الكني�شة 
والرتبية  التعليم  ���ش��وؤون  يف  اجل��وان��ب  امل��ت��ع��دد 
تفهماً  �شيجد  وغ��ريه��ا  اخل��ري  وعمل  والرحمة 
اأن  ، معترباً  واملجتمع  الدولة  ودعماً من جانب 
النا�س..  مليني  على  عزيز  املجيد  امليلد  عيد 
فهو يهدينا نور الإميان الذي ل ينطفئ وميلأ 
القلوب بالفرحة والأمل . كما هّناأ بوتني الرو�س 
يحتفلون  الذين  املواطنني  وجميع  الأرثوذك�س 
ب���ه، وق���ال اإن ه���ذا ال��ع��ي��د امل�����ش��رق ي��غ��ذي اأطيب 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

يف ال���ب���داي���ة ك���ان���ت امل�����ش��ال��ة من 
امل�����ش��ك��وت ع��ن��ه ، ث��م حت��ول��ت اإىل 
اأن ت�شبح مو�شوعا  ، قبل  اإ�شاعة 
اأغلبية  مطلب  وال��ي��وم  للنقا�س، 
ق���وي���ة م���ن ال�����ش��ع��ب ف��ق��د ك�شف 
ا���ش��ت��ط��لع ل���ل���راأي، ط��ل��ب حوايل 
باملائة(   62( ال�شبانيني  ثلثي 
العر�س  ع���ن  ب���ال���ت���ن���ازل  م��ل��ك��ه��م 
بعد  فيليبي  الأم��ري  ابنه  وتتويج 

تدين �شعبيته ب�شفة قيا�شّية.
من  الرئي�شي  ال�شتنتاج  هو  ذاك 
ال�شتطلع الذي ن�شرته �شحيفة 
الذي  املا�شي،  الأح��د  املوندو يوم 
����ش���ادف ي����وم ع��ي��د م���ي���لد امللك 

ال�شباين ال�شاد�س وال�شبعني.
ان����ه للمرة  والأ�����ش����واأ م���ن ذل����ك، 
اأن�شار  ن�شبة  تنخف�س  الأوىل، 
 50 ال����  دون  امللك���������ي  ال��ن��ظ��������ام 
باملائة(،   9 فا�شل   49  ( باملائة 
اأنهم يحافظون على تفّوقهم  اإل 
ع��ل��ى ع���دد امل��ع��ار���ش��ني ل��ل��ن��ظ��ام ) 

.  ) باملائة   43
امللكية  وو�����ش����ع  امل����ل����ك،  رف���������س 
����ش���وؤال وم��راج��ع��ة، لي�شت  حم���ّل 
تتزامن  ف��ه��ي   ، ظ��اه��رة ج��دي��دة 
ت�شرب  الأزم���ات  من  �شل�شلة  مع 
ال��ب��ي��ت الإ���ش��ب��اين م��ن��ذ ع��ام��ني : 
املتاعب ال�شحية خلوان كارلو�س 
وف�����ش��ي��ح��ة رح���ل���ت���ه ل��ل�����ش��ي��د يف 
اإفريقيا ، والّت�شريبات عن ع�شيقة 

مزعومة ، وف�شاد �شهره .
وتزداد دائرة انعدام الثقة ات�شاعا، 

تعليقه، اىل انه كان ي�شعب على 
امل��ل��ك ق���ول اأي ���ش��يء اآخ����ر، فهذا 
 ، الوقت  بك�شب  له  ي�شمح  البيان 
لأنه حتى لو كان خوان كارلو�س 
ي��ع��ت��زم ف��ع��ل ت����رك ال���ّت���اج ل���ويّل 
العهد، فان على الربملان اأن ميّهد 

الطريق قبل ذلك.
يت�شّمن  ال���د����ش���ت���ور  اأّن  ورغ������م 
ف���ر����ش���ّي���ة ال����ّت����ن����ازل، ف�������اإّن هذه 
اخلطوة حتتاج اإىل اإطار قانوين. 
واحلزبان الرئي�شيان يف ا�شبانيا ، 
احلزب ال�شعبي) ميني( ، واحلزب 
املعار�شة  ال���ق���وة   ، ال����ش���رتاك���ي 

من �شنة اإىل اأخرى ففي كل اختبار 
، تخرج �شورة امللك اأكرث اهتزازا، 
ال�شتفتاء  يف  اأرق���ام���ه  وت��ت��دّن��ى 
ومنذ  املوندو  ل�شحيفة  ال�شنوي 
ب���امل���ائ���ة من   75 ك����ان   ، ���ش��ن��ت��ني 
ال���ش��ب��ان، ي��ع��ت��ربون ع��ه��د خوان 
ك��ارل��و���س ج���ّي���دا او ج���ّي���دا ج���ّدا، 
�شوى  فلي�شوا  ال�����ّش��ن��ة،  ه���ذه  اأّم����ا 
 ،2013 يناير  يف  باملائة..   41
العر�س  ع��ن  ت��ن��ازل��ه  مطلب  ك���ان 
اأفراد  45 باملائة من  ينح�شر يف 
 17 اأي اقل ب�  العّينة امل�شتجوبة، 

نقطة من هذا العام.

حادثة ال�شيد يف بوت�شوانا اأبريل 
 .  2012

خلل خطابه التقليدي مبنا�شبة 
عيد امليلد )24 دي�شمرب(، وهو 
ُيحّرر يف  ال��ذي  الوحيد  اخلطاب 
الق�شر ولي�س يف مقّر احلكومة، 
اأغلق خوان كارلو�س بجلء الباب 
اأن  اأري��د  اأم��ام ه��ذا اخليار، قائل 
اأنقل اإليكم ، ب�شفتي ملك اإ�شبانيا 
يف  ال���ش��ت��م��رار  ع��ل��ى  ت�شميمي   ،
املوكولة  وباملهام  ب���دوري،  القيام 

اإيّل بحكم الد�شتور . 
وي�����ش��ري ال�����ش��ح��ف��ي ال���ش��ب��اين يف 

يف امل��ق��اب��ل، حت��اف��ظ ���ش��ورة ويل 
ال���ع���ه���د ع���ل���ى اي���ج���اب���ي���ت���ه���ا، وقد 
باملائة   66 على  الأم���ري  ل  حت�شّ
 ، ج���دا  ج��ي��د  اأو  ج��ي��د  الآراء  م��ن 
اأّن فيليبي  و57 باملائة يعتقدون 
النظام  اإع������ادة ه��ي��ب��ة  ع��ل��ى  ق����ادر 

امللكي.
وي�����������رى خ����و�����ش����ي����ه ان����ط����ون����ي����و 
اأثار  �شحفي  اأول  زارزل��وخ��و���س، 
امللك  حا�شية  يف  ال��دائ��ر  النقا�س 
امل�شكلة  اإن  تنازله،  احتمال  حول 
منذ  امللك  �شلوك  ه��ي  الأ�شا�شية 

الأوىل، هما تقليديا من احللفاء 
امل���وال���ني ل��ل��م��ل��ك، ومي���ّث���لن معا 
النواب،  م���ن  ب��امل��ائ��ة   80 ن�����ش��ب��ة 
ت�شري  ال���راأي  ا�شتطلعات  ولكن 
الكثري من  اأنهما �شيخ�شران  اإىل 
القادمة  النتخابات  يف  الأ�شوات 
التنازل  يف  يرغب  امللك  كان  واإذا 
طّيبة،  ظ����روف  يف  ال��ع��ر���س  ع���ن 
ا�شتثمار  ُيح�شن  اأن  عليه  ينبغي 
يقول خو�شيه   ، املقبلني  العامني 

انطونيو .
اأّم�����ا راه���ن���ا ، ف�����اإّن م�����ش��األ��ة اأكرث 
املالكة،  ال��ع��ائ��ل��ة  ت������وؤّرق  اإحل���اح���ا 
املكلف  ال��ق��ا���ش��ي  اأّن  يف  وت��ت��م��ّث��ل 
مت�ّس  ف�����ش��ي��ح��ة  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 
غ�شيل  تهمة  وّج���ه   ، امل��ل��ك  �شهر 
اإىل  ال�شريبي  والتهرب  الأم��وال 
اب���ن���ة امللك  الأم������رية ك��ري�����ش��ت��ي��ا، 
خ���وان ك��ارل��و���س وه���و م��ا �شيفتح 
الباب على حماكمة غري م�شبوقة 

لأحد اأفراد العائلة املالكة.
واأّكد القا�شي املكلف بالتحقيق يف 
هذه الق�شية منذ 2010، وجود 
كري�شتينا  اأن  اإىل  ت�����ش��ري  اأدل�����ة 
عاما   48 ال��ع��م��ر  م���ن  ال��ب��ال��غ��ة 
الختل�س  ق�شية  يف  بها  م�شتبه 
ايناكي  زوجها  فيها  التي يلحق 
لعب كرة اليد الأوملبي ال�شابق. 

كري�شتينا  ات���ه���ام  اأّن  ���ش��ك  ول 
البيت  يف  ال��ق��ن��ب��ل��ة  م��ف��ع��ول  ل���ه 
اأي�شا  �شيكون  ولكنه   ، ال�شباين 
خوان  م��ق��ول��ة  لتج�شيم  ف��ر���ش��ة 
نف�شها  ه���ي  ال���ع���دال���ة  ك���ارل���و����س، 

للجميع .

الأمم املتحدة وال�سعودية تبحثان دعم 
اجلي�س اللبناين واللجئني ال�سوريني

•• نيويورك-وام:

لبنان  يف  املتحدة  الأمم  ع��ام  لأم��ني  اخلا�س  املن�شق  بلملي  ديريك  بحث 
جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  مقرن  والأم���ري 
والأمري  ال�شريفني  احلرمني  خل��ادم  اخلا�س  واملبعوث  امل�شت�شار  ال���وزراء 
 .. ال�شعودي  اخلارجية  وزير  نائب  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 
للتعامل مع  الدولية  واجلهود  اللبنانية  امل�شلحة  القوات  دعم  تعزيز  �شبل 
حمنة الأعداد الكبرية من اللجئني التي خلفتها الأزمة ال�شورية. وقالت 
تاأتي  املباحثات  املا�شية..اإن  قبل  الليلة  لها  بيان  املتحدة يف  الأمم  منظمة 
اللجئني  ح��ول  الكويت  يف  انعقاده  املزمع  ال��دويل  املانحني  امل��وؤمت��ر  قبل 
اأن بلملي  البيان  واأ�شاف  اجل��اري.  يناير  �شهر  15 من  ال�  يف  ال�شوريني 
من  لتمكينه  اللبناين  اجلي�س  دع��م  ال�شعودية..اأهمية  زيارته  خ��لل  اأك��د 
البيان  واأ�شار  لبنان.  والإ�شتقرار يف  الأم��ن  ب��دوره يف احلفاظ على  القيام 
اأمني عام  اإىل الدعوات التي وجهها كل من جمل�س الأم��ن وبان كي مون 
لدعم  الدولية  امل�شاعدة  لتعزيز  الدولية  الدعم  املتحدة وجمموعة  الأمم 

اجلي�س اللبناين.

رو�سيا ت�سدد الإجراءات الأمنية قبل الأوملبياد 
•• مو�شكو-رويرتز:

تاأهبت القوات الرو�شية يف �شوت�شي و�شددت القيود على دخول املدينة املطلة 
على البحر الأ�شود ام�س �شمن الجراءات التي يتخذها الرئي�س فلدميري 
التي  ال�شتوية  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  خ��لل  الأم��ن  ار�شاء  ل�شمان  بوتني 
يف  الأمنية  الج����راءات  بوتني  و���ش��دد  املقبل.  ال�شهر  �شوت�شي  ت�شت�شيفها 
رو�شيا يف اأعقاب هجومني انتحاريني يف مدينة فوجلوجراد بجنوب البلد 
املت�شددين  الق��ل. وكان دوكو عمروف زعيم  34 �شخ�شا على  قتل فيهما 
حث  مو�شكو  يف  عليها  القب�س  املطلوب  ال�شخ�شيات  اأب��رز  وه��و  ال�شي�شان 
رو���ش��ي��ا على  ج��ن��وب  اإ�شلمية يف  دول���ة  اق��ام��ة  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  املت�شددين 
اإيتار  وكالة  ونقلت  الأل��ع��اب.   اقامة  دون  للحيلولة  بذل ق�شارى جهدهم 
من  اعتبارا  قوله  ال��ط��وارئ  وزي��ر  بوت�شكوف  فلدميري  عن  للأنباء  تا�س 
ال�شابع من يناير و�شعت كل الوحدات امل�شوؤولة عن �شمان اأمن ال�شيوف 
الآلف  ع�شرات  ال�شلطات  وتن�شر  تاأهب.   حالة  يف  الألعاب  يف  وامل�شاركني 
�شيتناف�س  حيث  �شوت�شي  يف  الداخلية  وزارة  وق���وات  ال�شرطة  رج��ال  م��ن 

الريا�شيون لأكرث من ا�شبوعني اعتبارا من ال�شابع من فرباير �شباط.

مع تديّن �سعبّية خوان كارلو�س .. الإ�سبان يطالبون بتتويج الأمري فيليبي..! 

•• الفجر – تون�س - خا�س:

تقارير  ال���ث���لث���اء،  اأم�������س  ك�����ش��ف��ت 
رئي�س  اأّن  م��ت��ط��اب��ق��ة  اإخ����ب����اري����ة 
علي  امل��وؤق��ت��ة  التون�شّية  احل��ك��وم��ة 
���ش��روط��ا جديدة  ال��ع��ري�����س و���ش��ع 
ر�شمية،  ب�شفة  ا�شتقالته  لتقدمي 
نهائيا  الإع����لن  يف  اأ���ش��ا���ش��ا  تتمثل 
القادمة  الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  ع���ن 
وامل�شادقة  ال��د���ش��ت��ور  وا���ش��ت��ك��م��ال 
التقى  ق��د  العري�س  وك���ان  ع��ل��ي��ه.  
الراعي  ب��ال��رب��اع��ي  الث��ن��ني  م�شاء 
امل�شار  ل��ت��ب��اح��ث  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ح��وار 

احلكومي يف الفرتة القادمة.
هذا وهددت مكونات جبهة الإنقاذ 
من  نهائيا  بالن�شحاب  جهتها  من 
احل������وار يف ����ش���ورة ع����دم الل���ت���زام 
امل�����ش��ب��وط��ة يف خارطة  ب��ال��ت��واري��خ 
يقدم  اأن  ���ش��رورة  ومنها  ال��ط��ري��ق 
اليوم  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي 
ال�ّشياق،  ن��ف�����س  وف����ى   . الأرب����ع����اء 
ال�شعبية  باجلبهة  ال��ق��ي��ادي  ���ش��دد 
اأن  ال���ه���م���ام���ي، ع���ل���ى  اجل����ي����لين 
علي  احلكومة  رئي�س  ال��ت��زام  ع��دم 
ال��ع��ري�����س ب��ت��ق��دمي ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه يف 
عليها  وامل���ت���ف���ق  امل����ح����ددة  الآج�������ال 
يف خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ���ش��وف يخلق 
. يف حني  امل�������ش���اك���ل  م����ن  ال���ع���دي���د 
النه�شة  ح��رك��ة  يف  ال��ق��ي��ادي  اأك����د 
حركتُه  اأن  ال����ورمي����ي،  ال��ع��ج��م��ي 
م�شريا  امل�شارات،  بتلزم  ُمتم�شكة 
يف ذات الوقت اإىل اأّن ا�شتقالة علي 
ال��ع��ري�����س يف ال��وق��ت احل��ا���ش��ر اأي 
الد�شتوري  امل�����ش��ار  ا�شتكمال  ق��ب��ل 

اأمر غري معقول وفق تعبريه.
العام  الأم���ني  زي��اد الخ�شر  وق��ال 
الدميقراطيون  الوطنيون  حل��زب 
املوحد ، يف رده على جتديد حركة 
امل�شارات  النه�شة مت�شكها برتابط 
الرباعي  اأن حزبه قد نبه  الثلث، 
قراءة  اإىل خطورة  للحوار  الراعي 
ك��ل ح��زب خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ح�شب 
اإرادت����ه. و���ش��دد زي��اد الخ�شر على 
اأن تلزم امل�شارات وتوازيها ل يعني 
الطريق  اإذ حتدد خارطة  ترابطها 
امل�����ش��ار احلكومي  ان��ت��ه��اء  ����ش���رورة 
خلل ثلث اأ�شابيع فيما تن�س على 
انتهاء امل�شار التاأ�شي�شي والنتخابي 
خلل اأربعة اأ�شابيع، اأي اأ�شبوع بعد 
احلكومي.  امل�������ش���ار  م���ن  الن���ت���ه���اء 
وك�����ان الأم������ني ال���ع���ام امل�����ش��اع��د يف 
اجلندوبي  امل��ول��دي  ال�شغل  احت���اد 
�شابق  اإعلمي  ت�شريح  ق��ال يف  قد 

مطالبة  العري�س  علي  حكومة  اإن 
يناير   8 ي���وم  ا�شتقالتها  ب��ت��ق��دمي 
اجل����اري وف���ق م��ا تن�س ع��ل��ى ذلك 
ي�شرع  اأن  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق  خ���ارط���ة 
احلكومة  برئا�شة  اجل��دي��د  املكلف 
ت�����ش��ك��ي��ل فريقه  م��ه��دي ج��م��ع��ة يف 

الوزاري.
املحامني  عميد  اأك��د  جانبه،  وم��ن 
الناطق  حمفوظ  الفا�شل  حممد 
الراعية  املنظمات  با�شم  الر�شمي 
خمتلف  اأن  ال����وط����ن����ي،  ل���ل���ح���وار 
امل�������ش���ارك���ة يف احل������وار  الأح�����������زاب 
بتطبيق  تعهدها  ج���ّددت  ال��وط��ن��ي 
خارطة الطريق. كما �شّدد الأمني 
العام  ل����لحت����اد  امل�������ش���اع���د  ال����ع����ام 
املباركي،  بوعلي  لل�شغل  التون�شي 
مبوعد  الإي������ف������اء  ������ش�����رورة  ع���ل���ى 
اآجالها  يف  امل�شارات  كافة  ا�شتكمال 
يناير   14 ي�����وم  ج����اه����زة  ل���ت���ك���ون 
اجل����اري ���ش��واء م��ن ح��ي��ث الفريق 
امل�شتقلة  العليا  والهيئة  احلكومي 
اجلمهورية  ود���ش��ت��ور  للنتخابات 
اأو�شح  التون�شية. من جهة اأخرى، 
بوعلي املباركي ، اأن مبداأ املحافظة 
علي  ح��ك��وم��ة  وزراء  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
العري�س اأمر مطروح خا�شة يف ما 
يتعلق بوزير الداخلية ، مو�شحاً اأن 
البع�س يعترب اأن بقاء بن جدو على 
الداخلية من م�شلحة  وزارة  راأ���س 
ر�شمياً  �شيتم  اأن����ه  واأف�����اد  ال���ب���لد. 
ت��ك��ل��ي��ف م���ه���دي ج��م��ع��ة م����ن قبل 
حممد  امل��وؤق��ت  اجلمهورية  رئي�س 
اخلمي�س،  غ��دا  امل��رزوق��ي  املن�شف 
م�شبوطة  ال���ت���واري���خ  اأن  م����وؤك����داً 
وف�����ق خ����ارط����ة ال���ط���ري���ق ال���ت���ي مت 
واأن�������ه ل جمال  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ت���واف���ق 
التباطوؤ  اأو  ال��ت��اأوي��ل  اأو  للتف�شري 
وقال  احلالية.  احلكومة  قبل  من 
ب�شدد  جمعة  م��ه��دي  اأن  امل��ب��ارك��ي 
حكومته  لتكوين  ات�شالته  اإج��راء 
عدة  ي����واج����ه  اأن������ه  اإىل  م�������ش���رياً   ،
وزراء  منه  املطلوب  لأن  �شعوبات 
حم���اي���دون وم�����ش��ت��ق��ل��ون مت���ام���اً ل 

حمافظتي  يف  علي  بن  يحيا  �شعار 
بوزيد  و����ش���ي���دي  )����ش���م���ال(  ب���اج���ة 
)و���ش��ط(. ه��ذا ون���دد املحتجون يف 
حم��اف��ظ��ة ب��اج��ة مب��ا و���ش��ل��ت اإليه 
الرتويكا  ح���ك���م  ظ����ل  يف  ال����ب����لد 
معربني عن رغبتهم يف عودة حكم 
اإن مل  بالت�شعيد  وه��ددوا  بن علي 
ت�شتجب احلكومة ملطلب الرتاجع 

عن قرار الرتفيع يف ال�شرائب. 
تون�س  ال���ع���ا����ش���م���ة  ����ش���ه���دت  وق�����د 
م�شرية  ال���ث���لث���اء،  اأم�������س  ���ش��ب��اح 
على  املحتجني  ل��لأط��ب��اء  ح��ا���ش��دة 
الإجباري  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
باملناطق الداخلية بالن�شبة لأطباء 
الطب  كلية  اأم��ام  من  الخت�شا�س 

بتون�س باجتاه املجل�س التاأ�شي�شي.
وق����د راف���ق���ت ه����ذه امل�������ش���رية التي 
توقفت اأمام وزارة ال�شحة تعزيزات 
اأمنية هامة. ودعت اإىل تنظيم هذه 
الداخليني  الأط��ب��اء  نقابة  امل�شرية 
النقابة  م��ع  بالتن�شيق  وامل��ق��ي��م��ني 
العمومية  ال�شحة  لأطباء  العامة 
وال�����ش��ي��ادل��ة واأط��ب��اء الأ���ش��ن��ان اإىل 
جانب منظمات املجتمع املدين من 
بينهم الحتاد العام لطلبة تون�س. 
كما نّفذ اأ�شحاب �شيارات و�شاحنات 
املحافظات  ب��ع��دي��د  ب�����ش��ائ��ع  ن��ق��ل 
احتجاجية  وقفات  الثلثاء،  اأم�س 
مطالبني  امل��ال��ي��ة  القبا�شات  اأم���ام 
ال�شريبة  يف  الرتفيع  ق��رار  باإلغاء 
اجل��ولن يف  معلوم  على  املفرو�شة 

قانون املالية اجلديد . 
وق����ام اأ���ش��ح��اب ال�����ش��اح��ن��ات بقطع 
ال�����ط�����ري�����ق م������ن خ��������لل اإي�����ق�����اف 
رافعني  ع�شوائّية  ب�شفة  �شياراتهم 
املالّية  ب��ق��ان��ون  م���ن���ّددة  ����ش���ع���ارات 
واإعفائهم  مبراجعته  ومطالبني 

من هذا الرتفيع.
على �شعيد اآخر اأظهر اأحدث �شرب 
كون�شلتينغ  ام����رود  مل��وؤ���ش�����ش��ة  اآراء 
ل�شتطلعات الراأي اأن 52 باملائة 
اختيار  ي��وؤي��دون  امل�شتجوبني  م��ن 
ل��رئ��ا���ش��ة احلكومة  م��ه��دي ج��م��ع��ة 
اأظ��ه��ر ���ش��رب الآراء  اجل���دي���دة ك��م��ا 
ت��ون�����س بن�شبة  ن����داء  ت��ق��دم ح��رك��ة 
حركة  تليها  باملائة   3 فا�شل   23
ال��ن��ه�����ش��ة ب��ن�����ش��ب��ة 16 ف��ا���ش��ل 4 
باملائة يف �شورة تنظيم النتخابات 
قايد  ال��ب��اج��ي  وت��ق��دم  الت�شريعية 
ب13  تون�س  ن��داء  زعيم  ال�شب�شي 
باملائة وحمادي اجلبايل   3 فا�شل 
�شورة  يف  ب��امل��ائ��ة   8 ف��ا���ش��ل   4 ب���� 

تنظيم النتخابات الرئا�شية .

حركة  ال��رح��وي،  املنجي  ال�شعبية 
النه�شة برف�س مقرتح فيه م�شائل 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة لإ���ش��اف��ة ���ش��م��ان العمل 
اأنه  اإىل  ال��رح��وي  ال��لئ��ق. واأ����ش���ار 
�شيقع اإزالة ف�شل يخ�س املحافظة 
مكت�شبات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
اأك���د القيادي  امل�����راأة. وم���ن ج��ه��ت��ه، 
النه�شة عماد احلمامي،  يف حركة 
مكت�شبات  مع  تتعامل  النه�شة  اأن 
املراأة وحق العمل كم�شاألة مبدئية 

ل تخ�شع للمزايدات ال�شيا�شية.
وقد و�شلت جلنة اإىل التوافق حول 
الد�شتور  م�شروع  من   39 الف�شل 
لكل  ح��ق  ال��ع��م��ل  ال�شيغة  لت�شبح 
الدولة  وتتخذ  ومواطنة  م��واط��ن 
على  ل�شمانه  ال�شرورية  التدابري 
اأ���ش��ا���س ال��ك��ف��اءة والإن�����ش��اف ولكل 
العمل  يف  احل��ق  ومواطنة  مواطن 
يف ظروف لئقة وباأجر عادل ، بعد 
اأن كانت �شيغة الف�شل على النحو 
ال���ت���ايل: ال��ع��م��ل ح��ق ل��ك��ل مواطن 
وتتخذ الدولة التدابري ال�شرورية 
ل�شمانه يف ظروف لئقة وعادلة .

فيما توا�شل اخللف حول الف�شل 
45 املتعلق بحقوق املراأة، حيث اأن 
اإ�شافة  ب�شرورة  تطالب  املعار�شة 
امل����راأة،  ح��ق��وق  اإىل  املكت�شبة  كلمة 
النه�شة  ح��رك��ة  ت��ت�����ش��ب��ث  ح���ني  يف 
م�شروع  يف  امل����وج����ودة  ب��ال�����ش��ي��غ��ة 

الد�شتور.

م�صريات واحتجاجات
اجتماعيا، ت�شهد تون�س موجة من 
الإ�شرابات العت�شامات وامل�شريات 
ت�شاعدية  اح��ت��ج��اج��ي��ة  وح���رك���ات 
مت  والغ�شب  الحتقان  من  وحالة 
القبا�شات  عديد  غلق  اإث��ره��ا  على 
متفرقة،  بجهات  والإدارات  املالية 
وو�شلت حّد قطع الطرقات وحرق 
بع�شها  وغلق  الر�شمية  املوؤ�ش�شات 
الأو�����ش����اع، وتعّم  ل��ت��ط��ّور  حت�����ّش��ب��ا 
ال�شامل  الغليان  من  حالة  البلد 
رفع  حد  و�شلت  الفلحني  �شملت 

امل�شائية املتوقعة يوم اأم�س للحوار 
لتحقيق  ���ش��ت��خ�����ش�����س  ال���وط���ن���ي 
التوافق حول اأع�شاء الهيئة العليا 
بالإ�شافة  ل��لن��ت��خ��اب��ات  امل�شتقلة 
احلكومة  ب��رئ��ي�����س  الج��ت��م��اع  اإىل 
املكلف مهدي جمعة م�شريا اإىل اأن 

اجلل�شة ال�شباحية كانت مثمرة.
واملواقف،  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ه���ذه  ك��ل 
يف  احل���ايل  ال��و���ش��ع  اأّن  اإىل  ت�شري 
م����ازال غام�شا،  احل��ك��وم��ي  امل�����ش��ار 
م���ا حت��دث��ت عنه  ف��ع��ل  ت���اأك���د  واإن 
بع�س امل�شادر من �شروط العري�س 
لل�شتقالة فاإنها بتناق�شها مع ما 
�شتفتح  ال��ط��ري��ق،  خ��ارط��ة  يف  ورد 
ال����ب����اب ع���ل���ى م�������ش���راع���ي���ه لزم����ة 
ج�����دي�����دة ق�����د ت���ع�������ش���ف ب����احل����وار 

الوطني نهائيا. 

اختالف حول مكا�صب املراأة
احلق  مّثل  التاأ�شي�شي  امل�شار  على 
يف العمل وحق الإن�شاف واحلفاظ 
على مكت�شبات املراأة اأم�س الثلثاء 
التوافقات  جلنة  يف  خ��لف  حم��ور 
اجلبهة  يف  ال���ق���ي���ادي  ات���ه���م  ف���ق���د 

اأ�شمائها.  ذك��ر  ع��ن  امتنع  اأح����زاب 
ب���ال���ت���وازي م���ع اجتماع  اأن����ه  واأك�����د 
من  نائبا   57 اجتمع  الفرز  جلنة 
واأجمعوا  الكتل  اإىل  املنتمني  غري 
�شرورة  ع��ل��ى  اج��ت��م��اع��ه��م  خ����لل 
قطع الطريق اأمام لعبة املحا�ش�شة 
اأطر  خ���ارج  امللتوية  ال��ط��رق  واأم���ام 
مل  كما  وال�شتقللية،  ال�شفافية 
الإلهي  ال��ط��اه��ر  حم��م��د  ي�شتبعد 
اأن يتم ترحيل اخللف حول هيئة 

النتخابات اإىل احلوار الوطني.
واأّك������د رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ع��ت��ي��د معز 
ب�����وراوي، اأّن����ه مل ي��ق��ع اخ��ت��ي��ار اأّي 
فعلّيا،  الن��ت��خ��اب��ات  لهيئة  ع�����ش��و 
ن�شرها  وق��ع  التي  القائمة  اأّن  كما 
املجل�س  ن�����ّواب  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ادق  مل 
اأّن هذه  م��ب��ّي��ن��ا  ب��ع��د،  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
اأ�شماء  ع��ّدة  على  حتتوي  القائمة 
واخلربة  ال��ك��ف��اءة  فيها  ت��ت��وّف��ر  ل 

وترتيبهم كان يف اأ�شفل القائمة. 
اأّن  عتيد  جمعية  رئ��ي�����س  واأ����ش���اف 
هيئة النتخابات حتّولت اإىل الهيئة 
العليا ال�شيا�شية للنتخابات حيث 
انتماءاتهم  ب�شبب  اق��رتاح��ه��م  مّت 

ول  علنية  ل  ح��زب  لأي  ينتمون 
اأن  اإىل  ال�شدد،  ي�شار يف هذا  �شراً. 
اأن ُيبقي  النه�شة ل ترى مانعا يف 
الذين  ال����وزراء  بع�س  على  جمعة 
مهامهم  يف  جن����ح����وا  ي���ع���ت���ربه���م 
خا�شة يف ال��وزارات احل�شا�شة التي 
ال����ش���ت���م���راري���ة، يف حني  ت��ت��ط��ل��ب 

ترف�س املعار�شة ذلك مطلقا.
ال���ق���ان���ون  وي�����ش��ت��ب��ع��د خ�������رباء يف 
من  الن��ت��ه��اء  اإمكانية  ال��د���ش��ت��وري 
الد�شتور  م�����ش��روع  ع��ل��ى  امل�����ش��ادق��ة 
اإىل  نظرا  اجل��اري  يناير   14 قبل 
وجود اأحكام انتقالية من املمكن اأن 
تثري جدل كما اأّن جلنة النتخابات 
كبرية  ���ش��ع��وب��ات  ت�شكيلها  ي�شهد 
التوافق  اأم�������س  ح����ّد  اإىل  وان���ع���دم 
ب�شاأنها رغم تاأكيد بع�س الأطراف 
اإمكانية التو�شل اإىل ذلك يف �شاعة 
اأّن  اإّل  اأم�����س،  م��ت��اأخ��رة م��ن م�����ش��اء 
النائب عن حزب احلرية والكرامة 
حممد الطاهر الإلهي اأكد اأن هيئة 
اإذا ما  ال���ن���ور  ت���ر  ل���ن  الن��ت��خ��اب��ات 
احلزبية  املحا�ش�شة  لغة  توا�شلت 
ب���ني ثلثة  امل��ر���ش��ح��ني  يف اخ��ت��ي��ار 

ال�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة ح�����ش��ب ق��ول��ه، معتربا 
�شوق  اإىل  حت����ّول����ت  ال���ه���ي���ئ���ة  اأّن 
بكر�شّي  ال���ف���وز  ي���ح���اول  واجل��م��ي��ع 
ف���ي���ه���ا.  واأك������د ال���ن���ائ���ب ع���ن حزب 
الجتماعي  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�����ش��ار 
املعار�شة  اأن  ال����ط����ي����ب،  ����ش���م���ري 
ق���د ت���راج���ع م��واق��ف��ه��ا م���ن جميع 
امل�شارات اإذا وا�شلت حركة النه�شة 
العليا  للهيئة  مبر�ّشحيها  مت�شكها 
اجتماع  انتهى  وق��د  للنتخابات. 
الوطني  للحوار  ال��راع��ي  الرباعي 
مع روؤ�شاء الأحزاب ال�شيا�شية اأم�س، 
و�شط خلف بني ممثلي املعار�شة 
وحركة النه�شة حول م�شالة ربط 
املوؤقتة  احلكومة  رئي�س  ا�شتقالة 
ع���ل���ي ال���ع���ري�������س ب���الن���ت���ه���اء من 
ت�شكيل هيئة النتخابات.  واتهمت 
بتعطيل  النه�شة  حركة  املعار�شة 
���ش��ري احل����وار ال��وط��ن��ي م��ن خلل 
ر�ّشحتها  ال��ت��ي  ب��الأ���ش��م��اء  مت�شكها 

لهيئة النتخابات. 
الرباعي  با�شم  الناطق  ق��ال  فيما 
ال���راع���ي ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي حممد 
اجلل�شة  اإن  حم���ف���وظ،  ال��ف��ا���ش��ل 

ال�صروط حتا�صر خارطة الطريق

علي العري�س يربط ا�ستقالة حكومته بت�سكيل هيئة النتخابات..!
حالة من الغليان تعّم البالد احتجاجًا على فر�س �صرائب جديدة

العري�س ي�شرتط قبل الرحيل

هل يتنازل ملك ا�شبانيا عن العر�س
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املال والأعمال

دبي تعزز من موقعها الريادي كوجهة للمهرجانات العاملية باإطلق مهرجان دبي للماأكولت ال�سهر املقبل

ق��ائ��م��ة الربامج  وت�����ش��م  ال��ع��رب��ي. 
تتعلق  ال��ت��ي  ت��ل��ك   2014 ل��ل��ع��ام 
ب������دور امل��������راأة يف ع�����امل الأع����م����ال 
وت���ع���زي���ز احل���وك���م���ة ال���ر����ش���ي���دة يف 
ومكافحة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال�������ش���رك���ات 
ال���ف�������ش���اد. وت����ق����وم م����ب����ادرة بريل 
وندوات  منتديات حوارية  بتنظيم 
هادفة لتعزيز القدرات جتمع فيها 
الأع��م��ال وممثلي  ق���ادة  نخبة م��ن 
على  امل���دين  واملجتمع  احل��ك��وم��ات 

اأعلى امل�شتويات.
ي�شار اإىل اأن جمل�س �شيدات اأعمال 
مر�شوم  مبوجب  تاأ�ش�س  ال�شارقة 
ال�شمو  �شاحب  عن  �شادر  اأم��ريي 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
عملية  ل���دع���م  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
الأن�شطة  اأوج������ه  يف  امل�������راأة  دم����ج 
القت�شادية. ويعمل املجل�س بدعم 
م���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر بنت 
�شاحب  قرينة  القا�شمي،  حممد 
رئي�شة  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
الأ�شرة،  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
�شيدات  الفخري ملجل�س  والرئي�س 

اأعمال ال�شارقة. 
ت�شجيع  اإىل  امل���ج���ل�������س  وي����ه����دف 
التنمية  عملية  يف  امل���راأة  م�شاهمة 
واإمارة  عامة،  الدولة  يف  ال�شاملة 
اخل�شو�س،  وج���ه  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة 
وا�شعة  جم�����الت  ل���ل���م���راأة  وي���ق���دم 
ال�شخ�شية،  امل�����ه�����ارات  ل��ت��ن��م��ي��ة 
اأداء  الإب��������داع وحت�����ش��ني  وف���ر����س 
امل�������ش���اري���ع امل���ه���ن���ي���ة وال���ت���ج���اري���ة، 
التي  امل�شاريع  تطوير  يف  وي�شاهم 
ال�شيدات وذلك من خلل  متلكها 
التوجيه والإر�شاد من قبل خرباء 

اقت�شاديني وماليني.

•• ال�شارقة-الفجر: 

اأم�س  ي����وم  ب����ريل  وق���ع���ت م����ب����ادرة 
�شيدات  تفاهم مع جمل�س  مذكرة 
اأع���م���ال ال�����ش��ارق��ة ل��ت��ع��زي��ز ال����دور 
القيادي للمراأة يف منطقة اخلليج 
�شغل  ع��ل��ى  ت�شجيعها  خ���لل  م���ن 
اإىل  والن�����ش��م��ام  ق��ي��ادي��ة  منا�شب 
ال�شركات  اإدارة  جمال�س  ع�شوية 
تطوير  ع��رب  املنطقة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
عدد من الربامج امل�شرتكة وتعترب 
ربحية  غري  منظمة  ب��ريل  مبادرة 
تاأ�ش�شت  اخلا�س،  القطاع  يقودها 
املتحدة  بالتعاون مع مكتب الأمم 
تعزيز  اإىل  وت���ه���دف  ل��ل�����ش��راك��ات، 
اأف�������ش���ل مم���ار����ش���ات الأع�����م�����ال يف 

منطقة اخلليج.
وق��ع��ت الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن �شعادة 
اأمرية عبدالرحيم بن كرم، رئي�س 
جمل�س اإدارة جمل�س �شيدات اأعمال 
املدير  دان��ل��وب،  واميلدا  ال�شارقة، 
وبح�شور  بريل،  ملبادرة  التنفيذي 
بريل  مبادرة  موؤ�ش�س  جعفر،  ب��در 
الهلل  ملجموعة  املنتدب  والع�شو 
واإميان املحمود، اأمني عام املجل�س 
اأعمال  �شيدات  ملجل�س  التنفيذي 
ال�شارقة وذلك خلل حفل توقيع 
اأُق���ي���م يف اجل��ام��ع��ة الأم��ريك��ي��ة يف 

ال�شارقة.
كمن�شة  دوره������ا  م���ن  وان���ط���لق���اً 
ل���ت�������ش���ج���ي���ع ال���ت���غ���ي���ري وت���ط���وي���ر 
مم���ار����ش���ات ح��وك��م��ة ال�����ش��رك��ات يف 
مبادرة  �شتعمل  اخل��ل��ي��ج،  منطقة 
بريل بالتعاون مع جمل�س �شيدات 
منوذج  و�شع  على  ال�شارقة  اأعمال 
اأعمال وا�شح للنهو�س بدور املراأة 
منا�شب  و�شغل  العليا  الإدارة  يف 

هدفنا  يتمثل  ال�����ش��ارق��ة،:  اأع��م��ال 
�شيدات  جم���ل�������س  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي 
وت�شجيع  دع��م  يف  ال�شارقة  اأع��م��ال 
ال�����ش��ي��دات ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز يف جمال 
الأعمال اإىل جانب تعزيز قدراتهم 
الإداري�������ة وال��ق��ي��ادي��ة مب���ا ي�شمن 
تطوراً �شليماً مل�شاريعهم واأعمالهم 
الإماراتية  امل�����راأة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 
اأع��م��ال ناجحة.  ك��ق��ي��ادي��ة و���ش��ي��دة 
كافة  ب��ني  التعاون  ف��اإن  هنا،  وم��ن 
املعنيني يف اأو�شاط الأعمال ُيعترب 
الدخول  وي�شرنا  اأ�شا�شيا.  عن�شرا 
يف هذه الإتفاقية مع مبادرة بريل 
�شيدات  جت��ن��ي  اأن  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع   ،
الأعمال يف الإمارات واخلليج ثمار 

مو�شحة   . امل�شرتكة  اجلهود  هذه 
باأن العمل مع مبادرة بريل �شيبداأ 
م�شرتكة  برامج  لتطوير  مبا�شرة 
التي  اأه�������داف الت���ف���اق���ي���ة  ت���خ���دم 
العربية  امل����راأة  م�شلحة  يف  ت�شب 

ب�شكل عام.
2010، تعمل مبادرة  ومنذ العام 
التي  ال��ربام��ج  تطوير  على  ب��ريل 
اإيجابي يف  اأث��ر  اإح��داث  �شاأنها  من 
ال�شت  ال��دول  التفكري التجاري يف 
التعاون  جم��ل�����س  ي�����ش��م��ه��ا  ال���ت���ي 
اخل��ل��ي��ج��ي، واإع�������داد ت��ق��اري��ر ذات 
اإقليمية  اأب��ع��اداً  حتمل  ثاقبة  روؤى 
وت���ق���دمي درا�����ش����ات احل���ال���ة حول 
اأف�شل ممار�شات الأعمال يف العامل 

اإدارة املوؤ�ش�شات  ريادية يف جمال�س 
العاملة يف دولة الإم��ارات العربية 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  امل��ت��ح��دة 
التفاقية،  ومب��وج��ب  اخل��ل��ي��ج��ي. 
���ش��ت��ت��م��ك��ن ك����ل امل��وؤ���ش�����ش��ت��ني من 
وتفعيل  م��ع��ا���ش��رة  روؤى  ت��ط��وي��ر 
مزيد من احلوار بني كل من قادة 
الأكادميية،  والأو���ش��اط  الأع��م��ال، 
والو�شط  ال���ش��ت��ث��م��ار،  وجم��ت��م��ع 
الإعلمي بهدف ت�شجيع التنوع يف 
عملية  وحت�شني  الإدارة،  جمال�س 
ال�شرتاتيجية  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ 

وتعزيز القدرة التناف�شية.
هذه  ث���م���رات  اأوىل  و���ش��ت��ت��ل��خ�����س 
اإج��راء درا�شة  التفاقية يف ت�شهيل 

الهامة  الفوائد  من  جمة  املنطقة 
يف �شوء اجلهود التي تبذلها عدة 
التعاون  جمل�س  دول  يف  حكومات 
يف  الن�شاء  اأع��داد  لزيادة  اخلليجي 

جمال�س الإدارة.
توقيع  على  تعليقها  معر�س  ويف 
هذه املذكرة، قالت اميلدا دانلوب، 
اإن  ب��ريل:  ملبادرة  التنفيذي  املدير 
اإل  توقيع ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة م��ا ه��و 
خ��ط��وة ه��ام��ة ت��ك��م��ن اأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
بناء  على  ب��ريل  م��ب��ادرة  م�شاعدة 
تعود  التي  بالفوائد  الوعي  وزيادة 
تفعيل  م��ن  الأع��م��ال  على جمتمع 
دور املراأة يف منا�شب �شنع القرار، 
تفعيل  م��ن  �شيمكننا  ال��ذي  الأم���ر 

ا���ش��ت��ق�����ش��ائ��ي��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى دور 
واملنا�شب  العليا  الإدارة  يف  امل���راأة 
اخلليج.  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ق���ي���ادي���ة 
ال���ه���دف الأ����ش���م���ى لهذا  وي��ت��ج��ل��ى 
ق��ادة الأعمال  اإط��لع  الربنامج يف 
وتعريفهم ببع�س الربامج العملية 
جلذب وا�شتبقاء وتطوير دور املراأة 
يف امل��ن��ا���ش��ب ال��ع��ل��ي��ا يف الإم������ارات 
منطقة  �شائر  و  امل��ت��ح��دة  العربية 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
مم��ا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ت��ط��وي��ر قاعدة 
على  القادرات  الن�شاء  من  مواهب 
تويل منا�شب رئي�شية يف جمال�س 
الربنامج  ه���ذا  وي��ح��م��ل  الإدارة. 
يف  ن����وع����ه  م����ن  وال����ف����ري����د  الأول 

بيئة مثلى  ال����لزم خل��ل��ق  احل����وار 
يف  اأ�شا�شياً  دوراً  فيها  امل���راأة  تلعب 
للقطاع  م�����ش��ت��دام  جن����اح  حت��ق��ي��ق 
واأ�����ش����اف����ت: ويف ظل  اخل�����ا������س.  
الأعمال  قادة  توعية  تركيزنا على 
باأهمية  ال���ق���ادم���ة  الأج����ي����ال  م���ن 
الأخلقية،  وال�شلوكيات  النزاهة 
ن���ح���ن ن��ع��م��ل ع���ل���ى ����ش���م���ان حتلي 
اجل����ي����ل ال�����ق�����ادم م�����ن ال����ق����ي����ادات 
والطموح  ب����الإل����ه����ام  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
الوظيفية  م�����ش��ارات��ه��ن  لخ��ت��ي��ار 

والتدرج يف املنا�شب العليا.  
وب�����دوره�����ا، ق���ال���ت ����ش���ع���ادة اأم����رية 
رئي�س  ك�������رم،  ب����ن  ع���ب���دال���رح���ي���م 
�شيدات  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س 

تت�صمن اإعداد درا�صة للوقوف على دور املراأة يف االإدارة العليا واملنا�صب القيادية وحتليل الفر�س والتحديات

مبادرة بريل و�سيدات اأعمال ال�سارقة يتعاونان لتعزيز الدور القيادي للمراأة يف منطقة اخلليج

اأطباق  بدءا من  الإم��ارة  تقدمها  التي  املتنوعة  الأطعمة  قائمة  ال�شوء على 
الطهاة احلائزين على ت�شنيف جنمة مي�شلني و�شول اإىل املاأكولت ال�شعبية 
ويتوجه  ال��ع��امل.  ح��ول  بلد   200 من  اأك��رث  مطابخ  من  جميعها  امل�شتوحاة 
مبكانة  يحتفي  اإذ  وزواره���ا  دب��ي  يف  املقيمني  اإىل  للماأكولت  دب��ي  مهرجان 
الإمارة كعا�شمة للماأكولت العاملية املتنوعة يف املنطقة حيث حتت�شن اإمارة 
5300 مطعم ووجهة خمتلفة لتناول الطعام. وي�شاف  دبي ما يزيد على 
املهرجان اجلديد اإىل قائمة املهرجانات العاملية التي حتت�شنها الإمارة مثل 
مهرجان دبي للت�شوق ومفاجاآت �شيف دبي واحتفالت العيد يف دبي ومهرجان 
دبي لل�شيارات الذي اأطلق يف اأكتوبر من العام املا�شي. و�شيتيح مهرجان دبي 
للماأكولت فر�شة مهمة للم�شاهمة يف تعزيز منو قطاعات املطاعم واملاأكولت 
اأهميتها  ح��ول  العاملي  الوعي  ن�شر  خ��لل  من  دب��ي  يف  وال�شيافة  وال�شياحة 

•• دبي-وام:

� التابعة لدائرة ال�شياحة  اأعلنت موؤ�ش�شة دبي للفعاليات والرتويج التجاري 
اأنها �شتطلق مهرجانا للماأكولت يبداأ يف  � ام�س  والت�شويق التجاري يف دبي 
كوجهة  دبي  مكانة  تر�شيخ  بهدف  يوما   23 وميتد  املقبل  ال�شهر  من   21
رائ����دة للمهرجانات ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���لل اإ���ش��اف��ة ح���دث اح��ت��ف��ايل ج��دي��د يف 
فكرته. ويت�شمن مهرجان دبي للماأكولت باقة من اأ�شهر فعاليات املاأكولت 
والأطعمة التجارية وال�شتهلكية يف الإمارة مثل معر�س اخلليج للأغذية 
ومهرجان مذاق دبي اإىل جانب العرو�س الفتتاحية لفاعليتي كرنفال دبي 
من  وا�شعا  طيفا  كذلك  املهرجان  وي�شمل   . ال�شواء  مهرجان  و  للماأكولت 
ت�شلط  وفاعليات  وعرو�شا  التذوق  وجت��ارب  باملاأكولت  املرتبطة  الن�شاطات 

�شياحية  وجهة  كاأهم  مكانتها  لتعزيز  املدينة  اأم��ام  ثمينة  فر�شة  يتيح  وهو 
الطهي  جم��ايل  يف  وخ��ربت��ه��ا  بثقافتها  ال��ع��امل  وت��ع��ري��ف  املنطقة  يف  عائلية 
دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  �شهيل  ليلى حممد  �شعادة  وذك��رت  وال�شيافة. 
للفاعليات والرتويج التجاري اأن اإطلق مهرجان دبي للماأكولت يعد دليل 
اإ�شافيا على التزام حكومة دبي بدعم قطاع التجزئة بكافة فئاته ل �شيما مع 
تواجد اأكرث من 5300 مطعم يف الإمارة. وبينت اأن برنامج مهرجان دبي 
للماأكولت �شيزخر بالفاعليات املتميزة التي ت�شلط ال�شوء على تنوع النكهات 
والأطباق يف دبي وهو ي�شهم يف ت�شجيع التنوع والبتكار وتعدد الثقافات يف 
عرو�س الطهي التي تقدمها الإمارة وامل�شتوحى بع�شها من املطبخ الإماراتي 
خمتلف  ت�شمل  عاملية  مطابخ  اإىل  الآخ���ر  بع�شها  ي��ع��ود  ..ف��ي��م��ا  التقليدي 

اجلن�شيات التي ت�شتقطبها دبي حاليا مبا يزيد على 200 جن�شية. 

كواحدة من وجهات الطعام النا�شئة على ال�شاحة العاملية. وقال �شعادة هلل 
�شعيد املري مدير عام دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري يف دبي يف ت�شريح 
املاأكولت  تقدم  التي  واملقاهي  للمطاعم  الغني  التنوع  اإن  اليوم  له  �شحفي 
ونكهات الأطعمة من خمتلف اأنحاء العامل يف اإمارة دبي يجعلها وجهة مهمة 
ينظم  الذي  املاأكولت  اأن مهرجان  واأ�شاف  الطعام.  ذواقة  لل�شياح خ�شو�شا 
ال�شياحي  اجلانب  هذا  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  ي�شاهم  املدينة  م�شتوى  على 
�شي�شكل  لكونه  ترجع  للماأكولت  دب��ي  مهرجان  تنظيم  اأهمية  اإن  اإذ  املهم 
املتزايدين  ل�شيوفها  فيها  الإقامة  اأم��د  واإطالة  الإم��ارة  لزيارة  قويا  حافزا 
من خمتلف اأنحاء العامل الذين يتطلعون اإىل اختبار جتارب جديدة يف عامل 
املاأكولت. واأ�شار املري اإىل اأن املهرجان يعد من�شة ملئمة لت�شليط ال�شوء 
على فاليات الأعمال والرتفيه واملطاعم والطهاة العامليني املتواجدين يف دبي 

لال�صتفادة من فر�س م�صاريع اإك�صبو 2020 

بنك اأبوظبي الوطني ينظم ور�سة اإدارة امل�ساريع ل�سيدات الأعمال
�سنت�سورين لل�ستثمارات ت�ستحوذ

 على �سركة �سي ا�س ات�س لل�ستثمار 
ا�شتقطاب املزيد من اأمهر الأطباءواجلراحني املخت�شني 
اأف�شل اخلدمات للمواطنني واملقيمني، والعمل  لتقدمي 
على الرتقاء بالقطاع ال�شحي يف اأبوظبي والدولة لي�شل 

اإىل م�شاف الدول املتقدمة واملتطورة يف هذا املجال .
الإم���ارات  م�شت�شفيات  جمموعة  اأن  على  �شعادته  واأك���د 
وكوزم�شريج متثل اأحدى املجموعات الرائدة يف القطاع 
ال�شحي على م�شتوى الدولة حيث تتمتع ب�شمعة طيبة 
من قبل اجلمهور واملتعاملني، كما اأكد على �شعي املجموعة 
اإىل تعزيز مكانتها املرموقة والتو�شع يف اأن�شطتها الطبية 
. واأ�شاف القبي�شي: يعترب القطاع ال�شحي بالدولة من 
ال��ق��ط��اع��ات ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة ال��ت��ي ن��ح��ر���س على 
لنااأن  ���ش��ب��ق  ح��ي��ث  ب���ه���ا،  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ا�شرتاتيجية  ح�ش�س  على  ا�شتحوذنا 
يف اأناأم�شيالعناية ال�شحية، و�شنوا�شل 
خلل  ال�����ش��اأن  ه��ذا  يف  ا�شرتاتيجيتنا 
�شنت�شورين  وت�شعى   . املقبلة  ال��ف��رتة 
�شراكات  ع���ق���د  اإىل  ل���ل����ش���ت���ث���م���ارات 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع جم��م��وع��ات طبية 
و���ش��ح��ي��ة يف ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا، كما 
ت��ب��ح��ث ع���ن ف��ر���س ال���ش��ت��ح��واذ على 
ح�ش�س هامة بها، �شمن ا�شرتاتيجية 
ت�شتمر  التي  ال�شتثمارية  �شنت�شورين 
خمتلف  يف  ج����ه����وده����ا  ت���ك���ث���ي���ف  يف 
بالذكر  ي��ج��در  القت�شادية  امل��ج��الت 
من  ال��ع��دي��د  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  جت���ري  �شنت�شورين  اأن 
من  م��زي��د  لبحث  ا�شرتاتيجيني  ���ش��رك��اء  م��ع  امل��ب��اح��ث��ات 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي وال���ش��ت��ث��م��اري يف ع���دة جمالت 
والذي  الدولة  يف  ال�شتثماري  للمناخ  نظراً  اقت�شادية، 

يحفز اإقامة املزيد من العمال خلل الفرتة املقبلة.

•• اأبوظبي –الفجر:

الإماراتية،  ل��ل���ش��ت��ث��م��ارات  �شنت�شورين  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
وم��ق��ره��ا اأب���وظ���ب���ي، ع���ن ا���ش��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى ���ش��رك��ة �شي 
بني  م��ن  الأك���رب  تعترب  �شفقة  يف  لل�شتثمار  ات�����س  ا���س 

ال�شفقات التي جتريها �شنت�شورين يف بداية هذاالعام.
بنك  بها  تقدم  التي  ال�شت�شارة  بعد  هذاال�شتحواذ  جاء 
الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي. وت�����ش��م ���ش��رك��ة ���ش��ي ا����س ات�س 
امل�شت�شفيات  م��ن  جم��م��وع��ة  مظلتها  حت��ت  لل�شتثمار 
وم�شت�شفى  كوزم�شريج  وه��ي:  وال��ع��ي��ادات  وال�شيدليات 
الإم���ارات  وم�شت�شفى  كوزم�شريج  ل��ل��ع��ي��ادات؛  الإم����ارات 

م�شت�شفى  ال���واح���د؛  ال���ي���وم  جل���راح���ة 
كوزم�شريج  ���ش��ي��دل��ي��ة  الإم������������ارات؛ 
�شيدلية  الإم�������������ارات؛  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى 
الإم����������ارات وك���وزم�������ش���ريج جل���راح���ات 
وتدير  وال��ل��ي��زر،  واجل��ل��دي��ة  التجميل 
الدولة  يف  طبية  ع��ي��ادات   7 ال�����ش��رك��ة 
وتعتزم  ال���ك���وي���ت  يف  واح������دة  وع����ي����ادة 
�شلطنة  يف  ج����دي����دة  ع����ي����ادة  اف���ت���ت���اح 
دب���ي، و4  وت��دي��ر م�شت�شفى يف  ع��م��ان، 
�شيدليات.  ويف هذا ال�شدد، قال �شعادة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القبي�شي،  �شعيد 
ال�شتحواذ  �شفقة  تاأتي  �شنت�شورين: 
لل�شتثمار  ات�س  ا���س  �شي  �شركة  على 

�شمن ا�شرتاتيجية �شنت�شورين لل�شتثمارات والتي تتجه 
نحو قطاع ال�شحة كاأحد القطاعات ال�شتثمارية الهامة 
الهام  القطاع  هذا  تطوير  على  نحر�س   بالدولة، حيث 
واحليوي والرتقاء به من خلل تطوير املرافق ال�شحية 
وكذلك  ل��ن��ا،  ال��ت��اب��ع��ة  الطبية  وامل���راك���ز  امل�شت�شفيات  يف 

•• اأبوظبي-دبي-الفجر: 

ور�شة  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  بنك  نظم 
ع��م��ل ح����ول ف���ر����س امل������راأة يف دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة للم�شاركة 
توفرها  ال���ت���ي  امل�������ش���اري���ع  اإدارة  يف 
اك�شبو  مل���ع���ر����س  دب�����ي  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
الدويل اأك�شبو دبي 2020 .  ونظم 
اخلا�شة  امل�شرفية  اخلدمات  فريق 
املخملية  اخل�����دم�����ات  ب���ال�������ش���ي���دات 
عمل  ور�شة  الوطني  اأبوظبي  ببنك 
اأعمال  �شيدة  ح��ي��اة  يف  ي��وم  ب��ع��ن��وان 
كجزء من برنامج فر�شتي لتمكني 
ومنحت  الأع��م��ال.  اإدراة  م��ن  امل����راأة 
�شيدات  م���ن  امل�������ش���ارك���ات  ال���ور����ش���ة 
عامل  دخ��ول  يف  والراغبات  الأعمال 
املال والأعمال منرباً لطرح وتبادل 
املختلفة،  امل��وا���ش��ي��ع  ح���ول  الأف���ك���ار 
توفرها  ال��ت��ي  الفر�س  ذل��ك  مب��ا يف 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة دب���ي مل��ع��ر���س اك�����ش��ب��و يف 
يف  دب������ي  وجن����ح����ت   .2020 ع������ام 
املناف�شة  الكربى  املدن  على  التغلب 
الدويل  اك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن   .2020 ع���ام  يف 
دولر من  مليار   23 املعر�س  يوفر 

الأن�شطة والفعاليات القت�شادية. 
وقالت الدكتورة ماريا خان، رئي�شة 
اخلا�شة  امل�������ش���رف���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
ب��ال�����ش��ي��دات اخل���دم���ات امل��خ��م��ل��ي��ة : 

النجاح  ث��م��ار  اأن  ع��ل��ى  م��ث��ال  ر���ش��ا 
واملثابرة  ب��ال�����ش��ج��اع��ة  اإل  لت����اأت����ي 
اإدارة  يف  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  وامل�������ش���ارك���ة 
الأعمال.  واأ�شافت: اأتوجه بخال�س 
�شيدات  ملجل�س  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر 
امل�شتمر  ع��ل��ى دع��م��ه��م  دب���ي  اأع���م���ال 
نادين حلبي  لل�شيدة  وب�شكل خا�س 
الريادة  ر�شالة  اإي�شال  يف  مل�شاركتها 

جلميع ع�شوات املجل�س. 

وقالت  خمتلفة.  جن�شية   20 م��ن 
التنوع  اإن  خ����ان:  م��اري��ا  ال��دك��ت��ورة 
اآخر  انعكا�س  الإم���ارات هو  دول��ة  يف 
للنجاح  و�شببا   احل��ي��وي  ملجتمعها 
ووف����ر ال��ف��ر���س ل��ل��ن�����ش��اء.  وعربت 
الدكتورة خان عن �شكرها وامتنانها 
�شاحبة  ال�شنحاين،  ر���ش��ا  لل�شيدة 
و�شرد  للم�شاركة  ب��اب��اروت��ي  مطعم 
ق�شة  اإن  وق��ال��ت  امل��ث��رية،  جتربتها 

لتحقيق هذا الهدف. وت�شمح ور�س 
بتبادل  امل�����ش��ارك��ات  ف��ر���ش��ت��ي  ع��م��ل 
اأف���ك���اره���ن وجت���ارب���ه���ن ل��ل��ت��ع��ل��م من 
بع�شهن البع�س كذلك اإلهام وتوعية 

وت�شجيع ال�شيدات الأُخريات. 
التي   ، فر�شتي  عمل  ور���س  وتعك�س 
واإن�شاء  ل��ل��ت��وا���ش��ل  ف��ر���ش��ة  ت���ق���دم 
ال��ث��ق��ايف يف  ال��ت��ن��وع  م��ع��ارف  �شبكات 
دولة المارات حيث كانت امل�شاركات 

يوؤكد اختيار دبي ل�شت�شافة معر�س 
اك�شبو 2020 تطور دولة الإمارات 
ي���وف���ر فر�شاً  م���ا  ث��ق��اف��ت��ه��ا  وت���ن���وع 
برنامج  اأن  ، م�شيفًة  للن�شاء  كبرية 
ف��ر���ش��ت��ي ي��ه��دف ل���ش��ت��غ��لل جميع 
الو�شائل املتاحة لتعزيز روح املبادرة 
امل��راأة وفر�س ال�شتثمار حيث  لدى 
و�شيدات  اخل���رباء  م��ع  احل���وار  يعد 
الفعالة  ال��و���ش��ائ��ل  اإح���دى  الأع��م��ال 

االتفاقية تركز على النهو�س بدور املراأة يف املنا�صب التنفيذية وع�صوية جمال�س االإدارة 

مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية ينظم حما�سرة حول الأعمال التجارية  •• اأبوظبي-وام:

للدرا�شات  الإم�����������ارات  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م 
والبحوث ال�شرتاتيجية �شمن ن�شاطاته 

التجارية الجتماعية:  الأعمال  الثقافية غدا حما�شرة حتت عنوان  وفعالياته 
حممد  الربوفي�شور  يلقيها  املجتمع  يف  اإحل��اح��ا  الأك��رث  امل�شكلت  حلل  طريقة 
يون�س رئي�س مركز يون�س بنجلدي�س وذلك يف متام ال�شاعة ال�شابعة والن�شف 
م�شاء يف قاعة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان مبقر املركز يف اأبوظبي. و�شتتناول 
التنمية  مبفهوم  علقتها  يف  الأهمية  م��ن  كبري  جانب  على  ق�شية  املحا�شرة 
مبعناها ال�شامل وهي البعد الجتماعي للأعمال التجارية واأثر ذلك يف تنمية 
الفقر  التي تعاين زيادة يف ن�شبة  املجتمعات وا�شتقرارها ب�شكل عام واملجتمعات 
وامل�شكلت الجتماعية الأخرى ب�شكل خا�س. ويعد حممد يون�س �شاحب جتربة 
ثرية وعاملية يف هذا ال�شاأن ح�شل ب�شببها على جائزة نوبل لل�شلم عام 2006 

رف�شوا فكرة تقدمي القرو�س اإىل الفقراء وخا�شة الن�شاء. ف�شل عن ذلك فقد 
اأثبت حممد يون�س من خلل بنك الفقراء اأنه ميكن الهتمام بالبعد الجتماعي 
يف الأعمال التجارية وحتقيق الربح يف الوقت نف�شه واأن التجارة الجتماعية اأو 
الأعمال التجارية الجتماعية لي�شت خا�شرة ولعل هذا اأحد العوامل املهمة التي 
العامل كله يهتم بتجربته ويعمل على درا�شتها وال�شتفادة منها. ف�شل  جعلت 
عما �شبق ..يعد فكر حممد يون�س تاأكيدا لو�شوح العلقة الوثيقة بني التنمية 
ومعاجلة امل�شكلت الجتماعية من ناحية وال�شلم وال�شتقرار من ناحية اأخرى 
ولذلك فقد كان لفتا للنظر اأن حممد يون�س قد ح�شل على جائزة نوبل لل�شلم 
ولي�س يف القت�شاد حيث اإنه اأ�شتاذ اقت�شاد ات�شمت م�شاهمته الفكرية اأو العملية 

وذلك من خلل دوره يف مواجهة الفقر يف جمهورية بنغلدي�س ال�شعبية عرب 
اإن�شاء بنك جرامني بنك الفقراء الذي تخ�ش�س يف تقدمي القرو�س ال�شغرية 
ومتناهية ال�شغر اإىل الفقراء وخا�شة الن�شاء منهم ولذلك ينظر اإىل الربوفي�شور 
حممد يون�س -اأ�شتاذ القت�شاد- الذي در�س يف الوليات املتحدة الأمريكية على 
اأنه رائد التمويل الأ�شغر واأنه جنح يف تاأ�شي�س اأهم بنك اجتماعي يف العامل وبعد 
اأ�شبحت جتربته حمل اهتمام يف العامل كله. ولعل  ح�شوله على نوبل لل�شلم 
اأن��ه قدم منوذجا  الفقراء جرامني  اأه��م ما مييز جتربة حممد يون�س مع بنك 
على الإميان بالفكرة والإ�شرار على تنفيذها على الرغم من العقبات التي كانت 
الذين  البنوك  رج��ال  قبل  من  �شخرية  لق��ى  اأن��ه  حتى  طرحها  عند  تعرت�شها 

بنك  خ��لل  من  وا�شح  اقت�شادي  ببعد 
الفقراء وف�شرت جلنة جائزة نوبل هذا 
الأمر بقولها يف قرارها مبنحه اجلائزة 
اإذا  اإل  ي��ت��ح��ق��ق  ل  ال���دائ���م  ال�����ش��لم  اإن 
وجدت اأغلبية املواطنني و�شيلة للخروج من الفقر.  وعلى الرغم من اأن يون�س 
اأ�ش�س بنك الفقراء يف عام 1983 اأي منذ نحو ثلثني عاما وخ�ش�شه ملواجهة 
اأهمية  م�شكلة الفقر يف بنغلدي�س على وجه اخل�شو�س فاإن جتربته تظل ذات 
اأن م�شكلة  العربية على م�شتويني: الأول هو  اإىل الدول  بالن�شبة  كبرية خا�شة 
الفقر تعد من امل�شكلت اخلطرية التي تعانيها دول عربية كثرية وتعترب اأحد 
امل�شادر الأ�شا�شية للتطرف الديني فيها امل�شتوى الثاين يتعلق بق�شية امل�شوؤولية 
الأهمية  من  كبرية  درجة  على  ق�شية  وهي  وال�شركات  للموؤ�ش�شات  الجتماعية 
وحتتاج اإىل تعزيز الوعي بها وتعميق ثقافتها يف املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 

يف العامل العربي.
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املال والأعمال

اأحمد بن �سعيد ي�سكر الداعمني لبنك نور دبي الإ�سلمي على مدى ال�سنوات املا�سية 
•• دبي -وام:

الأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اأع��رب 
ملجموعة طريان الإمارات رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة نور ال�شتثمارية عن �شكره اجلزيل 
ال�����ش��ن��وات ال�شت  ن��ور دب��ي ال���ش��لم��ي على م��دى  ال��دع��م لبنك  ت��ق��دمي  لكل م��ن �شاهم يف 

املا�شية.
واأكد �شموه يف ت�شريح له على اأن بنك نور دبي الإ�شلمي ميثل جزءا رئي�شيا من روؤية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل ب�شاأن تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها عا�شمة عاملية للقت�شاد الإ�شلمي.
النمو  دائما ملتزمة بدعم  �شتبقى  دبي  اأن  اآل مكتوم  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  واأو�شح 

امل�شتقبلي لبنك نور دبي ال�شلمي ورفد م�شرية جناحاته وازدهاره .

اقت�سادية ال�سارقة توقع اتفاقية مع مركز ت�ساريح للتي�سري على امل�ستثمرين 
•• ال�شارقة-وام:

وقعت دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة اتفاقية مع مركز ت�شاريح خلدمات 
رجال الأعمال لتقدمي خدمات جتديد الرتاخي�س التجارية دون احلاجة اإىل 
هده  بن  عبداهلل  �شلطان  �شعادة  الدائرة  عن  التفاقية  وقع  الدائرة.  مراجعة 
ال�شويدي رئي�س الدائرة وعن مركز ت�شاريح ال�شيخ �شقر بن را�شد بن حميد 

القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة مركز ت�شاريح خلدمات رجال الأعمال.
يف  ت��اأت��ي  التفاقية  ه��ذه  ان  ال�شويدي  ه��ده  ب��ن  اهلل  عبد  �شلطان  �شعادة  وق��ال 
من  لل�شتفادة  امل�شتثمرين  على  للتي�شري  تبذل  التي  واجلهود  اخلطط  اط��ار 

اخلدمات اللكرتونية املتوفرة ب�شكل اأف�شل.
من جانبه اأعرب ال�شيخ �شقر بن را�شد بن حميد القا�شمي عن تطلعه للو�شول 
بخدمات دائرة التنمية القت�شادية املقدمة مبركز ت�شاريح اىل اأعلى امل�شتويات 

روؤية  مع  يتنا�شب  مبا  اخلدمة  م�شتوى  اأو  املقدمة  اخل��دم��ات  ع��دد  من  �شواء 
متعدده  اأماكن  توفري  طريق  عن  املتعاملني  ويخدم  ت�شاريح  ومركز  الدائرة 
�شلطان  ل�شعادة  ال�شكر  وق���دم  القت�شادية.  التنمية  دائ���رة  خ��دم��ات  لتقدمي 
الدعم  على  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  رئي�س  ال�����ش��وي��دي  ه��ده  ب��ن  ع��ب��داهلل 
الكبري ملركز ت�شاريح ومراكز اخلدمة ت�شهيل ب�شفة عامة باعتبارهم �شركاء 

ا�شرتاتيجيني. 
ا�شتمرار جهودها  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  اأك��دت  اآخ��ر  من جانب 
وفق ا�شرتاجتيتها وخططها لتعزيز ال�شتثمار يف ا�شتخدام وتطبيق تكنولوجيا 
اخلا�شة  ال��ت��ع��ام��لت  يف  ���ش��واء  املتنوعة  اأن�شطتها  يف  والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات 
بالدائرة اأو املتعلقة مبعاملت روادها من امل�شتثمرين ورجال الأعمال وغريهم 
تطوير  عجلة  لدفع  ال�شارقة  حكومة  وتوجهات  خطط  اط��ار  يف  العملء  من 

الأداء احلكومي للو�شول اإىل اأكمل �شور اقت�شاد املعرفة واحلكومة الذكية.

افتتاح الدورة الـ17 من معر�س ال�سرق الأو�سط للوحات والت�سميمات 

 جمموعة دبي للجودة تنظم فعاليات الدورة احلادية ع�سرة جلائزة الإمارات لل�سيدات

االحتاد للمعلومات االئتمانية توؤكد جاهزيتها التامة لبدء عملياتها خالل الربع االأول من عام 2014

قرب النتهاء من التوقيع على اتفاقيات تزويد املعلومات مع جميع البنوك
ا�صتكمال الربط مع خمتلف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية العاملة يف الدولة قريبًا

تنظيم الت�سالت ت�ستكمل امل�سح امليداين
 اخلا�س بجودة اأداء �سبكات الهاتف املتحرك بالدولة 

األف   13 اأجريت على م�شاحة قدرها  �شملت اختبارات 
كيلومرت مربع �شمن دولة الإمارات. وت�شمن الربنامج 
اختبارات �شاملة للخدمات ال�شوتية وخدمات البيانات 
اأماكن  داخلية على عدة  اختبارات  اإىل عمل  بالإ�شافة 

رئي�شية يف الدولة مثل املراكز التجارية واملعار�س.
هيئة  ع��ام  ال��غ��امن مدير  نا�شر  �شعادة حممد  واأو���ش��ح 
امليداين  امل�شح  ه��ذا  تنفيذ  مت  ان��ه  الت�����ش��الت  تنظيم 
من قبل فريق عمل موؤهل يتمتع بخربة كبرية يف هذا 
املجال وذلك بهدف الو�شول اإىل نتائج �شحيحة تعك�س 
حالة �شبكات الهاتف املتحرك واخلدمات التي تقدمها. 
عن�شرا  ت�شكل  امليداين  امل�شح  هذا  نتائج  اأن  اإىل  وا�شار 
على  امل��ح��م��ول��ة  اخل��دم��ات  حت�شني  ���ش��م��ان  يف  رئي�شيا 
الهيئة  ت�شاعد  كونها  اإىل  بالإ�شافة  ال��دول��ة  م�شتوى 
يف  املتمثلة  الإ�شرتاتيجية  اأهدافها  اأح��د  حتقيق  على 
الو�شول بهذا القطاع اإىل مكانة رائدة على امل�شتويني 

الإقليمي والدويل. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة تنظيم الت�شالت ام�س عن ا�شتكمال امل�شح 
الهاتف  �شبكات  اأداء  ج��ودة  مبقارنة  اخل��ا���س  امل��ي��داين 
اخلدمات  وم�شتوى   2013 لعام  الدولة  يف  املتحرك 
الدولة  الت�����ش��الت يف  خ��دم��ات  م���زودو  يقدمها  ال��ت��ي 

ات�شالت ودو .
الهيئة بتوفري  ال��ت��زام  اإط����ار  وت��اأت��ي ه���ذه اخل��ط��وة يف 
ال�شركات  التزام  و�شمان  اجل��ودة  عالية  ات�شال  جتربة 
املرخ�س لها ات�شالت ودو بال�شروط واملعايري املعمول 

بها يف هذا املجال.
ال�شبكات  ج���ودة  م�شتوى  امل��ي��داين  امل�شح  ه��ذا  ويقي�س 
املتحرك  الهاتف  �شبكات  قبل  من  املقدمة  واخل��دم��ات 
ويعد و�شيلة فعالة ت�شمن تلبية هذه ال�شبكات للمعايري 

ال�شارمة املتعلقة بالأداء.
عدة  مراحل  على  اجل��ودة  مقارنة  برنامج  تنفيذ  ومت 

اإعادة اإطلق بنك نور الإ�سلمي 
بالعلمة التجارية اجلديدة بنك نور 

•• دبي-وام:

ا�شمه حتت علمة  اإط��لق  ام�س   � دب��ي  � ومقره  الإ�شلمي  ن��ور  اأع��اد بنك 
تاأكيد  اإىل  ت��ه��دف  ا�شرتاتيجية  خ��ط��وة  ن��ور يف  بنك  ه��ي  ج��دي��دة  جت��اري��ة 
املالية  وخدماته  منتجاته  جاذبية  وتعزيز  وعامليا  حمليا  من��وه  طموحات 
الإم��ارات. وقال  العملء يف دولة  التي يقدمها جلميع �شرائح  الإ�شلمية 
اإن  ل��ه  �شحايف  ت�شريح  يف  ن��ور  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  القمزي  ح�شني 
يف  البنك  عليها  يرتكز  التي  واملبادئ  القيم  يعك�س  اجلديد  ال�شم  اإط��لق 
اجلوهر  متثل  �شتبقى  التي  الإ�شلمية  ال�شريعة  بتعاليم  التزامه  �شوء 
و�شوف  واأع��م��ال��ه.  ق��رارات��ه  جميع  يف  الأ���ش��ا���س  وحجر  لعملياته  الأ�شا�شي 

ينعك�س ال�شم اجلديد للعلمة التجارية لبنك نور � 

ال��وظ��ي��ف��ي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط الإ���ش��رتات��ي��ج��ي وامل������ايل. وتتوزع 
وفئة  الأعمال  �شيدات  هما  رئي�شتني  فئتني  على  امل�شاركات 
املهنيات وت�شمل املوظفات اللتي يعملن يف القطاعني العام 

واخلا�س.
 وي��ت��م اخ��ت��ي��ار ال��ف��ائ��زات ب��اجل��ائ��زة م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة حتكيم 
خا�شة يتمتع اأع�شاوؤها بدرجة عالية من اخلربة والنزاهة 
للنقا�س.  قابلة  وغ��ري  نهائية  قراراتها  وتعترب  واملوثوقية 
وتعتمد اللجنة جمموعة من القواعد وال�شوابط اخلا�شة 
اأن  املتقدمة  على  الأع��م��ال يجب  �شيدات  فئة  ففي  فئة  لكل 
ال�شركة  ملكية  يف  �شريكة  تكون  اأن  اأو  لل�شركة  مالكة  تكون 
داخل دولة الإمارات وملدة ل تقل عن ثلث �شنوات بالإ�شافة 
اإىل حتملها امل�شوؤولية املبا�شرة يف اإدارة ال�شركة. وفيما يخ�س 
قد  املتقدمة  تكون  اأن  يجب  املهنيات  الأع��م��ال  �شيدات  فئة 
اأو اخلا�س  عملت موظفة يف اإحدى موؤ�ش�شات القطاع العام 
ملدة ل تقل عن ثلث �شنوات �شمن جمال العمل ويف دولة 

الأكرف  يو�شف  الدكتور  وق��ال  املتحدة.  العربية  الإم����ارات 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة دبي للجودة يف ت�شريح له اليوم 
على  منها  تاأكيدا  تاأتي  اجل��ائ��زة  لهذه  املجموعة  تنظيم  اأن 
باأهمية  منا  واإميانا  العمل  يف  والتميز  اجل��ودة  معايري  رفع 
الدور الذي تلعبه املراأة يف دولة الإم��ارات يف كافة املجالت. 
واأ�شاف اأن �شعار هذا العام الحتفال بالإجنازات يعك�س نوعا 
جديدا من الثقافة التي يجب اأن تكون �شائدة يف بيئة العمل 
بحيث تتعامل مع اأدوراها وم�شوؤوليتها الوظيفية بنوع من 
عام  مدير  التميمي  بدرية  وذك��رت  واحليوية.  الديناميكية 
جمموعة دبي للجودة اأن املجموعة ت�شعى لإحداث نوع من 
اإ���ش��اف��ة فئة جديدة  ال��ع��ام احل���ايل م��ن خ��لل  التجديد يف 
هدفها الو�شول للن�شاء املبدعات يف �شتى املجالت اجلديدة 
ما  هذا  اأن  واأو�شحت  وغريها.  والريا�شة  والعلوم  كالفنون 
الذي  واملتميز  الكبري  ال��دع��م  ل��ول  ليتحقق  ليتحقق  ك��ان 

حتظى به املراأة من القيادة واحلكومة يف الدولة. 

•• دبي-وام: 

اأطلقت جمموعة دبي للجودة الدورة ال� 11 جلائزة الإمارات 
لل�شيدات ام�س حتت �شعار الحتفال بالإجنازات برعاية �شمو 
ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات الراعي الفخري 
ل��� جم��م��وع��ة دب���ي ل��ل��ج��ودة . وت��ه��دف اجل��ائ��زة اإىل ت�شليط 
كافة  امل��ج��الت  يف  ل��ل��م��راأة  املتميزة  الإجن����ازات  على  ال�شوء 
لأهداف  خ��دم��ة  املجتمع  تطوير  يف  مب�شاهمتها  والإ����ش���ادة 
عملية التنمية ال�شاملة وان�شجاما مع الروؤية الإ�شرتاتيجية 
بذل  على  ال�شاب  للجيل  ح��اف��زا  التكرمي  وي�شكل  ل��ل��دول��ة. 
مزيد من اجلهد والعطاء وجعله القدوة التي ت�شكل م�شدر 

الإلهام نحو التفوق والتميز. 
مبا  الختيار  عملية  يف  ع��دة  معايري  اجلائزة  اإدارة  وتعتمد 
والإجنازات  الجتماعية  وامل�شاهمات  والبتكار  القيادة  فيها 

•• دبي-وام: 

افتتحت �شعادة منى املري مديرة 
امل��ك��ت��ب الإع���لم���ي حلكومة  ع���ام 
دب����ي ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال� 
17 من معر�س ال�شرق الأو�شط 
الإعلنية  والت�شميمات  للوحات 
الذي يعد اأكرب معر�س من نوعه 

يف املنطقة.
احلالية  ال��������دورة  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 

الرقمية  ال��ط��ب��اع��ة  ق���ط���اع  ع��ل��ى 
والإعلنات  الإعلنية  واللوحات 

يف الأماكن العامة.
ي��ج��ن��ي �شوق  ف���ل���ك���ن���ازاأن  وت���وق���ع 
والطباعة  الإع��لن��ي��ة  ال��ل��وح��ات 
امل�شاريع  من  جديدة  موجة  ثمار 
ال��ع��ق��اري��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة اإذ 
ي�شجل القطاع منوا ملمو�شا عاما 
بعد اآخر وبن�شبة ترتاوح بني 10 
امل��ائ��ة وه��و م��ا يعترب  12 يف  اإىل 

رئي�س  نائب  فلكناز  حممد  وق��ال 
اإنرتنا�شيونال  اإدارة  جم��ل�����س 
املنظمة  اجلهة  كون�شلت�س  اإك�شبو 
الفاعلية  ه�����ذه  اإن  ل��ل��م��ع��ر���س 
ح��ق��ق��ت من���وا ق��وي��ا ل��ت��غ��دو اليوم 
من�شات قطاع  اأك���رب  م��ن  واح���دة 
اللوحات والت�شميمات الإعلنية 
حيث  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 
ال�شنوات  خ�����لل  امل���ع���ر����س  ع�����اد 
بالفائدة  املا�شية  ع�شرة  ال�شبع 

والتوا�شل  التفاعل  وامل�����ش��ارك��ني 
الإعلنية  ال��ل��وح��ات  �شانعي  م��ع 
وال��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع��ي الإن���ت���اج 
املعماريني  واملهند�شني  والطباعة 
وال��وك��الت الإع��لم��ي��ة ومطوري 
العلمات  وم�شت�شاري  العقارات 
التجارية والعار�شني يف جمالت 
واللوحات  ال��رق��م��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة 
الإعلنية والإعلنات يف الأماكن 

العامة.

جهة   400 م��ن  اأك���رث  للمعر�س 
عار�شة من 30 بلدا حول العامل 
زائر  اآلف   10 ع��ل��ى  ي��زي��د  وم���ا 
جت����اري م���ن 75 ب��ل��دا وذل����ك يف 
قاعات مركز دبي التجاري العاملي 

ملدة ثلثة اأيام.
ويعد املعر�س � وهو احد فعاليات 
للعام  ل��ل��ت�����ش��وق  دب�����ي  م���ه���رج���ان 

الثالث على التوايل � 
م���ل���ت���ق���ى ح���ي���وي���ا ي���ت���ي���ح ل����ل����زوار 

موؤ�شرا اإيجابيا للغاية.
الرئي�س  رح���م���ن  ���ش��ري��ف  وذك�����ر 
اإنرتنا�شيونال  ل�شركة  التنفيذي 
املعر�س  اأن  ك��ون�����ش��ل��ت�����س  اإك�����ش��ب��و 
ي�����ش��ل��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى ب���اق���ة من 
اأح����دث امل��ن��ت��ج��ات امل��ب��ت��ك��رة املقرر 
العام  يف  ال�������ش���وق  يف  اإط���لق���ه���ا 
احلايل .. متوقعا اإبرام عدد كبري 
م��ن ال�����ش��ف��ق��ات ال��ت��ج��اري��ة خلل 

اليومني املقبلني.

تدريب امل�شتخدمني لديها وو�شع 
اخلطط الداخلية لبدء عملياتها 
للح�شول  جاهزيتها  وا�شتكمال 
وتوقيع  الئتمانية  التقارير  على 
ات��ف��اق��ي��ات ت��زوي��د امل��ع��ل��وم��ات مع 

ال�شركة. 

•• دبي-الفجر:

للمعلومات  الحت���������اد  اأع����ل����ن����ت 
الحتادية  ال�����ش��رك��ة  الئ��ت��م��ان��ي��ة، 
التقارير  ب���ت���زوي���د  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
الئ��ت��م��ان��ي��ة يف دولة  وامل��ع��ل��وم��ات 
التامة  جاهزيتها  ع��ن  الإم����ارات، 
لبدء عملياتها خلل الربع الأول 

من عام 2014.
ال�شركة مبخاطبة جميع  وقامت 
تزويد  اتفاقيات  لتوقيع  البنوك 
النتهاء  �شيتم  حيث  امل��ع��ل��وم��ات، 
�شهر  بنهاية  معها  التوقيع  م��ن 
ال�شركة  وت��ع��م��ل   2014 ي��ن��اي��ر 
الربط  ا���ش��ت��ك��م��ال  ع���ل���ى  ح���ال���ي���اً 
البنوك  الل��ك��رتوين مع خمتلف 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
دولة المارات لبناء قاعدة بيانات 

خ���������لل ور������������س ال�����ع�����م�����ل ال����ت����ي 
من  العديد  بح�شور  ا�شت�شافتها 
من  لل�شركة  الرئي�شني  ال�شركاء 
ال��ق��ط��اع امل���ايل وامل�����ش��ريف، وذلك 
ب��ه��دف ب��ن��اء ا���ش�����س ���ش��ل��ب��ة لأهم 
العنا�شر التي ترتكز عليها �شركة 
البيانات،  ك��ق��ام��و���س  الئ���ت���م���ان، 
الئتمانية  امللفات  وت�شميم  �شكل 
ل�شمان  ال�����ش��روري��ة  واملتطلبات 

الدقة يف كافة احلقول الإلزامية 
والختيارية.

وتقوم ال�شركة حالياً بتح�شرياتها 
قبل  م��ا  مرحلة  �شمن  النهائية 
انتهاء  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املوؤ�ش�شات املالية من اختبار نظام 
ت��وف��ري ال��ت��ق��اري��ر الئ��ت��م��ان��ي��ة يف 
بيئة افرتا�شية والتحقق من دقة 
و�شحة البيانات املالية، اإ�شافة اىل 

املعلومات  ج��م��ي��ع  ت�����ش��م  ���ش��ام��ل��ة 
الئ��ت��م��ان��ي��ة اخل���ا����ش���ة ب����الأف����راد 
متكنت  وقد  بالدولة.  وال�شركات 
ع���دة م��وؤ���ش�����ش��ات م�����ش��رف��ي��ة حتى 
معلومات  ت����وف����ري  م�����ن  ال�����ي�����وم 
وتطابق  دق����ة  ب��ن�����ش��ب��ة  ائ��ت��م��ان��ي��ة 
%90، خ��لل مرحلة  ال���  ت��ف��وق 

الختبار الأويل.
لطفي،  اأح�����م�����د  م���������روان  وق�������ال 

�شعينا  م���ن  ان���ط���لق���اً  واأ�����ش����اف: 
املالية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ل��دول��ة الم�����ارات وت��وف��ري املزيد 
للقط�اع  امل�شاف������ة  القيمة  م��ن 
ب�شدد  ح��ال��ي��ا  فاإنن������ا  امل�����ش��ريف، 
تزوي�د  ات���ف���اق���ي�����������������������ات  ت���وق���ي���ع 
البن��������وك  جميع  م��ع  امل��ع��ل��وم��ات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
م���ن مرحلة  والن���ت���ه���اء  ال���دول���ة 

ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
الئتمانية:  للمعلومات  الحت���اد 
اأث��ب��ت��ت ���ش��رك��ات الئ���ت���م���ان حول 
ال��ع��امل ق��درت��ه��ا على دع��م ثقافة 
وحت�شني  امل����درو�����س  الق����رتا�����س 
امل���ت���ع���ام���ل���ني يف جم���ال  ����ش���ل���وك 
ت�شديد الديون، اإىل جانب تقليل 
الديون  ع���ن  ال��ن��اجت��ة  اخل�����ش��ائ��ر 

املعدومة او املتعرثة . 

البنوك  اأن����ظ����م����ة  ب�����ني  ال�����رب�����ط 
لبدء  ا�شتعدادا  وال�ش������ركة، وذلك 
�شدور  ع��ن��د  ال�����ش��رك��ة  ع��م��ل��ي��ات 
ت�شمل  التي  التنفيذية  اللئحة 
من  الئتمانية،  التقارير  ر���ش��وم 

قبل جمل�س الوزراء . 
للمعلومات  الحت��������اد  وق����ام����ت 
جمموعة  ب��ت��ط��ب��ي��ق  الئ��ت��م��ان��ي��ة 
التي مت مناق�شتها  املتطلبات  من 

بنك الحتاد الوطني يح�سل على جائزة  اأوروبا املتحدة من جمعية الأعمال الوروبية  
•• ابوظبي-الفجر:

لبنك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ح�شل 
الحت�����اد ال��وط��ن��ي ال�����ش��ي��د حممد 
اأوروبا  ج��ائ��زة  على  عابدين  ن�شر 
الأعمال  جمعية  قبل  من  املتحدة 

الوروبية باململكة املتحدة. 
وقد ا�شتلم اجلائزة نيابة عن بنك 
الحت�����اد ال��وط��ن��ي ال�����ش��ي��د حممد 
ورئي�س  اأول،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ع��ل��ي، 
ببنك  الب�شرية  امل����وارد  جم��م��وع��ة 
الحت����اد ال��وط��ن��ي يف ح��ف��ل جوائز 
 2013 لعام  للإجنازات  �شقراط 
جمعية  م�����وؤمت�����ر  ه���ام�������س  ع���ل���ى 
مبدينة   ، الوروب������ي������ة  الأع�����م�����ال 
اأك�������ش���ف���ورد ب��امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة يف 
دي�شمرب 2013. و بهذه املنا�شبة 
عابدين  ن�شر  حممد  ال�شيد  علق 
الحتاد  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 
الوطني اإنه من دواعي �شرورنا اأن 

خدمة  يف  اجل���ودة  معايري  ب��اأع��ل��ى 
ال��ع��م��لء. و يف خ��لل رحلته نحو 
العديد  على  البنك  التميزح�شل 
م��ن اجل���وائ���ز و ال��ت��ق��دي��رات التي 
تعد تاأكيداً على هذا النمو و على 
و  اجل��ودة  العالية  املالية  منتجاته 
جديداً  �شاهداً  اجل��ائ��زة  ه��ذه  تعد 
على التطور امل�شتمر للبنك و اأدائه 
الوروبية  تقوم اجلمعية   . املتميز 
�شقراط  جوائز  بتنظيم  للأعمال 
ال�������ش���ن���وي���ة ك����م����ب����ادرة دائ����م����ة من 
اإجن���ازات  على  ال�شوء  اإل��ق��اء  اأج���ل 
املوؤ�ش�شات الرائدة و قادتها  الذين 
بجد  وعملهم  قيادتهم  خ��لل  من 
ا�شتطاعوا  امل��ت��م��ي��ز  اإح�����ش��ا���ش��ه��م  و 
ملحوظاً  ت�����ط�����وراً  ي���ح���ق���ق���وا  ان 
لأعمالهم مما يدعم تبادل الأفكار 
و اخلربات بني املجتمع الدويل يف 
القت�شاد  ت�شمل  متعددة  جمالت 

و ال�شيا�شة و التعليم و الثقافة.

التحديات  برغم  ذل��ك  و  العملء 
القت�شادية و الظروف املالية التي 
املا�شية  واجهت العامل يف الأع��وام 
ال�����ش��ي��د ع��اب��دي��ن لقد  . واأ�����ش����اف 
التطور  ث��ق��اف��ة  بخلق  ال��ب��ن��ك  ق���ام 
الل���ت���زام  م���ع  الأداء  يف  امل�����ش��ت��م��ر 

نح�شل على هذه اجلائزة املرموقة  
لأن بنك الحتاد الوطني قد حقق 
م�شتقر  ب�����ش��ك��ل  م��ت��م��ي��زة  ن���ت���ائ���ج 
وم���ت���ن���ام���ي ع���ل���ى م������دار الأع��������وام 
معتمداً على منوذج قوي يركز على 
خدمة القت�شاد الوطني و خدمة 

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/472 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- بيامود انرتنا�شيونال  م م ج- واململوكة من قبل ا�س كي اي هولدينجيز ليمتد جمهول 
التنفيذ/ رامني حممد ر�شتكار وميثله: ن�شر علي ن�شر علي نعلنكم باحلكم  حمل القامة مبا ان طالب 
تنفيذيا  �شندا  باعتباره  بتاريخ 2012/12/17  الثنني  يوم  كلي  رقم 2012/563 عقاري  الدعوى  ال�شادر يف 
وذلك: 1- بامل�شادقة على حكم املحكمني- مركز دبي للتحكيم الدويل- ال�شادر يف الدعوى التحكيمية رقم 
درهم(  وقدره )3012951.13  ب�شداد مبلغ  1-بالزامكم  ين�س علي:  والذي  ال�شادر 2012/2/23   2010/198
والفائدة بواقع 9% اعتبارا من تاريخ احلكم عن الوحدة رقم جى دي اي تي- 18021، 19-7-2010 اي من 
التاريخ الذي مت فيه تقدمي طلب التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدويل وحتى متام ال�شداد وت�شليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العلن. 2- حيث ان النرتنا�شيونال نحج 
جزءيا يف دعواه، حكم على النرتنا�شيونال �شده املنفرد ب�شداد 25% من تكاليف التحكيم، الر�شوم، والنفقات 
من جناح يف هذا الدع��اء.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/1784  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- ال�شحراء الذهبية لل�شياحة   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
حممد ا�شلم وزير احمد قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ 2013/10/29 احلكم التمهيدي التايل: وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى باعادة 
املامورية اىل اخلبري ال�شابق ندبه لفح�س م�شتندات الطرفني املقدمة امام هذه املحكمة 
عقب ايداع اخلبري تقريره وبحث اعرتا�شات الطرفني على النحو امل�شطر مبذكراتهم 
وعلى اخلبري  ال�شيارة  با�شتعمال  القائم  بيان من  الدعوى مع  للمحكمة مبلف  املقدمة 
مبا�شرة املامورية بذات ال�شلحيات والمانة املقرر يف احلكم التمهيدي ال�شادر بتاريخ 
2012/7/19.     وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/1/16 ال�شاعة 9.30 

 ch2.E.22 شباحا يف القاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1639   جتاري كلي         

ذ.م.م   جمهول حمل  والع��لن  للدعاية  اك�شربي�س  هانوفر   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /الن�شر للن�شر �س.ذ.م.م ا�شحاب �شحيفة جلف نيوز   قد اقام 
 137.806.7( وقدره  عليها مببلغ  املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
درهم( والر�شوم و امل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 2014/1/20 ال�شاعة 9:30 
او من ميثلك قانونيا وعليك  لذا فانت مكلف باحل�شور   ch2.E.22 بالقاعة  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/176  مدين جزئي                  

املجيد  2- عبيد يحى  �شعيد  املدعى عليهما/1- جمال خليفه حمد  اىل 
عبيد ���ش��ق��ر  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ت��اي��ج��ر لتاأجري 
ال�شيارات- فرع 1- وميثلها ال�شيد/ �شادي فواز ال�شرع   نعلنكم بان املحكمة 
قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/12/29 يف الدعوى املذكورة اعله. 
حتددت  وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�شيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2014/1/12 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 

ch1.A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن حكم 

يف الدعوى العمالية رقم 3651 ل�سنة 2013  عمايل جزئي
بعلن  ال��ع��ن��وان:  �����س.ذ.م.م  لل�شتثمار-  جرني�شن  اك�شلن�س  عليه:  امل��دع��ى  اىل 
يف  املحكمة  عليك  حكمت  قد   2013/9/10 امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر- 
الدعوى املذكورة اعله ل�شالح املدعى : مريفيت عبد حممد احمد بجه حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
وتذكرة  درهما(  ع�شر  واحد  و�شبعمائة  الفا  )ت�شعة وخم�شون  درهما(   59.711(
عودة ملوطنها عينا او قيمتها نقدا ما مل تلتحق بخدمة رب عمل اآخر، والزامها 
الر�شوم وامل�شاريف واعفت املدعية من ن�شيبه منها ورف�شت  ما  باملنا�شب من 

عدا ذلك من طلبات.
رئي�س الدائرة                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/30  دعاوي م�ستعجلة مدنية                    
اىل املدعى عليه/1- اوا�شي ال�شرق الو�شط م م ح   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة ال�شم�س للهند�شة واملقاولت ذ.م.م وميثله: خالد 
كلندر عبداهلل ح�شني  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 
ال�شيد  2013/12/24 يف الدعوى املذكورة اعله. اخطاركم بورود تقرير 
اخل��ب��ري امل��ن��ت��دب يف ال��دع��وى وق��د حت���ددت جل�شة ي��وم ال��ث��لث��اء املوافق 
على  للتعقيب   ch1.B.6 بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2014/1/14

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  بريفكت اي ان دي لرتكيب االجزاء املعدنية )�س. ذ.م.م(.
بر  للمقاولت(  العربي  )ال���رتاث  العقارية  دب��ي  موؤ�ش�شة  ملك  م�شتودع  ال��ع��ن��وان: 
ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة:  دبي- القوز ال�شناعية   
678126  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1103992 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة 
لدى  واملوثق  بتاريخ 2013/6/3  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��له،  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
العنوان:  قانونيون   حما�صبون  وم�صاركوه  الكتبي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
مكتب 1001 ملك مركز مزايا- بر دبي- هاتف  3215355-04 فاك�س: 04-3215356  
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
ه��ات��ف  04-3215355  دب��ي-  ب��ر  م��زاي��ا-  ال��ع��ن��وان: مكتب 1001 ملك مركز 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-3215356 فاك�س: 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية  بريفكت اي ان دي لرتكيب 
بتاريخ  دبي  املعدنية )�س. ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم  االجزاء 
2013/6/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/3  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��له، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     

      يف الدعوى رقم 2013/721 جتاري كلي
 املدعى عليه: اجنحة ال�شقر لتجارة الكهربائية - �س.ذ.م.م

الهنا �شنرت-  التف�شل باحل�شور اىل مقر مكتبنا مركز  نطلب من �شيادتكم 
يوم  وذلك   229/228 رقم  مكتب  كارفور-  مقابل  ال�شطوة-  دوار  بجوار 
حل�شور  وذلك  ظهرا   1.00 ال�شاعة  متام  يف   2014/1/16 املوافق  اخلمي�س 
اجتماع اخلربة كما نطلب منكم ت�شليم كافة امل�شتندات دفعة واحده مرتجمة 

يف موعد الجتماع املذكورة اعله.
على  الينا  وار�شاله  بال�شتلم  ا�شعارا  الخطار  هذا  على  التوقيع  راجني 

الفاك�س رقم 04-3888997
طارق الغيث/ اخلبري احل�سابي  

  حتديد موعد اجتماع خربة

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1322 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ �شمارت كول فون بوكالة/ ر�شاداد اهلل بذر افكن اجلن�شية: المارات    
المارات      اجلن�شية:  العي�شائي  عبداهلل  خ�شيب  م�شبح  خالد  عليه:  مدعي 
خالد  اعلنه/  املطلوب  درهم     4.650 مالية   مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر   عنوانه:  المارات     اجلن�شية:  العي�شائي  عبداهلل  خ�شيب  م�شبح 
الثلثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2014/1/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة باملقر  الدائرة الوىل ب� حمكمةالعني البتدائية-  امام  8.30 �شباحاً 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  الرئي�شي   �شخ�شيا 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1353 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ احمد �شعدو ال�شعدي اجلن�شية: �شوريا مدعي عليه:  حممد ح�شن 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  احلو�شني  اخل�شر  حممد 
اخل�شر  حممد  ح�شن  حممد  اعلنه/  املطلوب  درهم   5000 مبلغ  مالية 
احلو�شني اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2014/1/20 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
الدائرة  امام  ال�شاعة 6.00 م�شاًء  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
الثانية ب� حمكمةالعني البتدائية- الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2014/1/06
قم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   637 /2013 عم جز- م ر-ب- ع ن

عليه:   مدعي  بنغلدي�س   اجلن�شية:  اهلل  وارات  احلق  اكرم  حممد  مدعي/   
المارات  مو�شوع  ال�شباحة اجلن�شية:  المواج اخل�شراء لحوا�س  موؤ�ش�شة 
اخل�شراء  المواج  موؤ�ش�شة  اعلنه/  املطلوب  عمالية  مطالبة  الدعوى: 
لحوا�س ال�شباحة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام 
 2014/1/14 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
�شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة  البتدائية-  حمكمةالعني  ب�  الوىل  الدائرة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2014/1/7  
قم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   638 /2013 عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ ابراهيم وحيد مياه اجلن�شية: بنغلدي�س  مدعي عليه:  موؤ�ش�شة المواج   
اخل�شراء لحوا�س ال�شباحة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة عمالية 
املطلوب اعلنه/ موؤ�ش�شة المواج اخل�شراء لحوا�س ال�شباحة اجلن�شية: المارات 
عنوانه: بالن�شر)اعادة اعلن املدعى عليها/ميثلها حممد عبيد �شعفان عبيد عو�س 
العامري(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء 
املوافق 2014/1/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30   
الداري  املركز  الكائنة  البتدائية-  حمكمةالعني  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

  2014/1/7
قم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   696 /2013 عم جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ ا�شماعيل حممد ابراهيم ح�شن اجلن�شية: م�شر   مدعي عليه:  �شركة فريزو 
للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة عمالية 
المارات    اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  فريزو  �شركة  اعلنه/  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر)لعلن املدعى عليها/ميثلها �شاكر حمد �شامل البلو�شي (  حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/1/13 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الوىل ب� حمكمةالعني 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 بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/6  
قم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   318 /2012 مد كل- م ر-ب- ع ن

ناجي  حممد  عليه:   مدعي  لبنان  اجلن�شية:  دبوق  ح�شن  عبد  مدعي/   
بالتعوي�س  املطالبة  الدعوى:  مو�شوع  �شوريا  اجلن�شية:  واخرون  دروي�س 
اجلن�شية:  دروي�س    ناجي  حممد  اعلنه/  املطلوب  درهم   2000000 مبلغ 
�شوريا  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/1/22 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
حمكمةالعني  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
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 بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  اىل  /بطلب  يوهان�س  ولد  /برتكان  املواطنه  تقدم 
ا�شمها  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  ابوظبي 

من)برتكان( اىل ) حنان(  
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر العلن .
امل�ست�سار/عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/903 ت عام- م ر-ت- ع ن)
طالب التنفيذ/ خديجة عبداهلل ابراهيم مراد اجلن�شية: المارات   املنفذ �شده : �شامل 
حمود �شامل املطوع البلو�شي اجلن�شية: المارات املطلوب اعلنه: : �شامل حمود �شامل 
املطوع البلو�شي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/316 مد كل- م ر-ب -ع ن  وحدد 
فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  املوافق 2014/1/19 موعدا  الحد  يوم  لنظره جل�شة 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ل�شداد مبلغ 350.000درهم + 100.000 درهم تعوي�س  عن ال�شرر 
+ 500 درهم مقابل + 14000 درهم م�شاريف الدعوى + 3000 درهم ر�شوم تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التفنيذ العام                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/306 ت عمل- م ر-ت- ع ن)
بنغلدي�س  اجلن�شية:  �شاركار  رفيق  �شاهازان  �شابوج  حممد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات   اجلن�شية:  العامة  للنظافة  ا�شياد  موؤ�ش�شة   : �شده  املنفذ 
اعلنه: : موؤ�ش�شة ا�شياد للنظافة العامة اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/283 عم جز- م ر-ب-ع ن   وحدد لنظره جل�شة يوم الثلثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/21
الوىل بادارة التنفيذ- العني  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد ال�شند اعله،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1271 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
خان  اكرب  خيل  نور  امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  البحر  �شاطىء  موؤ�ش�شة  مدعي/   
اجلن�شية: المارات مدعي عليه:  عبداهلل ح�شن عبداهلل العطا�س الها�شمي �شاحب 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامةواخرون  للمقاولت  مايان  رخ�شة 
اجلن�شية:  والعمارة  الهند�شة  دار  اعلنه/  املطلوب  درهم   60000 مببلغ  مطالبة 
المارات عنوانه: بالن�شر)اعلن املدعى عليها الثانية( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2014/1/14 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز الداري �شخ�شيا  الكائنة  حمكمة العني البتدائية- 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2014/1/7  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
         اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1534 جتاري كلي

 اىل املحكوم عليه/ ابراج املفنود  العقارية  العنوان: بالن�شر
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/12/29 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
بالتايل:  الحبابي  علي  ح�شني  ل�شالح/  اعله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
للمدعى  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
عليها مبلغ 200.000 درهم والزمتها امل�شروفات ومائتي درهم اتعاب حماماة 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
2014/1/6 حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شر هذا امل�شتند.
 القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثانية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10990 بتاريخ   2014/1/8     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/552م بالن�سر

اىل املدعي عليه: حمد خالد مال اهلل حممد العو�س  العنوان: بالن�شر  نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/12/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعله ل�شالح/ عبداهلل ح�شن حمر عني الظاهري .فلهذه ال�شباب: حكمت اللجنة: 
اليجار  عقد  مو�شوع  العني  باخلء  عليها  املدعي  بالزام  غيابيا..  اللجنة  حكمت 
وت�شليمها للمدعي مع �شداد القيمة اليجارية امل�شتحقة من تاريخ جتديد العقد يف 
واربعمائة  الف  وع�شرون  ثلثة  قدرها  البالغ  ال�شنوية  الجرة  بواقع   2012/11/13
وع�شرة درهم حتى تاريخ الخلء الفعلي وبالزام املدعى عليها بتقدمي ما يفيد �شدادها 
مقابل ا�شتهلك املياه والكهرباء وبراءة ذمتها من هذا الدين حتى الخلء الفعلي 

والزامها بامل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/327 تنفيذ مدين
���س.ذ.م.م 2- غلم رحيم غلم  الثقيلة  املعدات  م��اري لند لتجارة  �شركة  املنفذ �شدهم/1-  اىل 
د�شتغري وميثلة وممثل الورثة/ �شابينا علي مالك 3- احمد غلم رحيم- ومتثلة �شابينة مالك غلم 
رحيم ب�شفتها و�شية عليه 4- �شارة غلم رحيم ومتثلها �شابينه مالك غلم رحيم ب�شفتها و�شية 
عليها جمهويل حمل القامة مبا ان الطالب التنفيذ/ حممد و�شيم عبدالقيوم وميثله: حمدان 
والزامكم  املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  ال�شام�شي   قد  حممد حمدان عبداهلل 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36066( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وبحل وت�شفية 
ال�شركة املنفذ �شدها الوىل ) �شركة ماري لند لتجارة املعدات الثقيلة( مع تعيني اخلبري �شاحب 
ال�شركة  الدور م�شفيا لها لتخاذ اج��راءات الت�شفية ح�شب القانون ولتكون مهمته جرد ا�شول 
وخ�شومها و�شداد ديونها وت�شفيتها على ان تكون م�شاريف امل�شفي  على ح�شاب الت�شفية والزام 
املنفذ �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف. وعليه  فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/8   

 املنذر/  �شركة منطق لتجارة املولدات واملحركات �س.ذ.م.م 
 املنذر اليه: حممد ادري�س خان  جمهول حمل القامة

 ( دره��م   127.602.70 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  على  ينبه  فاملنذر 
مع  فل�شا(  و�شبعون  دره��م  واثنني  و�شتمائة  ال��ف  وع�شرون  و�شبع  مائة 
وال  تاريخه  من  يوما  ع�شر  خم�شة  ميهلكم  واملنذر  القانونية  الفائدة 
كافة  حتميلكم  م��ع  قبلكم  القانونية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  ا�شطر 

الر�شوم التعاب وامل�شاريف بال�شافة للفائدة القانونية.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/45   

 املنذر/  فريوز ابراهيم بخ�س 
 املنذر اليه: تامر ابو العطا  جمهول حمل القامة

اثنا ع�شر مليون  وق���دره  ب���اأداء مبلغ  اليه  امل��ن��ذر  ينبه على  امل��ن��ذر  ف��ان   
وذلك  دره��م(   12.950.000  ( ام��ارات��ي  دره��م  ال��ف  وت�شعمائة وخم�شون 
خلل ثمانية ايام وال ا�شطر املنذر اللجوء للق�شاء لقت�شاء حقه مع 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  والفوائد  بالتعوي�شات  املطالبه  يف  حقه 

املحاماة.  
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10990 بتاريخ 2014/1/8     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/44   

 املنذر/  حممد احمد العبود
املنذر اليه: حممد علي بلبل جمهول حمل القامة

 ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ 5.000.000 درهم )خم�شة مليون 
درهم( املرت�شد يف ذمتكم  ل�شالح املنذر مبوجب ال�شيك رقم 000021 امل�شحوب 
ارجت��ع عند  وال���ذى  بتاريخ 2012/12/5  ال���ش��لم��ي  ال��ت��ج��اري  دب��ى  بنك  على 
اق�شاه  وذل��ك يف موعد  لل�شحب  وقابل  كافى  قائم  وج��ود ر�شيد  لعدم  �شرفه 
�شبعة اي��ام م��ن ت��اري��خ ه��ذا الن���ذار  وال���ش��وف ي�شطر امل��ن��ذر اىل ات��خ��اذ كافة 
الجراءات القانونية اللزمة نحو الزامكم ب�شداد املبلغ املذكور بال�شافة اىل 

حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

اآل  را�شد  بن  حممد  جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  تقدم 
والعرفان  بال�شكر  ال��ري��ا���ش��ي  ل���لإب���داع  م��ك��ت��وم 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
ال��ري��ا���ش��ي راع���ي اجل��ائ��زة ل��دع��م��ه اللحمدود 
للجائزة وتوجيهاته ال�شديدة التي كان لها اأكرب 
، و  الأثر يف املكانة املتميزة التي بلغتها اجلائزة 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  اجل��ائ��زة  رئي�س  مكتوم 
الوطنية لقيادته عمل اجلائزة وتوجيهاته لر�شم 
تقدم  ك��م��ا   ، ت��ط��وره��ا  واآف����اق  اجل��ائ��زة  م�شتقبل 
بالفئات  الفائزين  اإىل  بالتهنئة  الأمناء  جمل�س 
ال�����ش��ت��ة ع�����ش��رة ل���ل���دورة اخل��ام�����ش��ة م��ن اجلائزة 
التي  الط���لق  والوىل على  نوعها  م��ن  الأك���رب 

تعنى بجانب الإبداع يف العمل الريا�شي.
جمل�س  رئي�س  ال��ط��اي��ر  مطر  ���ش��ع��ادة  �شكر  كما 
اأم���ن���اء اجل���ائ���زة اأع�����ش��اء جم��ل�����س الأم���ن���اء على 
ج��ه��وده��م خ���لل ال�����دورة اخل��ام�����ش��ة واأك����د على 
حر�س املجل�س على اأن يكون مب�شتوى ثقة �شمو 
اآمال  ومب�شتوى   ، رئي�شها  و�شمو  اجلائزة  راع��ي 

القطاع الريا�شي. 
جاء ذلك خلل الجتماع اخلام�س ع�شر ملجل�س 
اأمناء اجلائزة والذي تراأ�شه �شعادة مطر الطاير 
املجل�س  اأع�شاء  بح�شور  الأمناء  جمل�س  رئي�س 
د.   ، م�شطفى  ح�شن  د.   ، ع�شيبات  عاطف  د.   :
د.   ، ال�شعايل  خليفة  د.   ، ب��خ��اري  عبداللطيف 
منى البحر ، اأحمد املن�شوري ، د. اأحمد ال�شريف 
الأمني العام للجائزة ، بالإ�شافة اإىل نا�شر اأمان 

اآل رحمة مدير اجلائزة.
ومت يف الجتماع الطلع على التقرير اخلا�س 
الدورة اخلام�شة للجائزة منذ فتح باب  باأعمال 
2013 مرورا  الرت�شيحات يف الأول من ابريل 
نظمتها  التي  وامللتقيات  وامل��وؤمت��رات  ب��ال��ن��دوات 
اجلائزة وامل�شاركات اخلارجية والداخلية و�شول 

اإىل حفل تكرمي الفائزين يف 6 يناير 2014.
الإعلم  و�شائل  بتفاعل  الأم��ن��اء  جمل�س  واأ���ش��اد 
ودعمها لعمل اجلائزة لتحقيق اأهدافها �شواء من 
خلل قناة دبي الريا�شية ال�شريك ال�شرتاتيجي 
املحلية  وال�شحف  ال��ق��ن��وات  جميع  اأو  للجائزة 
اختيار  بعملية  املجل�س  اأ���ش��اد  ك��م��ا   ، وال��ع��رب��ي��ة 

لت�شويت  الأ�شماء  وط��رح  النا�شئني  الريا�شيني 
اجلمهور عرب قناة دبي الريا�شية ليكون لت�شويت 
اجلمهور وزن اإىل جانب قرار جلنة التحكيم يف 
اختيار الفائزين الثلثة ، وتقرر تكليف اللجنة 
لختيار  دقيقة  معايري  بو�شع  للجائزة  الفنية 
 ، ال�شاد�شة  الدورة  املر�شحني للفوز يف  النا�شئني 
كما اأ�شاد با�شتخدام و�شائل التكنولوجيا الذكية 
احلديثة يف اأعمال اجلائزة من خلل ال�شتبيان 
امللتقى وا�شتخدام  الإلكرتوين جلل�شات  الفوري 
�شا�شات العر�س املتطورة لعر�س حمتوى اأعمال 
ا�شتخدام  موا�شلة  على  التاأكيد  ومت   ، اجل��ائ��زة 
و�شائل التكنولوجيا احلديثة والذكية يف جميع 

اأعمال اجلائزة. 
واط��ل��ع امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر املايل 
للدورة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  اخل���ط���ة  وع���ل���ى  ل��ل��ج��ائ��زة 
ب��الإع��داد للدورة  ف��ورا  بالبدء  ، ووج��ه  ال�شاد�شة 
ال�����ش��اد���ش��ة ومت اع��ت��م��اد حم����اور ال��ت��ن��اف�����س على 
حيث   ، لها  وال��دويل  والعربي  املحلي  امل�شتويات 
املحلي  امل�شتوى  6 جمالت على  �شيكون هنالك 
هي : اأف�شل ريا�شي ، اأف�شل حكم ، اأف�شل مدرب 

اإىل  بالإ�شافة   ، فريق  اأف�شل   ، اإداري  اأف�شل   ،
الفئة اجلديدة التي مت ا�شتحداثها وهي اأف�شل 
العربي  للم�شتوى  �شيكون  كما   ، حملية  مبادرة 
ذات ال��ف��ئ��ات امل���ذك���ورة يف امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي مبا 
اأف�شل مبادرة عربية ، فيما �شيكون حمور  فيها 
التناف�س ال��دويل حم��ددا يف الحت��ادات الدولية 

للريا�شات ال�شيفية املن�شوية حتت مظلة احتاد 
الحتادات الريا�شية الوملبية ال�شيفية الدولية 

.  ASOIF
التقديرية  الفئات  الأم��ن��اء  جمل�س  اعتمد  كما 
ل��ل��دورة ال�����ش��اد���ش��ة ل��ل��ج��ائ��زة وال��ت��ي ي��ت��م منحها 
للريا�شيني الأفراد والفرق واملوؤ�ش�شات واللجان 

متميزة  ريا�شية  اجن���ازات  حتقق  التي  الأوملبية 
وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة وال�شخ�شية الريا�شية 
العربية وال�شخ�شية الريا�شية الدولية ، وكذلك 
اع��ت��م��اد اخل��ط��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة حتى 

العام 2016.

فزاع  بطولة  يف  للعامة  جرنا�س  حر  فئة  انطلقت 
ينظمها  وال���ت���ي  الول  اأم�������س  ب��ال�����ش��ق��ور  لل�شيد 
لإحياء  حممد  ب��ن  ح��م��دان  مركز  عليها  وي�شرف 
للبطولة  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  امل��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن  ال�����رتاث 
منطقة  يف  املقامة  البطولت  منطقة  يف  النهائية 
الروية على طريق �شارع حممد بن زايد دبي العابر 
�شابقا. وبالرغم من تقلب الطق�س ورذاذ املطر اإل 
 75 اأن الأج��واء كانت مثالية حيث �شارك حوايل 
مت�شابقا يف فئة حر جرنا�س. وقال رئي�س اللجنة 
املنظمة لبطولة فزاع لل�شيد بال�شقور دميثان بن 
�شويدان نحن يف العد التنازيل وبداأ مركز حمدان 
بن حممد لإحياء الرتاث كافة التجهيزات اللزمة 
البطولة  اأن  اإنه مبا  واأ�شاف  النهائية.  للبطولت 
فاإن  ال�شقور  ف�شائل  كبرية من  �شملت جمموعة 
فئات البطولة متعددة وت�شمح لأ�شحاب ال�شقور 
كثرية  ف�شائل  وهناك  امل�شاركة  ف�شائلها من  بكل 

م��ن��ه��ا امل��ه��ج��ن وم��ن��ه��ا احل����ر وم��ن��ه��ا اأن�����در اأن�����واع 
اأ�شواقا عاملية لل�شقور  اأن هناك  ال�شقور. واأو�شح 
بال�شقور  لل�شيد  ف��زاع  بطولة  اأن  ومب��ا  باأنواعها 
من  الكثري  فلدينا  كثرية  فئات  ت�شم  بطولة  هي 
امل�شاركات من قبل الأجانب البع�س منهم ي�شارك 
امل�شاركة..  ل��ه  �شبقت  الآخ���ر  والبع�س  م��رة  لأول 
وقال لذا نحن نتطلع اإىل اأن ت�شبح هذه البطولت 
اأن جند  عاملية ويف ال�شنوات القليلة املقبلة نتوقع 

اإقبال كبريا من امل�شاركات العاملية.
قال  للبطولة  اليومية  املناف�شات  اأج���واء  و�شمن 
عبد اهلل ربيع القمزي اأحد امل�شرتكني يف فئة بيو 
حر امتلك 50 �شقرا واأ�شارك يف فئة اليوم بطري 
واحد .. وبف�شل اهلل تاأهلت اإىل النهائيات بخم�شة 

طيور من فئات اأخرى.
الثامنة  منذ عمر  الطيور  واأمتلك  اأرب��ي  واأ���ش��اف 
واأب��ي لأنها جزء  اأج��دادي  وهي هواية ورثتها عن 

رئي�شي من تراثنا وعاداتنا.
ونوه اإىل اأن التجهيزات يف البطولة ت�شهد تطورات 
كبرية نحو الأف�شل كل عام ومن جميع النواحي .. 
م�شريا اإىل اأن اأب�شط هذه التطورات اأن امل�شاركني 
ك���ان���وا ي�����ش��ج��ل��ون ع���رب ال��ه��ات��ف يف امل��ا���ش��ي بينما 
الكمبيوتر  خلل  من  حاليا  للبطولت  ي�شجلون 

وب�شكل فوري و�شهل.
واأ�شفرت مناف�شات فئة حر جرنا�س للعامة عن فوز 
طري حممد بن اأحمد جابر احلربى باملركز الأول 
اأحمد  اآخ��ر ملحمد بن  ويف املركز الثاين جاء طري 
اأحمد  طري  ج��اء  الثالث  املركز  ويف  احلربى  جابر 
حممد بن جمرن وباملركز الرابع طري حممد بن 
اأحمد جابر احلربى وباملركز اخلام�س طري فريق 
نا�س ويف املركز ال�شاد�س جاء طري اآخر ملحمد بن 
ال�شابع طري  املركز  وج��اء يف  اأحمد جابر احلربى 
اآخر ملحمد بن اأحمد جابر احلربى وجاء يف املركز 

الثامن طري اآخر ملحمد بن اأحمد جابر احلربى 
وجاء يف املركز التا�شع طري اآخر ملحمد بن اأحمد 
جابر احلربى وجاء باملركز العا�شر طري حممد 
اأحمد جابر. ويطلق اأ�شم حر على جمموعة من 
ال�شقور التي جتمعها �شفات عامة وتتميز عن 
احلجم  يف  متفاوتة  كثرية  بخ�شائ�س  بع�شها 
وال��ق��درات والأل���وان وق��د ا�شتهر ه��ذا النوع من 
منذ  العربية  اجلزيرة  اأه��ل  �شكان  بني  ال�شقور 
التي  الربية  ال�شقور  واحل��ر من   . الزمان  قدم 
وتعي�س  لها  وال��ب��وادي موطنا  القفار  تتخذ من 
ال�����ش��غ��رية وتبني  ال�����ش��ه��ول وال���ت���لل  اأي�����ش��ا يف 
الأ�شجار  وج����ذوع  اجل��ب��ال  ���ش��ف��وح  يف  اأع�����ش��ا���ش��ا 
الظلم.  ح��ل��ول  ع��ن��د  فيها  لت�شرتيح  الياب�شة 
ال�شقور  اأن����واع  اأه���م  م��ن  احل��ر  ال�شقر  ويعترب 
يف  باأ�شا  اأقواها  و  �شكل  واأجملها  ثمنا  واأغلها 

القن�س.

املدير  الدكتور عبداهلل م�شفر  رحب 
فار�س  بك�شب  الظفرة  لنادي  الفني 
اأمام الأهلي  الغربية لنقاط مباراته 
بخطاأ  العربي  اخلليج  دوري  �شمن 
فني لريتفع ر�شيد الظفرة من 16 
نقطة اىل 19 نقطة متجاوزاً ثلثة 
اىل  العا�شر  املركز  من  قافزاً  مراكز 

املركز ال�شابع.
ج��اء ذل��ك خ��لل امل��وؤمت��ر ال�شحفي 
والمارات  الظفرة  ملباراة  التقدميي 
لدوري  ع�شر  الرابع  الإ�شبوع  �شمن 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وال���ت���ي ي��ح��ل فيها 
المارات  على  �شيفاً  الغربية  فار�س 
مبلعبه براأ�س اخليمة م�شاء الأربعاء 
م�شفر  وراف���ق  2014م.  يناير   08
الفريق  م���ه���اج���م  امل�����وؤمت�����ر  خ������لل 

ال�شاعد حمد راقع.
النقاط  اأن  الظفرة  م��درب  واأ���ش��اف 
الثلثة اأعطت الفريق دفعه معنوية 
ك��ب��رية م���وؤك���داً اأن ه���ذه ال��دف��ع��ه لن 
تكتمل ال بالفوز على الم��ارات ورد 
الظفرة  على  فاز  حينما  اليه  الدين 
يف افتتاح الدوري باإ�شتاد حمدان بن 

زايد اآل نهيان.

واأ�شار م�شفر خلل املوؤمتر ال�شحفي 
اىل اأن الظفرة �شيلعب الفرتة القادمة 
�شيكون  امل��ب��اري��ات حيث  حت��ت �شغط 
والكاأ�س  ال��دوري  يف  م�شاركاً  الفريق 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  وكاأ�س �شاحب 
الفريق معر�شني  مما يجعل لعبي 
والبطاقات  والإ�����ش����اب����ه  ل���لإج���ه���اد 
ال��ردي��ف خلق  ت��ط��ور  اأن  اىل  م��ن��وه��اً 
بدائل جيدة من اللعبني ميكن اأن 
الأول. الفريق  مع  منهم  الإ�شتفادة 
عدد  على  اإع��ت��م��اده  امل���درب  نفى  كما 
الدور  خ��لل  اللعبني  حم��دود من 
الأول م�شرياً اىل اأنه حترك يف دائرة 
اإعتمدت  ال��ف��رق  وب��ع�����س  22 لع���ب 
اأن ثبات  اأق���ل م��ن ذل��ك م��وؤك��داً  على 

الت�شكيلة له فوائده على الفريق.
وعن م�شت�شيفه الإمارات قال املدير 
اأن����ه ف��ري��ق متطور  ال��ف��ن��ي ل��ل��ظ��ف��رة 
الأخ���رية  امل��ب��اري��ات  اأداءه يف  اخ��ت��ل��ف 
بعد  هجومية  ج��راأة  لديه  واأ�شبحت 
متوقعاً  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  يف  ال��ت��غ��ي��ري 
ق��وي��ة وعنيفة من  امل��ب��اراة  ت��ك��ون  اأن 
عن  �شيبحث  ال��ذي  الإم����ارات  جانب 
الإبتعاد  يف  ط��م��ع��اً  ال��ث��لث  ال��ن��ق��اط 

عن منطقة اخلطر خا�شة واأنه عادة 
الكبري  اجل��م��اه��ريي  ال��دع��م  مايجد 

على ملعبه.

وع���ن ط��م��وح ال��ف��ري��ق خ���لل ال���دور 
�شيتحدد  ذلك  اأن  م�شفر  قال  الثاين 
الإنت�شار  لأن  الإم����ارات  م��ب��اراة  بعد 

يدخل الفريق �شمن الفرق اخلم�شة 
ال����ع����ام ثم  ال���رتت���ي���ب  امل���ت���ق���دم���ة يف 
ب��ع��د ذل���ك ي��اأت��ي ال��ت��ف��ك��ري يف كيفية 

على  وال��ع��م��ل  امل��رك��ز  على  املحافظة 
الثبات عند اأف�شل املراكز.

واأ�شاد املدرب خلل املوؤمتر ال�شحفي 
ب��ال��لع��ب ال��غ��اين امي��ان��وي��ل كلوتي 
نافياً �شعف م�شتواه الفني موؤكداً اأن 
احلقيقي  م�شتواه  يقدم  مل  اللعب 
ببلده  الأ����ش���ري���ة  ال����ظ����روف  ب�����ش��ب��ب 
الروح  اأف��ق��ده  اأح��اط��ت به مما  والتي 
واإ�شمه  مايليق  ل��ت��ق��دمي  وال��ع��زمي��ه 
الأفريقية..  ال���ق���ارة  داخ����ل  ال��ك��ب��ري 
املوؤمتر  خ��لل  م�شفر  ي��وؤك��د  مل  كما 
الربازيلي  ب��ب��دي��ل��ه  ال��دف��ع  اإم��ك��ان��ي��ة 
روج������ريو خ����لل م����ب����اراة الإم�������ارات 
م�شرياً اىل ان اللعب �شيتم جتهيزه 
ل��ل��ق��اء ال�����ش��ب��اب خ���لل م���ب���ارة كاأ�س 

رئي�س الدولة.
امل��ت��وق��ع��ة يف الفريق  ال��غ��ي��اب��ات  وع���ن 
خ��لل امل��ب��اراة ق��ال امل���درب اأن جميع 
عبا�س  علي  عدا  جاهزون  اللعبون 

املوقوف وغلوم امل�شاب.
يف  ال�شاعد  املهاجم  ق��ال  جانبه  م��ن 
�شفوف فار�س الغربية حمد راقع اأن 
الفريق  اأع��ط��ت  الأه��ل��ي  نقاط  ك�شب 
اللعبون  ���ش��ي��ح��اول  م��ع��ن��وي��ة  دف��ع��ه 

ا���ش��ت��ث��م��اره��ا خ����لل ل���ق���اء الم�����ارات 
الثلثة  ال��ن��ق��اط  وحت��ق��ي��ق  ب��ال��ف��وز 
اخل�شارة  بعد  ل��لإم��ارات  ال��دي��ن  ورد 

ال�شابقة.

واأك����د امل��ه��اج��م ال�����ش��اع��د ���ش��ف��اوؤه من 
متمنياً  ال��ك��ام��ل  وت��ع��اف��ي��ه  الإ���ش��اب��ة 
هدف  وت�شجيل  ال��ل��ق��اء  يف  امل�����ش��ارك��ة 

ي�شاعد به الفريق.  

تقدم بال�صكر والعرفان حلمدان بن حممد واأحمد بن حممد

جمل�س اأمناء جائزة حممد بن را�سد للإبداع الريا�سي يعتمد حماور التناف�س للدورة ال�ساد�سة

بطــــولــــة فــــزاع لل�سيــــد بال�سقـــور تطلــــق فئـــة حــــر جـــرنــــــــا�س

عبداهلل م�سفر.. فرحة نقاط الأهلي لن تكتمل اإل بالفوز على الإمارات

الخ�شر  ال�شوء  بر�شلونة  ل��ن��ادي  الطبي  اجل��ه��از  منح 
لنجم الفريق الرجنتيني ليونيل مي�شي خلو�س مباراة 
فريقه �شد خيتايف يف م�شابقة كاأ�س ملك ا�شبانيا املقرر 
اليوم الربعاء وذلك بعد تعر�شه ل�شابة بتمزق ع�شلي 

حاد ابعده عن امللعب حوايل ال�شهرين.
وكان مي�شي الذي ا�شيب يف 10 ت�شرين الثاين-نوفمرب 
اىل  النتقال  قبل  بر�شلونة  يف  علجه  ا�شتهل  املا�شي، 
املا�شي  الول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  �شهر  خ��لل  الرجنتني 

بر�شلونة  اىل  الرجنتيني  النجم  ه��ن��اك.وع��اد  ليتابعه 
الول  الفريق  م��ع  تدريباته  وا�شتهل  املا�شي  ال���ش��ب��وع 
واعرتف مدرب مارتينو بانه كان من ال�شعب عليه عدم 
ا�شراكه يف املباراة �شد الت�شي يف الدوري املحلي ال�شبت 
ب�شهولة  الكاتالوين  الفريق  بفوز  انتهت  والتي  املا�شي 
بالغة 4-�شفر.وقال مارتينو لقد تكلمت معه و�شيكون 
لجله  �شعداء  نحن  الغد  ملباراة  الفريق  �شفوف  �شمن 
مكتملة  ال��ف��ري��ق  �شفوف  لن  ال��ع��م��وم  على  �شعيد  وان���ا 

من دون ا�شابات تذكر . وتابع كانت ال�شغوطات كبرية 
عليه خلو�س املباراة �شد الت�شي وهو امر منطقي، لكن 
الفارق الن هو انه خا�س املزيد من احل�ش�س التدريبية 
كان  اذا  ما  ادري  ل  واو���ش��ح  جاهزا  وا�شبح  الفريق  مع 
�شيبداأ املباراة ام ل وتاأتي عودة مي�شي يف توقيت رائع لن 
بر�شلونة يواجه اتلتيكو مدريد الذي يتخلف عنه بفارق 
ي��وم ال�شبت  ال���دوري املحلي  اله���داف فقط يف ���ش��دارة 

املقبل يف لقاء قمة.

مي�ســـي يعــــود اإلـــى امللعـــب �ســـد خيتـــايف 
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الفجر الريا�ضي

ميثاء الطنيجي حترز املركز االأول

ختام �سطرجن عوايف مب�ساركة 50 لعبًا ميثلون 4 اأندية وفرق

اليوم بالقاهرة على مائدة اجتماعات الرئا�صة االإقليمية لالأوملبياد اخلا�س الدويل

زيادة اأعدد اللعبني اإىل ربع مليون لعب واأربعة اآلف م�سابقة يف العام الواحد
اإجنازات االإمارات يف العاملية ال�صتوية بكوريا اجلنوبية وم�صاركتها يف لو�س اأجنلو�س 2015 واأجندة اأحداث 2014

الثانية  راأ���س اخليمة بطولة عوايف  اختتمت يف 
الدورة  اأقيمت �شمن فعاليات  التي  لل�شطرجن، 
بح�شور  ع���وايف،  مهرجان  م��ن  ع�شرة  احل��ادي��ة 
اأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة التنمية 
امل�شرف  بالوكالة،  اخليمة  راأ�س  يف  القت�شادية 
العام على املهرجان، وحممد عبد اهلل عبد اهلل، 
وح�شد  املهرجان،  يف  الريا�شية  اللجنة  رئي�س 

من اجلمهور واملهتمني باللعبة.
اح��ت�����ش��ن م��ن��اف�����ش��ات ال���ب���ط���ول���ة، ال���ت���ي جرى 
تنظيمها بالتعاون مع نادي فتيات راأ�س اخليمة 
لل�شطرجن والثقافة، )راك مول(. و�شارك فيها 
اأن��دي��ة وف��رق �شطرجن  50 لعبا ولع��ب��ة، م��ن 
يف  امل�����ش��ارك��ون  ينت�شب  اإذ  ال���دول���ة،  يف  خمتلفة 
ن���ادي ال�����ش��ارق��ة الثقايف  اإىل ك��ل م��ن  ال��ب��ط��ول��ة 

دبي  نادي  لل�شطرجن،  مليحة  نادي  لل�شطرجن، 
للمعاقني، ونادي فتيات راأ�س اخليمة لل�شطرجن 
وال��ث��ق��اف��ة.  ا���ش��ت��م��رت ال��ب��ط��ول��ة ي��وم��ا واح����دا، 
وتكونت من 7 جولت، بداأت يف ال�شاعة الرابعة 

والن�شف وانتهت يف الثامنة والربع م�شاء.
اللعبة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  وف�����ازت 
ميثاء الطنيجي، من نادي فتيات راأ�س اخليمة 

اللعب  الثاين  وباملركز  والثقافة،  لل�شطرجن 
لل�شطرجن،  مليحة  ن����ادي  م��ن  احل����اج،  ج��م��ي��ل 
اإ�شماعيل،الذي  اأحمد  اللعب  الثالث  وباملركز 
راأ������س اخل��ي��م��ة لل�شطرجن  ف��ت��ي��ات  ن����ادي  م��ث��ل 
عبد  �شيخة  اللعبة  الرابع  وباملركز  والثقافة، 
العزيز، من نادي فتيات راأ�س اخليمة لل�شطرجن 

والثقافة. 

االأف�صل
وح�شلت عائ�شة احلو�شني، من نادي دبي للمعاقني، 
حممد  ون��ال  البطولة،  يف  لعبة  اأف�شل  لقب  على 
ح���اف���ظ، م���ن ن�����ادي دب����ي ل��ل��م��ع��اق��ني، ل��ق��ب اأف�شل 
ن��ادي مليحة  املن�شوري، من  لع��ب، وح�شل خليفة 
وحازت  نا�شئ،  لع��ب  اأف�شل  لقب  على  لل�شطرجن، 
م��ي�����ش��ون ج���اب���ر، م���ن ن�����ادي ف��ت��ي��ات راأ�������س اخليمة 

لل�شطرجن والثقافة، على لقب اأف�شل لعبة نا�شئة. 
العام على مهرجان  امل�شرف  البطولة، كرم  يف ختام 
نادي فتيات  �شكر، رئي�شة  عوايف، ب�شحبة ح�شة بن 
راأ�س اخليمة لل�شطرجن والثقافة، الفائزين واحلكام 
رئي�شة  وق��دم��ت  ال��ب��ط��ول��ة.  تنظيم  يف  وامل�شاهمني 
نادي فتيات را�س اخليمة درعا تقديريا للجنة العليا 

املنظمة للمهرجان، ممثلة باأحمد عبيد الطنيجي.

ال��ي��وم وع��ل��ى مدى  ال��ق��اه��رة  ت�شهد 
اجتماعات  ي���ن���اي���ر  و9   8 ي���وم���ي 
للأوملبياد  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���رئ���ا����ش���ة 
املهند�س  برئا�شة  ال���دويل  اخل��ا���س 
الرئي�س  ال������وه������اب  ع����ب����د  اأمي��������ن 
الإق����ل����ي����م����ي وب����ح���������ش����ور اأع���������ش����اء 
نا�شر  حممد  الإقليمية،  الرئا�شة 
ود.عماد  وامل�شابقات  اللعاب  مدير 
الريا�شة  م���دي���ر  ال����دي����ن  حم���ي���ى 
وال��ت��دري��ب،و���ش��ري��ف ال��ف��ويل مدير 
الألعاب وامل�شابقات ، ونيبال فتنونى 
الغندور  و���ش��ل��م��ى  امل���ب���ادرات  م��دي��ر 
ال�����ش��ح��ي ، ومها  م��دي��ر ال��ربن��ام��ج 
يعقوب املدير املايل ، واحمد قدري 
���ش��اك��ر املدير  امل���ن���ح ون��ه��ل��ه  م���دي���ر 
من�شق  ح��ج��ازي  ون��ادي��ن   ، الداري 
امل��ط��ب��وع��ات وامل����وق����ع الل���ك���رتوين 

،ودينا جلل.
الأول  ال�������ش���ن���وي  الج����ت����م����اع  وه�����و 
حيث   ،  2014 ل���ع���ام  ل���ل���رئ���ا����ش���ة 
الرئي�س  الجتماع طرح  هذا  ي�شهد 
 2014 ل���ع���ام  ل���روؤي���ت���ه  الإق��ل��ي��م��ي 
وال���ت���ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى زي������ادة اأع�����داد 
املائة  يف  م���ائ���ة  ب��ن�����ش��ب��ة  ال���لع���ب���ني 
15األف  اإىل  امل��درب��ني  وزي���ادة ع��دد 

وزيادة
ثلثة  اإىل  لت�شل  امل�����ش��اب��ق��ات  ع���دد 
العام  يف  م�����ش��اب��ق��ة  و500  اآلف 
ي�شهده  �شوف  م��ا  ال��واح��د..ب��ج��ان��ب 
ريا�شية  اأح����داث  م��ن   2014 ع���ام 
ال�شرتاتيجى  امل����وؤمت����ر  واأب����رزه����ا 
القليمى بال�شعودية والذي يواكب 
اجتماعات العمل وانتخابات جمل�س 
-2014 لعامي  جديد  ا�شت�شاري 

2015 ، وياأتي اهمية هذا املوؤمتر 
ال�شرتاتيجي القليمي قبل املوؤمتر 
�شيعقد  الذي  العاملي  ال�شرتاتيجي 

. عام 2015 
ت�شفيات  الجتماع  ي�شتعر�س  كما 
والتي  املوحدة  القدم  لكرة  افريقيا 
ت�شت�شيفها القاهرة يوم 14 فرباير 
للح�شول   ) مو�شى  ماجدة  كاأ�س   (
العامل  لكاأ�س  الثانية  البطاقة  على 
مباليزيا  ���ش��ي��ق��ام  وال�����ذي  امل���وح���ده 
����ش���رورة  وا����ش���ت���ع���را����س   ،  2014
القدم  ل��ك��رة  ك���ربى  فعالية  اإق��ام��ة 
ل�شت�شافة  مبلف  والتقدم  املوحدة 
 2023 ال�شيفية  العاملية  الأل��ع��اب 
 2016 ع��ام  �شيكون  التقدمي  واأن 
اأملانيا وجنوب اأفريقيا من  اأن  حيث 

 2019 املتقدمني ل�شت�شافة  اأبرز 
..بينما فاز بتنظيم الألعاب العاملية 
وطوته  النم�شا،   2017 ال�شتوية 

اللعاب  ف��ى  املنطقة  دول  م�شاركه 
اأجنلو�س  بلو�س  ال�شيفية  العاملية 

. عام 2015 

الرئا�شة  اأع�شاء  ي�شتعر�س  و�شوف 
التي  الح������داث  م���ا مت  الق��ل��ي��م��ي��ة 
����ش���ارك ف��ي��ه��ا ب���رام���ج امل��ن��ط��ق��ة عام 

العاملية  الل��ع��اب  واأب���رزه���ا   2013
الكاأ�س   ، اجلنوبية  بكوريا  ال�شتوية 
القليمية لكرة القدم بدبى ، الدورة 

القليمية للبولينج والتن�س الر�شي 
بعمان ، الدورات التدريبية لكبريي 
وامل�شكلت   ، بال�شعودية  امل��درب��ني 
والعرثات التى ت�شهدها املنطقة من 
اأع���داد اللعبني ب�شبب  اأج��ل زي��ادة 
الأح������داث ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ع���دد من 
الو�شول  اأج��ل  من  املنطقة،  برامج 
األف   200 اإىل  ال��لع��ب��ني  ب���اأع���داد 

. لعب ولعبة عام 2014 
بوركولت  توقيع  بحث  �شيتم  كما 
ت���ع���اون م���ع الحت������ادات ال��ق��اري��ة يف 
اآ�شيا واأفريقيا يف كرة القدم والتن�س 
وال�شلة واألعاب القوى و كرة طائرة 

وال�شباحة.
ي�����ش��ت��ع��ر���س حم��م��د نا�شر  و����ش���وف 
�����ش����رورة الإع���������داد م���ب���ك���را ل�����دورة 
والتي  الثامنة  الإقليمية  الأل��ع��اب 
�شتقام عام 2014 فى حالة و�شول 
 ، ال�شت�شافة  ع��ل��ى  ع��م��ان  م��واف��ق��ة 
الفني  ال��دع��م  تقدمي  على  والعمل 
وال���ت���ق���ن���ي ل���ه���ا وح������ث ال���ربن���ام���ج 
ري��ا���ش��ات جديدة  امل�����ش��ارك��ة يف  على 
اإع��داد اللعبني �شوف  وحول زيادة 
اخلطة  ال��ف��وىل  �شريف  ي�شتعر�س 
2014 وزي���ادة  امل��و���ش��وع��ة يف ع���ام 

املائة  25 يف  بن�شبة  اللعبني  عدد 
األفا   250 اإىل  ال��و���ش��ول  اأج��ل  م��ن 
األ��ف��ا كل   30 2015 مب��ع��دل  ع���ام 

عام.
ال���دك���ت���ور عماد  ي�����ش��ت��ع��ر���س  ف��ي��م��ا 
حميى الدين تنظيم دورات تدريبية 
اأثقال  رف����ع  يف  امل����درب����ني  ل��ك��ب��ريي 
واجلري  ب��ول  وال�شوفت  وفرو�شية 
الثلج  على  واجل��ري  العجلت  على 

واجلمباز وال�شباحة.
���ش��ي��ت��م ط����رح ف��ك��رة اخ��ت��ي��ار ثلثة 
وان�شمامهم  املنطقة  م��ن  لع��ب��ني 
ال�شت�شاري  امل��ج��ل�����س  يف  ك��اأع�����ش��اء 
منطقة  من  لعب  بواقع  الإقليمي 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  وال��و���ش��ط  خلليج 
وزارات  م��ع  اتفاقية  توقيع  بجانب 
ال�����ش��ح��ة يف ب�����ش��اأن ���ش��ت��ة ب���رام���ج يف 

املنطقة.
مديرة  الغندور  �شلمى  �شتقوم  كما 
الك�شف  اإج����راء  ال�شحي  ال��ربن��ام��ج 
ال�������ش���ح���ي ع���ل���ى ال���لع���ب���ني خلل 
الثامنة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
ل���ش��ت��غ��لل ت��واج��د اأك����رب ع���دد من 
اللعبني من دول املنطقة ي�شاركون 

يف هذه الألعاب.

ا�شتطاعت �شركة الظفرة الريا�شية لكرة القدم �شباح ام�س الثلثاء من ك�شب توقيع اللعب 
الربازيلي ردريجو جو�شي لعب نادي )ناويتكو كابيباريب( على �شبيل الإعارة ملدة �شتة اأ�شهر 
حيث �شيحل رودريجو كبديل للمهاجم الغاين اإميانويل كلوتي والذي مل يقدم امل�شتوى الذي 
ير�شي طموحات فار�س الغربية. و�شوف يكمل النادي اإجراءاآت قيد اللعب ر�شمياً واإ�شتلم 

بطاقة امل�شاركة خلل ال�شاعات القادمة.
وكان اللعب الربازيلي قد و�شل اىل المارات نهاية الإ�شبوع ال�شابق واإجتاز الك�شف الطبي 

وخا�س �شل�شلة متارين مع الفريق اأظهر م�شتوى ومهارات متميزة.

نادي الظفرة يك�سب توقيع 
نا�شدت زوجة بطل العامل يف �شباقات فورومول وان الملاين ميكايل �شوماخر رجال العلم بالبتعاد الربازيلي رودريجو

املا�شي  ال�شهر  30 من  لها يف  راأ�شه تعر�س  ا�شابة خطرية يف  يعالج زوجها من  امل�شت�شفى حيث  عن 
خلل تزجله يف فرن�شا.

بيانا ر�شميا جاء فيه ام�س ارجوكم قوموا مب�شاندتنا يف �شراع �شوماخر.  وا�شدرت كورينا �شوماخر 
من املهم جدا ان تخففوا من ال�شغوطات على الطباء الذين ي�شرفون على ميكايل وعلى امل�شوؤولني يف 

امل�شت�شفى حيث يعالج من اجل ان يقوموا بعملهم كما يجب .
وا�شاف البيان ارجوكم ثقوا بالبيانات التي ي�شدرونها تباعا واطلب منكم مغادرة امل�شت�شفى ارجوكم 

ان تدعو العائلة تعي�س ب�شلم اي�شا.
بان م�شدر مقرب  لكنها م�شتقرة علما  �شبع مرات )رقم قيا�شي( خطرة  العامل  زالت حالة بطل  ول 
اليومني الخريين وو�شط  ال�شحية ط��راأ عليها حت�شن طفيف يف  بان حاله  اكد  المل��اين  ال�شائق  من 
ال�شغوطات التي يتعر�س لها الطباء، قرر الفريق الطبي امل�شرف على علج �شوماخر بانه عدم ا�شدار 

اي تفا�شيل عن علجه من اجل احرتام خ�شو�شيته.

زوجة �سوماخر تنا�سد ال�سحافيني البتعاد عن امل�ست�سفى 
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الفجر الريا�ضي

االأزهري ي�صري اإىل اأن الفوز بجوالت لو�صيل القادمة ميكن اأن ي�صكل منعطفًا قويًا يف بطولة حتدي كاأ�س بور�صه جي تي3 ال�صرق االأو�صط

فـــريــــق النابــــــودة لل�سباقــــات يبــــــدي جـــاهـــزيتــــه للتحــــــدي القطــــــــــري
ب��اأن اجلولت  اأك��د ال�شائق ك��رمي الأزه���ري ثقته 
الأربع القادمة من حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 
ال�شرق الأو�شط قد تكون حا�شمة يف الوقت الذي 
لإحكام  لل�شباقات  ال��ن��اب��ودة  ف��ري��ق  ف��ي��ه  يتطلع 
ال�شرق  يف  ح��ل��ب��ات  ���ش��ب��اق  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  قب�شته 

الو�شط وتاأكيد هيمنته على ال�شل�شلة.
بالت�شاوي بني  اأرب��ع ج��ولت موزعة  م��رور  وبعد 
ال��ب��ح��ري��ن ودب�����ي، ي��ت��ق��دم ال��ف��ري��ق ال����ذي يتخذ 
م��ن دب��ي م��ق��را ل��ه ب��ف��ارق 35 نقطة ع��ن اأقرب 
مع  فالكونز،  دب��ي  داي��ف  �شكاي  فريق  مناف�شيه، 
تاأكيد جاهزيته خلو�س اجلولت الأربع اللحقة 
انعقاد  امل��ق��رر  م��ن  حيث  قطر،  ت�شت�شيفها  التي 
لو�شيل  ح��ل��ب��ة  اأ���ش��وي��ة  و6 حت���ت   5 اجل��ول��ت��ني 
ي��ن��اي��ر، يف  17 و18  ال��رائ��ع��ة ي��وم��ي  ال��دول��ي��ة 
و8   7 اجل��ول��ت��ان  ذات��ه��ا  احللبة  ت�شت�شيف  ح��ني 
واأ���ش��ار الأزه���ري، الع�شو يف  ال��ت��ايل.  يف الأ�شبوع 
ي�شارك جنبا  وال��ذي  اللقب،  املدافع عن  الفريق 
كليمنز  ال�شاب  النم�شاوي  ال�شائق  مع  جنب  اإىل 

بال�شرعة،  تتميز  لو�شيل  حلبة  اأن  اإىل  �شميد، 
على  �شتقام  التي  القادمة  الرب���ع  اجل���ولت  واأن 
نف�س امل�شار، لذا من ال�شروري تعزيز الثقة من 

البداية لكت�شاب الأف�شلية النف�شية والذهنية. 
وق���ال: اجل���ولت الأرب���ع ال��ق��ادم��ة يف لو�شيل لها 
اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة وق���د ت��ك��ون ح��ا���ش��م��ة يف حتديد 
ال��ذي تخو�س  الوحيد  املكان  اإن��ه  الفرق.  ترتيب 
التوايل،  على  متماثلة  ج��ولت  اأرب��ع  الفرق  فيه 
لأنك  ب�شرعة  الثقة  اكت�شاب  ال�شروري  من  ل��ذا 
واأ�شاف:   . الآخ���ري���ن  ع��ل��ى  نف�شيا  ت��ت��ف��وق  ب��ه��ذا 
جدا.  �شعب  اختبار  ه��و  عليه  مقبلون  نحن  م��ا 
�شنتواجد هناك لنناف�س يف اأربع جولت متتالية 
ع�شيبة  ف��رتة  �شتكون  ل��ذا  املو�شم،  منت�شف  ويف 
وه��ام��ة يف ال��ب��ط��ول��ة. اذا ���ش��ارت الأم����ور على ما 
حتى  املهمة  علينا  �شي�شهل  ف��ه��ذا  قطر  يف  ي���رام 
اأو  �شائق  ف���اأي  اأخ����رى،  م��ن جهة  امل��و���ش��م.  نهاية 
فريق يعاين �شيتطلب منه الأمر بذل جهد كبري 
ي�شتمر حتى نهاية البطولة . ويحظى الأزهري 

���ش��ه��دت حلبة  ق��ط��ر، ح��ي��ث  ب��ذك��ري��ات جميلة يف 
التتويج  من�شة  على  م��رة  لأول  �شعوده  لو�شيل 
النم�شاوي  كما  متاما  �شنتني،  قبل  البطولة  يف 

املو�شم  بجولتي  ال��ف��وز  م��ن  متكن  ال��ذي  �شميد، 
املا�شي يف الطريق للفوز بلقب ال�شائقني، والذي 
بثلثة  بفوزه  املو�شم  هذا  متميزة  اأوقاتا  يعي�س 

اأقيمت حتى الآن. وقال  اأربعة  اأ�شل  جولت من 
الأزه��ري، الذي يتطلع لتح�شني ترتيبه يف فئة 
الذي  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  م��ن  وال��ت��ق��دم  ال�شائقني 
لأنها  كثريا  تلئمني  قطر  حلبة  حاليا:  يحتله 
ناعمة جدا. م�شار احللبة �شل�س ورائع وي�شاعدك 
يف ال��ت��ن��اغ��م م��ع ال�����ش��ي��ارة واأن����ا اأح���ب ه���ذا النوع 
الليل،  يف  نت�شابق  لأننا  واأ���ش��اف:   . القيادة  من 
فمهما كانت احللبة جيدة و�شهلة اإل اأننا نواجه 
�شعوبات يف حتديد تفا�شيل احللبة والرتكيز يف 
ال�شباق. ن�شب تركيزنا على نقاط ي�شهل تتبعها 
الأمور  ت�شبح  الليل  يف  لكن  ال��ت��دري��ب��ات،  اأث��ن��اء 
اأ�شعب ما يف الأمر . وتابع:  اأكرث �شعوبة وهذا 
من ال�شروري يف قطر اأن تبني الثقة بينك وبني 
ال�شيارة ومع احللبة، حتى اإذا ما انطلق ال�شباق، 
ع��ل��م مب��ك��ون��ات احل��ل��ب��ة وتفا�شيلها  ع��ل��ى  ت��ك��ون 
الأن�شب  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  م��ن  تتمكن  وذل���ك حتى 
جي  بور�شه  كاأ�س  حت��دي   . مثل  املنعطفات  عند 
تي3 ال�شرق الأو�شط، ترتيب الفرق بعد اجلولة 

الرابعة 
-1النابودة لل�شباقات 161 نقطة

-2�شكاي دايف دبي فالكونز 126 نقطة
-3�شقور ال�شعودية 121 نقطة

-4فريق البحرين 83 نقطة
-5ميلون لل�شباقات 69 نقطة

ترتيب ال�صائقني
-1كليمنز �شميد )النابودة لل�شباقات( 98 نقطة

-2ح�شر اآل مكتوم )الإمارات( 74 نقطة
-3زيد اأ�شكناين )الكويت( 71 نقطة

-4عبدالعزيز الفي�شل )ال�شعودية( 70 نقطة
-5كرمي الأزهري )الإمارات( 63 نقطة

-6هوبرت هاوبت )اأملانيا( 53 نقطة
-7�شعيد املهريي ) الإمارات( 52 نقطة

-8في�شل بن لدن )ال�شعودية( 51 نقطة
-9كري�شتينا ني�شلون )الدمنارك( 45 نقطة

-10هانز وامير )اأملانيا( 38 نقطة

ك�شف ن��ادي ري��ال م��دري��د الأ���ش��ب��اين لكرة ال��ق��دم ع��ن اإمكانية 
توقيع عقوبة على لعبه الأرجنتيني اآنخل دي ماريا لإ�شارته 
غري املحرتمة جتاه اجلماهري لدى تغيريه يف مباراة الفريق 
اأمام �شلتا فيجو يف املرحلة الثامنة ع�شر من الدوري الأ�شباين 
الأ�شبانية.  ك��وب��ي  كادينا  اإذاع���ة  اأف���ادت  ح�شبما   ، ال��ق��دم  ل��ك��رة 
الثاين من  ال�شوط  ل��دى تغيري دي ماريا يف  الإ���ش��ارة  ووقعت 
وجه  حيث  برنابيو  �شانتياجو  ا�شتاد  على  اأقيمت  التي  املباراة 
امللعب لينال كم هائل  اإ�شارة م�شيئة لدى مغادرته  للجماهري 

من هتافات و�شفارات ال�شتهجان.

للغاية  وم��ن��زع��ج��ة  م�����ش��ت��اءة  الإدارة   : ك��وب��ي  ك��ادي��ن��ا  وذك����رت 
اللعب.  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ة  ل��ت��وق��ي��ع  ال���ن���ادي  حم��ام��ي��ي  وت�شت�شري 
اإىل  ت�شريحات  يف   ، ماريا  دي  ونفى   . �شارمة  عقوبة  �شتكون 
عدم  نتيجة  ال��ت�����ش��رف  ي��ك��ون  اأن   ، ���ش��ب��ورت�����س  ف��وك�����س  �شبكة 

احرتامه اجلماهري.
وقال دي ماريا مل تكن اإ�شارة موجهة لأي فرد. حافظت على 
هدوئي ورك�شت اإىل خارج امللعب مو�شحا اأن هناك حالة من 

التحفز والرتب�س �شده.
القليلة  ال���ش��اب��ي��ع  ���ش��اخ��ن ع��رب  ع��ل��ى �شفيح  م��اري��ا  وظ���ل دي 

املا�شية منذ اأن اأكدت ال�شحف الأ�شبانية اأنه يرغب يف الرحيل 
اأج��واء عدائية جتاهه من  من ري��ال مدريد وهو ما ت�شبب يف 

بع�س ان�شار النادي امللكي.
م��ع اجلماهري.  م��ن قبل  ال��لع��ب مل تكمن يل م�شاكل  وق��ال 
املدير  اأن�شيلوتي  ك��ارل��و  الإي��ط��ايل  م��ع  م�شاكل  ل��دي  ولي�شت 

الفني للفريق .
وعن ت�شرف اللعب ، قال اأن�شيلوتي لو كان هذا موجها يل ، 
ما كان �شيء ليحدث. اإنه خطاأ. واإذا كان الأمر جتاه اجلماهري 

، فاإنه ي�شبح خطاأ مزدوجا .

الريــــال يعتــــزم فــــر�س عقـــوبــــة �ســــارمـــــة 
علــــــى دي ماريــــــــا

اأعرب ال�شباين بيب جوارديول مدرب بايرن ميونيخ الملاين عن �شعادته 
بعدم تر�شيحه لأحد اللعبني الثلثة املتناف�شني على الفوز بالكرة 

الدويل  الحت��اد  اأي��ام على حفل  ب�شعة  قبل   2013 لعام  الذهبية 
لكرة القدم لتحديد هوية الفائز باللقب مبقر الفيفا بزيورخ.

ول ت��ن��ط��ب��ق ����ش���روط ال��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى م���درب���ي الن���دي���ة ومنهم 
وقادة  م��درب��ي  على  ق��ا���ش��را  الرت�شيح  ي��ك��ون  حيث  ج���واردي���ول 

وعدد  الفيفا  اأع�شاء   )209( الوطنية  املنتخبات 
فوتبول  فران�س  جملة  ومرا�شلي  �شحفيي  من 

فقط.
ورغ����م ���ش��ع��ادت��ه ب��ع��دم ت��ر���ش��ي��ح اأح����د جتنبا 

ل���لح���راج ،ن���ظ���را ل��ت��واج��د لع���ب���ان من 
ال���ث���لث���ة امل���ر����ش���ح���ني م���ق���رب���ني جدا 

الرجنتيني  اأن  ح��ي��ث  جل���واردي���ول 
ليونيل مي�شي كان اأقرب اللعبني 

مل������درب ب���ر����ش���ل���ون���ة ال�������ش���اب���ق يف 
يعد  بينما  املا�شية  ال�شنوات 

ريبريي  ف��ران��ك  الفرن�شي 
ميونيخ  بايرن  و�شط  جنم 

للمدرب  الرابحة  الورقة 
ال����ش���ب���اين ح���ال���ي���ا، ال 

اأ�شاد  ج��واردي��ول  اأن 
ب����لع����ب����ه ري����ب����ريي 
يت�شرف  ان����ه  واأك�����د 
ب��ت��دري��ب لع���ب فذ 

مثله.
وق�����ال ج�����واردي�����ول يف 
ت���������ش����ري����ح����ات خ����لل 

باملع�شكر  ت��������واج��������ده 
ل�شحيفة  ق��ط��ر  يف  ال�����ش��ت��وي 

انه  يل  بالن�شبة   : المل��ان��ي��ة  بيلد 
امل����درب  اأك�����ون  اأن  ل�����ش��رف ك��ب��ري 
اخلا�س بالرائع ريبريي ، واآمل 
اأن اأ�شاعده على اأن يكون اأف�شل 

.
واأ��������ش�������اف ج��������واردي��������ول كل 

لعدم  �شعيد  اأن��ن��ي  ال  مده�شني،  الثلثة  اللعبني 
تر�شيح اأحد نظرا لعدم انطباق �شروط الت�شويت 

على .
ريبريي  ف���ران���ك  ف����از  اإذا   : ج����واردي����ول  وت���اب���ع 
العامل  لع��ب  كاأف�شل  الذهبية  ال��ك��رة  ب��ج��ائ��زة 
لعام 2013 ؟ ف�شاأكون متحم�س و�شعيد بذلك 
اأر قط  اأك��رث من اللعب نف�شه لأنني مل  رمبما 
يقاتل  رائ��ع  املتميز مع لع��ب  امل�شتوى  ه��ذا 
اإن��ه ل�شرف يل  من اأج��ل فوز فريقه. 

اأن اأكون مدربه  .
ب��اي��رن موافقته  م���درب  واأع��ط��ى 
املع�شكر  ت�����رك  ع���ل���ى  ل���ري���ب���ريي 
اإىل  وال�شفر  ال�شتوي  التدريبي 
ح��ف��ل جائزة  زي������ورخ حل�����ش��ور 
ي�����وم حفل  ال���ذه���ب���ي���ة  ال����ك����رة 
ال��ف��ي��ف��ا 13 ي��ن��اي��ر اجل����اري 
خو�س  ����ش���ي���واف���ق  وال��������ذي 
امل��ب��اراة ال��ودي��ة اأم���ام فريق 
ال��ك��وي��ت ال��ك��وي��ت��ي، وق���ال 
اأن  ي���ج���ب  ج��������واردي��������ول: 
اإىل زي���ورخ  ي��ط��ري ف��ران��ك 
والتمتع  عري�شة  بابت�شامة 
ب��رت���ش��ي��ح��ه لن����ه ل��ي�����س من 
 ، هناك  اإىل  الو�شول  ال�شهل 
ول بد له اأن يتمتع يف الوقت 

احلا�شر .
وذكرت بيلد الملانية اأن ريبريي 
بدا متحم�شا للغاية قبل اأيام على 
اعلن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 
: حتى  بقوله  اأن كان متوا�شعا جدا  ال 
لو مل اأكن الفائز بجائزة الكرة الذهبية ، فاأنا 
البافاري  الفريق  م��ع  الكبرية  ب��اجن��ازات��ي  �شعيد 
يل  بالن�شبة   : م�شيفا   ، التاريخية  واخلما�شية 
مي�شي  م��ع  تر�شيحه  ي��ت��م  اأن  ك��ب��ري  ل�����ش��رف  ان���ه 

ورونالدو.

كري�ستيانو: جتديد عقد األون�سو م�سكلة يواجهها برييز جوارديـــول : اأت�ســـرف بتـــدريب الرائــع ريبيـري 
الإ�شباين،  مدريد  ري��ال  هجوم  جنم  رون��ال��دو  كري�شتيانو  الربتغايل  م��زح 
اإنها  األون�شو، قائل  ب�شاأن مفاو�شات جتديد عقد زميله يف الفريق ت�شابي 
م�شكلة يواجهها رئي�س النادي فلورنتينو برييز واأعرب الدون رونالدو عن 
رغبته يف بقاء ت�شابي وا�شتمراره مع الفريق امللكي، موؤكدا يف الوقت ذاته 
هي م�شكلة يتعامل معها الرئي�س، ل اأريد اخلو�س يف هذا الأمر. اعتقد اأن 

هناك حل، املوت وحده هو الذي ل حل له .
عاما،   32 العمر  يبلغ من  ت�شابي  الأم��ر.  لهذا  اإيجاد حل  �شيتم  واأو�شح: 
امل�����ش��اع��دة يف ���ش��يء. ه��و لع��ب حم��رتف كبري  اأق���دم ل��ه  ل�شت بحاجة لأن 

وامتنى اأن يتمكن من البقاء معنا .
وينتهي تعاقد األون�شو مع ريال مدريد يف يونيو-حزيران املقبل، ويحق له 
البحث عن عر�س جديد مع ناد اآخر حال مل يقم الريال بتمديد العقد، اإل 

اأن لعب الو�شط املخ�شرم مل يلجاأ لهذه اخلطوة كورقة �شغط.
كانت و�شائل اإعلم اإ�شبانية قد ك�شفت اأن ريال مدريد ي�شعى لتجديد عقد 
املفاو�شات  ثالث خلل  عام  اإمكانية متديد  مع  اإ�شافيني  لعامني  األون�شو 
�شبعة  اإىل  لي�شل  اللعب  رات��ب  رف��ع  مع  املقبلة،  الأي���ام  خ��لل  تبداأ  التي 

مليون يورو �شنويا.

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/2/15م   املودعة حتت رقم: 169237 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: ذا �شي بي دي �شريتيفيكاي�شن �شريفي�س ليمتد 
 وعنوانه:ذا كوت�س هاو�س، اإيلنج جرين، لندن، دبليو5 5اإي ار، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 خدمات التعليم و التهذيب والتدريب. 

 الواق�عة بالفئة:  41 
و�شف العلمة:  ت��ت��ك��ون ال��ع��لم��ة م��ن جم��م��وع��ة ع��لم��ات م��ن ع��لم��ت��ني ك��م��ا ي��و���ش��ح يف ال�شكل امل��ق��دم يف 
اخللفية، مع  البنف�شجي يف  "�شح" باللون  ر�شم علمة  تتاألف من  املجموعة  الأوىل يف  فالعلمة  الطلب، 
 MEMBER THE CPD" والكلمات  مميز  بنف�شجي  بخط  مكتوبة   "CPD" اللتينية  الأح���رف 
الثانية  العلمة  اأم��ا  املقدمة،  يف  مميز  اأ���ش��ود  بخط  مكتوبة   "CERTIFICATION SERVICE
والكلمات   "CPD" اللتينية  الأح����رف  م��ع  "�شح" اخل��ل��ف��ي��ة،  ع��لم��ة  ر���ش��م  م��ن  ف��ت��ت��األ��ف  امل��ج��م��وع��ة  يف 
يف  مم��ي��ز  ب��خ��ط  م��ك��ت��وب��ة   "MEMBER THE CPD CERTIFICATION SERVICE"

املقدمة.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/2/15م   املودعة حتت رقم: 169238 
   تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�ش��م:  ذا �شي بي دي �شريتيفيكاي�شن �شريفي�س ليمتد 
 وعنوانه: ذا كوت�س هاو�س، اإيلنج جرين، لندن، دبليو5 5اإي ار، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
  خدمات التعليم و التهذيب والتدريب. 

  الواق�عة بالفئة:  41 
 و�شف العلمة:  تتكون العلمة من جمموعة علمات من علمتني كما يو�شح يف ال�شكل املقدم يف الطلب، 
الأحرف  البنف�شجي يف اخللفية، مع  "�شح" باللون  ر�شم علمة  تتاألف من  املجموعة  الأوىل يف  فالعلمة 
 THE CPD CERTIFICATION" والكلمات  بنف�شجي مميز  بخط  مكتوبة   "CPD" اللتينية 
SERVICE" مكتوبة بخط اأ�شود مميز يف املقدمة، اأما العلمة الثانية يف املجموعة فتتاألف من ر�شم علمة 
 THE CPD CERTIFICATION" والكلمات "CPD" اللتينية  الأحرف  مع  اخللفية،  "�شح" 

املقدمة.  يف  مميز  بخط  SERVICE" مكتوبة 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  يناير 2014 العدد 10990



ي�سرقون اأ�سئلة المتحانات ويبيعونها 
واأ�شئلة  احلا�شب،  واأجهزة  اخلزنة،  ل�شرقة  ال�شعودية  يف  مدر�شة  تعر�شت 
الأبواب  اأحد  على  عبارة  الل�شو�س  ترك  فيما  مالية،  ومبالغ  الختبارات، 
برقم اجلوال يعر�شون ورقة الأ�شئلة والإجابة مببلغ 500 رياٍل ملن اأراد 

من طلب املدر�شة ال�شراء وفقاً ملوقع ام بي �شي . 
اجل��دي��ُر بالذكر اأن���ه مت اإب���لغ اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة ع��ن احل��ادث��ة وُف��ت��ح ملف 

التحقيق مللحقة اجلناة. 

تكرمي حلق كامريون بو�سام 
المرباطورية الربيطانية 

و�شام  على  ك��ام��ريون،  ديفيد  ال��ربي��ط��اين،  ال����وزراء  رئي�س  ح��لق  ل  ح�شّ
المرباطورية الربيطانية تكرمياً خلدماته يف جمال ت�شفيف ال�شعر.

جديدة  اتهامات  الآن  ي��واج��ه  ك��ام��ريون  اإن  م��ريور  ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت 
باملح�شوبية ب�شبب ادراج ا�شم حلقه على لئحة ال�شرف يف ال�شنة اجلديدة، 
ي�شارك يف هذه  اأنه مل  الربيطانية على  اأ�شّرت م�شادر يف احلكومة  فيما 

العملية.
واأ�شافت اأن، لينو كارب�شيريو، ح�شل على و�شام المرباطورية الربيطانية 
بعد ثلث �شنوات من توليه م�شوؤولية ق�س �شعر رئي�س الوزراء كامريون، 
كما ُيعتقد باأنه قام بتغيري ت�شريحة �شعره من الي�شار اإىل اليمني يف عام 

2010، مما اثار التهكم يف جمل�س العموم )الربملان(.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأنه تردد ان كامريون قرر ا�شتخدام خدمات احللق 
ت�شلمه  من  وجيزة  ف��رتة  بعد  �شامانثا  زوجته  طلب  على  بناًء  كارب�شيريو 
من�شب رئا�شة احلكومة الربيطانية، ويقوم بق�س �شعره يف مكتبه بداوننغ 

�شرتيت.
وقالت اإن كارب�شيريو يتقا�شى مبلغ 90 جنيهاً ا�شرتلينياً مقابل ق�س �شعر 
على  وي��رتدد  الن�شاء،  �شعر  ق�س  مقابل  ا�شرتلينياً  150 جنيهاً  و  الرجال 
امل�شاهري، من بينهم املغني بول مكارتني  �شالونه و�شط لندن الكثري من 

واملغنية ليلي األن واملمثل واملغني جي�شون دونافن.
اث����ار غ�شب  ك��ارب�����ش��ي��ريو  احل����لق  ت��ك��رمي  ق����رار  اإن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
اللوردات عن حزب  النواب الربيطانيني، و�شدد ع�شو جمل�س  الكثري من 
برئا�شة  الئتلفية  للحكومة  الأ�شغر  ال�شريك  الأح���رار  الدميقراطيني 
كامريون، اللورد اأوك�ش�شات، على اأن التكرمي يف لئحة ال�شرف للعام اجلديد 

يجب اأن يذهب اإىل الأبطال والبطلت ولي�س املقربني من كامريون .

   بانوراما
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اأمريكا تتجمد من الربد
اج���ت���اح���ت م���وج���ة ب�����رد ق����ادم����ة من 
و�شط  ال�شمالية  القطبية  املنطقة 
اأبرد  ي��ه��دد  امل��ت��ح��دة حيث  ال��ولي��ات 
عقدين  منذ  املنطقة  ت�شهده  طق�س 
تدين  وي���ت���وق���ع  امل���واط���ن���ني،  اأرواح 
درجات احلرارة املقرتنة بهبوب رياح 
تكون  ق��د  حم�شو�شة  م�شتويات  اإىل 
حتت  درج�����ة   51 اإىل  ت�����ش��ل  ق��ات��ل��ة 

ال�شفر.
ال�شركات  ال��ربد  اأج��ربت موجة  وقد 
اأبوابها واإلغاء  اإغلق  واملدار�س على 
اآلف الرحلت اجلوية. كما اكتظت 
امل�������ش���ردي���ن.  وق����د يتوقف  م��لج��ئ 
موجة  ت�شببت  اأن  بعد  النفط  اإنتاج 
بع�س  �شماها  ال��ت��ي  ال��ق��ار���س  ال���ربد 
الدوامة  اجل��وي��ة  الأر����ش���اد  خ����رباء 
و�شائل  ع��ل��ي��ه��ا  واأط��ل��ق��ت  ال��ق��ط��ب��ي��ة 
، يف  القطبي  ا�شم اخلنزير  الإع��لم 
 18 اإىل  احل����رارة  درج���ات  انخفا�س 
وقالت  ال�شفر.   درج��ة مئوية حتت 
اإن درجات  هيئة الأر�شاد الأمريكية 
احل��رارة كانت اأقل من معدلتها يف 
وداكوتا  مونتانا  ولي��ات  من  اأج���زاء 
وميني�شوتا  واجل��ن��وب��ي��ة  ال�شمالية 
ومي�شيغان  ووي�����ش��ك��ون�����ش��ن  واأي�������وا 
بني  ما  اإىل  و�شلت  ونربا�شكا، حيث 
11 و22 درجة مئوية حتت ال�شفر. 
القطبية  ال���ه���واء  م��وج��ة  وت��ت��ح��رك 
ال�شرقي  ال�شاحل  باجتاه  ال�شمالية 
ح��ي��ث ان��خ��ف�����ش��ت درج�����ات احل����رارة 
ومن  الثلثاء.  ال�شفر  اإىل  وو�شلت 
املتوقع اأن ت�شهد الوليات اجلنوبية 
اأب����رد ط��ق�����س م��ن��ذ ���ش��ن��وات.  وقالت 
ه��ي��ئ��ة الأر�����ش����اد ���ش��ت��وا���ش��ل درج���ات 
العاتية  وال���ري���اح  ال���ب���اردة  احل�����رارة 
قطبية  هوائية  كتل  ت�شاحبها  التي 
يف  براونزفيل  حتى  جنوبا  تاأثريها 

تك�شا�س وو�شط فلوريدا . 

مل ياأكل ومل ي�سرب منذ 5 �سنوات 
اأكد �شريلنكي اأنه مل يتناول طعاما اأو �شرابا منذ خم�شة 

اأعوام، بح�شب تقرير ن�شرته �شحيفة الأنباء الكويتية. 
العامل  يف  �شيته  ذاع  ال���ذي  لن����ريول  دي  ك��ريب��ي  وق���ال 
والرياح  ال�����ش��وء  على  يتغذى  اأع����وام  خم�شة  ق�شى  اإن���ه 

والهتزازات، اأي على ما ي�شميه طاقة الهواء . 
واأ�شاف اأّن ال�شعرات احلرارية موجودة يف الفوتونات، اأي 
اخلليا ال�شوئية، ويف الرياح، وكل �شيء ميكنه اأن يغذي 
ب�شكل  لديه  مفتوحة  الطاقة  مراكز  كانت  اإذا  الإن�شان 

منا�شب . 
عديدة،  تلفزيونية  ب��رام��ج  يف  �شيًفا  لن���ريول  دي  وح��ل 
متكلًما عن جتربته، وكان يتمتع ب�شحة ممتازة، موؤكًدا 
علمية  نظرية  تناق�س  اأمثاله،  من  والعديد  حالته،  اأن 
�شائعة، توؤكد ا�شتحالة اأن يعي�س اأي �شخ�س من دون ماء 

لثلثة اأيام اأو طعام بني 30 و40 يوًما. 

كلب يبتلع خامتًا بـ30 األف دولر 
جنيه  األ���ف   18 قيمته  زواج  خ���امت  بولي�شي  ك��ل��ب  اب��ت��ل��ع 
ومتكنت  دولر،  األ��ف   30 نحو  يعادل  ما  اأي  ا�شرتليني، 

مالكته من ا�شتعادته بعد يومني.
وق��ال��ت ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ي ب��ي ���ش��ي ام�س، 
وا�شطرت  الأمل��ا���س،  خ��امت  ابتلع  ج��اك  امل�شمى  الكلب  اإن 
م��ال��ك��ت��ه، اآجن����ي ك��ول��ي��ن��ز، ل��لن��ت��ظ��ار 48 ���ش��اع��ة ق��ب��ل اأن 

يخرجه من اأمعائه.
واأ�شافت اأن اآجني، البالغة من العمر 51، تتوىل م�شوؤولية 
اأثناء تدريبها، وتركت خامت  العناية بالكلب البولي�شية 
اأظ��اف��ره��ا فقام  اأث��ن��اء قيامها بطلي  ال���زواج على ط��اول��ة 

جاك بابتلعه.
الأمل  اإن��ه��ا فقدت  قولها  اآجن��ي  اإىل  �شي  ب��ي  ب��ي  ون�شبت 
اأبلغها الطبيب  يف اإمكانية ا�شتعادة خامت زواجها بعد اأن 
البيطري باأن معدة الكلب معقدة جداً ومن غري املرجح 
اأن ت�شتعيده، لكن ال�شم�س اأ�شرقت يف وجهها ومتكنت من 
ا�شتعادته بعد يومني. واأ�شافت اآجني اأنها تعتزم التاأمني 

على اخلامت يف اأ�شرع وقت ممكن بعد احلادث .

طفلة تعي�س وحيدة ليومني يف الغابة 
اأعادت طفلة �شينية تبلغ من العمر �شنة واحدة حكايات 
مواغلي وطرزان اإىل الأذهان، بعد اأن ق�شت نحو يومني 

وحيدة يف الغابة.
الطفلة  اأن  ال�شينية،  تاميز(  )غلوبال  �شحيفة  وذك��رت 
اختفت الأ�شبوع املا�شي فيما كانت عائلتها حت�شر حفلة 
غرب  جنوب  كين�شو  منطقة  يف  جبلية  منطقة  يف  زف��اف 
البلد. وقد عرث رجل على حذاء للطفلة واأبلغ ال�شرطة 

التي وجدتها حتت �شجرة قرب طريق عام.
وقال ال�شرطي وو جيابني، الذي عرث على الطفلة، اإنها 

كانت مغطاة بالغبار وتبدو مت�شخة .
وقالت عّمة الفتاة اإن الطفلة بداأت امل�شي منذ وقت ق�شري 

ول ميكن اأن تكون م�شت مل�شافة بعيدة وحدها.
وحتقق ال�شرطة فيما اإذا كانت الفتاة قد اختطفت.

اأ�سماك القر�س تغرد على تويرت 
جديدة  طريقة  الأ�شرتالية  احلكومة  ابتكرت  اأن  بعد  بديلة،  وجبات  عن  للبحث  القر�س  اأ�شماك  بع�س  �شت�شطر 

حلماية رواد ال�شواطئ والغوا�شني من القر�س الذي ينت�شر ب�شدة يف اجلزء الغربي من اأ�شرتاليا.
فقد قام فريق من العلماء بتزويد اأكرث من ثلثمائة من اأ�شماك القر�س يف غرب اأ�شرتاليا باأجهزة اإر�شال تر�شل 
مبا�شرة ر�شائل على موقع التدوين امل�شغر تويرت مبجرد اقرتاب اأي منها مل�شافة اأقل من ن�شف ميل من ال�شاطئ. 
ووفقا ملوقع كولرن �شتات اأنت�شايغر الإلكرتوين، فاإن الر�شالة التحذيرية ت�شمل معلومات عن مكان ال�شمكة وحجمها 
اأن ي�شيفوا ح�شاب تويرت اخلا�س باملبادرة هناك ليتابعوا التغريدات  ونوعها. وما على رواد تلك ال�شواطئ �شوى 
ويقومون  اأي�شا،  تويرت  يتابعون ح�شاب  ال�شواطئ  وبالطبع هناك م�شرفون على  اإن��ذار.  اخلا�شة يف حال ح�شول 
على  القر�س  اأ�شماك  هجمات  انت�شار  ب�شبب  اخلطوة  ه��ذه  تاأتي  ط��ارئ.  اأي  ح��دوث  ح��ال  يف  ال�شاطئ  رواد  بتنبيه 
امل�شطافني يف اأ�شرتاليا ول �شيما يف اجلزء الغربي منها، ويبدو اأنها ت�شتجيب لنداءات ترف�س الإعدام اجلماعي 
لأ�شماك القر�س رغم خطرها. ويذكر اأن م�شوؤولني اأ�شرتالييني كانوا اأعلنوا ال�شهر املا�شي ما ي�شبه احلرب على 
اأ�شماك قر�س تظهر عند ال�شاحل الغربي للبلد، وذلك بعد  اأية  اأ�شماك القر�س وقالوا باأنه �شيتم ا�شطياد وقتل 
ت�شجيل 11 حالة وفاة خلل ع�شرة الأعوام املا�شية. ويعترب رئي�س وزراء ولية وي�شرتن الأ�شرتالية، كولني بارنيت 
اأبرز املوؤيدين لتلك احلرب حيث �شرح ال�شهر املا�شي اأثناء اإعلنه اإنهاء حملة حماية اأ�شماك القر�س البي�شاء اأن 

�شلمة الأ�شخا�س ومرتادي ال�شواطئ يجب اأن تاأتى اأول.
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تعتذر للمدر�سة عن غياب ابنها وهو متوفى
متكن  عدم  عن  لتعتذر  بال�شعودية،  ابنها  مبدر�شة  �شيدة  ات�شلت 
يف  ح��ج��زه  مت  اأن���ه  امل��در���ش��ة  لإدارة  مبينة  الخ��ت��ب��ار،  ح�شور  ابنها 
ابنها تويف يف  اأن  امل��رور، فيما مل تكن تعلم حقيقة الأم��ر  توقيف 
�شحيفة  بح�شب  الختبار،  �شبقت  التي  الليلة  يف  م��روري  ح��ادث 

عكاظ ال�شعودية. 
ل اأقرباوؤه  وكان الطالب قد لقي م�شرعه يف حادث مروري، وف�شّ
ابنها مت توقيفه يف  ب���اأن  واأب��ل��غ��وه��ا  ب��وف��ات��ه،  وال��دت��ه  ي��خ��ربوا  األ 
ب��اإدارة املدر�شة للإبلغ عن تغيبه عن  امل��رور، ما دفعها للت�شال 

الختبار. 
لأقارب  احل��زن  من  حالة  �شّبب  املوقف  ه��ذا  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
واملغفرة  بالرحمة  ل��ه  داع��ني  امل��در���ش��ة،  وملعلمي  املتوفى  الطالب 

ولوالدته بال�شرب وال�شلوان. 

ي�سفع طفًل يف الطائرة لبكائه
على  ���ش��ه��ور  ثمانية  بال�شجن  حكما  اأم��ري��ك��ي��ة  حمكمة  اأ����ش���درت 
خلل  عامني  عمره  يتعد  مل  اأ�شود  طفل  ب�شفع  لدانته  اأمريكي 
رحلة جوية لنه يبكي ونعته باأنه حثالة يف واقعة اأرجعتها حمامية 

الدفاع اىل ان موكلها كان خممورا.
وات��ه��م ج��و ري��ك��ي ه��ان��ديل ال���ذي ك��ان م�����ش��وؤول تنفيذيا يف �شركة 
اإيه.جي.�شي التي تعمل يف جمال الف�شاء والدفاع ب�شفع الطفل 
البالغ من العمر 19 �شهرا على منت الطائرة التابعة ل�شركة دلتا 
ايرلينز اأثناء رحلة من منيابولي�س اإىل اتلنتا يف فرباير �شباط 

املا�شي.
61 عاما يف املحكمة لم  ويف اكتوبر ت�شرين الأول اعتذر هانديل 
اإنه ت�شرف  الطفل واعرتف مبا ارتكبه. وقالت حمامية هانديل 

بهذه الطريقة لأنه كان خممورا.
وقال هانديل لوالدة الطفل اأنا اآ�شف... جعلت اأ�شواأ يوم يف حياتي 

اأكرث �شوءا بالن�شبة يل ولآخرين. 
ابنه  اتلنتا لريفع  اإىل  م�شافرا  كان  اإن موكلها  املحامية  وذك��رت 
املحت�شر من على جهاز التنف�س ال�شناعي الذي و�شع عليه ب�شبب 

جرعة ان�شولني زائدة وكان يف حالة نف�شية �شيئة.
قرر  القا�شي  اأن  اإل  �شهور  �شتة  ال�شجن  بعقوبة  الدع��اء  وطالب 

ت�شديد العقوبة.

ي�سرب زوجته مبكان عملها 
اإثر  و�شربها،  املمر�شة  زوج��ت��ه  عمل  مقر  باقتحام  �شعودي  ق��ام 
خلفات عائلية، وذلك و�شط ده�شة العاملني باملكان الذين حاولوا 

تخلي�شها، وحمايتها يف اإحدى الغرف دون جدوى. 
ال����زوج اق��ت��ح��م ق�شم  ال�����ش��ع��ودي��ة ف���اإن  ال��وط��ن  وب��ح�����ش��ب �شحيفة 
املمر�شة  زوجته  على  واعتدى  ال�شحية،  الرعاية  ب� مركز  الن�شاء 
املوظفني من  وبع�س  يتمكن زملوؤها،  اأن  قبل  بال�شرب،  باملركز 
اإدخالها اإىل اإحدى الغرف، والإقفال عليها، ولكن الزوج متكن من 

ا�شطحابها بالقوة يف النهاية . 
وجرى حترير حم�شر بواقعة العتداء، واإبلغ ال�شرطة. 

نيكي هيلتون �صقيقة باري�س هيلتون لدى و�صولها اىل ال�صجادة احلمراء حل�صور العر�س االأول من 
)بنات يف مو�صيقى اجلاز( يف مركز لينكولن بنيويورك. )يو بي اآي(

الإن�سان عرف الت�سو�س 

قبل 15 األف �سنة
اأن  اأظهرت درا�شة بريطانية حديثة 
الب�شر  اأ�شنان  ي�شيب  ب��داأ  الت�شو�س 
ق��ب��ل ن��ح��و 15 األ���ف ���ش��ن��ة، اإذ اإن���ه يف 
ال�شيادون  اأ����ش���ي���ب  ال����وق����ت  ذل�����ك 
منطقة  ���ش��رق  يف  ال��ث��م��ار  وملتقطو 
نحو  بالت�شو�س على  احلالية  املغرب 
الدرا�شة فريق  واأج��رى  غري معتاد. 
وكان  الإن�شان،  تطور  علم  يف  بحثي 
من  هومفري  لوي�س  اإ���ش��راف  حت��ت 
ون�شرت  لندن،  يف  الطبيعي  املتحف 
نتائجها يوم الثنني يف جملة دورية 
للأكادميية  ال��ت��اب��ع��ة  ب��رو���ش��ي��دجن��ز 
الباحثون  وحلل  للعلوم.  الأمريكية 
ف���ك���وك���ا ع����رث ع��ل��ي��ه��ا ب���ال���ق���رب من 
وتبني  اإ�شبانيا،  مع  املغربية  احلدود 
الأ�شنان  فكوك  ن�شف  نحو  اأن  لهم 
الب�شرية التي عرث عليها �شمن 52 
حفرية ب�شرية كان م�شابا بالت�شو�س، 
به ثقب  ك��ان  الن�شف  اأك��رث من  واأن 
واحد على الأقل. وكان من املعروف 
اأن اإ�شابات الت�شو�س كانت نادرة بني 
الب�شر الأوائل الذين كانوا يعي�شون 
ولكن  الثمار،  والتقاط  ال�شيد  على 
كانوا  اأف���ري���ق���ي���ا  ���ش��م��ال  يف  ال��ب�����ش��ر 
اجلوز  على  رئي�شي  ب�شكل  يعي�شون 
ال���ت���ي حتتوي  ال�����ش��ن��وب��ر  وح����ب����وب 
-بح�شب الباحثني- على الكثري من 
الن�شويات وتوؤدي للإ�شابة بتكل�شات 
النهاية  يف  ت���ق���ود  الأ�����ش����ن����ان  ع���ل���ى 
هذا  واأدى  ب��ال��ت�����ش��و���س.  ل��لإ���ش��اب��ة 
هذه  يف  الأ�شنان  ت�شو�س  انت�شار  اإىل 
املناطق كما هو احلال يف التجمعات 
التي  احلديثة  ال�شناعية  الب�شرية 
ال�شكر  ت���ن���اول  ك����رثة  ف��ي��ه��ا  ت������وؤدي 
امل�شنعة  والأغ��ذي��ة  والبني  الأبي�س 

املحلة لإ�شابة الأ�شنان بالت�شو�س.

جمل يحت�سن 
مربيه بعد فراق 

الإبل  وف���اء  على  ت��دل  ق�شة  يف 
مل��رب��ي��ه��ا واأ����ش���ح���اب���ه���ا، ت�����داول 
مقطع  ت����وي����رت  م�������ش���ت���خ���دم���و 
رجًل  جمل  فيه  يعانق  فيديو 
اأن  ي���ن���در  م�����ش��ه��د  ب��رق��ب��ت��ه يف 
م�شتخدمو  وت�������داول  ي���ت���ك���رر. 
ت���وي���رت �����ش����ورة اجل���م���ل ال����ذي 
والتي  ال�شابق  مربيه  يحت�شن 
ت��ظ��ه��ر م�����دى وف������اء احل���ي���وان 
وعرفانه للجميل وعدم ن�شيانه 

معروف هذا املربي.
وك���ان ه���ذا ال��رج��ل ب���اع اجلمل 
اأك��رث من  اأ�شدقائه قبل  لأح��د 
لهذا  زي���ارة  اأول  ���ش��ه��ور، ويف   3
ال�������ش���دي���ق امل�������ش���رتي وم������روره 
عليه  ت���ع���رف  اجل���م���ل  ب����ج����وار 
ج�شمه  بتطويق  وق���ام  الأخ���ري 

برقبته.

بنوعية  العاملة،  خ�شو�شاً  احل��ام��ل،  امل���راأة  تقلق  م��ا  ك��ث��رياً 
وكمية الطعام التي ينبغي اأن تتناولها خلل فرتة العمل كي 
حتافظ على �شحتها ويقظتها يف الوقت ذاته، لذا ا�شتعر�شت 
نيويورك تاميز الهندية عدداً من الن�شائح الهامة كي متر 
اأداء  على  �شلباً  ي��وؤث��ر  اأن  دون  ب�شلم  حملها  �شهور  احل��ام��ل 
عملها اأي�شاً. العدد امل�شموح به من احل�ش�س الغذائية للمراأة 
احلامل العاملة ما بني 3 اإىل 5 وجبات �شحية خفيفة اأو ما 
يعرف بوجبات �شناك وت�شمل �شرائح من اخل�شار والفواكه 
الطازجة والزبادي واجلنبة وحليب ال�شويا واحلليب العادي 
للمراأة  مثالية  الأط��ع��م��ة  ه��ذه  فمثل  وم�شتقاته،  والبي�س 
احلامل التي تعمل، واأهم �شيء لها تناول اأربع ح�ش�س على 

الأقل من الكال�شيوم.
-2 وجبات �شناك �شحية اأثناء العمل: باإمكانها تناول وجبات 
اأو زبدة الفول ال�شوداين  �شناك خفيفة والتي ت�شمل الف�شار 
والب�شكويت اخلفيف اأو اجلبنة اأو البي�س امل�شلوق اأو الفاكهة 
ال�شكر  م�شتوى  انخفا�س  اأو  اجل��وع  لأن  العمل،  دوام  خ��لل 
يف الدم ي�شبب دوار وغيثان لها، كما ينبغي على احلامل اأن 
حتتفظ دائماً برطوبة ج�شمها عن طري �شرب املاء املثلج اأو 
على  منظمة:  كوين   3- ال�شعري.  �شراب  اأو  الليمون  ع�شري 
ت�شجيل  النهار  ط���وال  تن�شغل  ال��ت��ي  العاملة  احل��ام��ل  امل���راأة 
تراجعه  ال���ذي  الطبيب  وم��واع��ي��د  ملحظات  ك��اف��ة  وكتابة 

اجنازها  ينبغي  التي  الأع��م��ال  وك��ذل��ك  ف��رتة حملها  خ��لل 
وال��ع��م��ل. -4  امل��ن��زل  بن�شخة منها يف  والح��ت��ف��اظ  العمل  يف 
دوم���اً من  ال��ت��اأك��د  ينبغي على احل��ام��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة:  املكملت 
ت��ن��اول اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة م��ن فيتامني ���ش��ي ���ش��واء من 
الفواكه اأو الع�شائر اأو املكملت الغذائية وعدم جتاهلها. -5 
ق�شط وافر من النوم: يعترب النوم يف حد ذاته للمراأة العامل 
اأثناء احلمل م�شكلة توؤرقها، لذا يعد النوم ليًل لفرتة كافية 
11 �شاعة اأمر يف غاية الأهمية، فهذا  ت��رتاوح بني 10 اإىل 
ي�شهم كثرياً يف جعل الدم يتدفق جيداً للجنني كما يحميها 
من التورم. -6 ريا�شة معتدلة: احلفاظ على ريا�شة امل�شي 
بجلطات  الإ�شابة  احتمالية  تقلي�س  ي�شاعد يف  املكتب  حول 
كما  الأرج����ل،  اأو  ال��ق��دم��ني  ت���ورم يف  اأو  دوايل  ح���دوث  اأو  دم 
الثقيلة  الأ���ش��ي��اء  حمل  اأو  ورف��ع  ال�شاق  العمل  جتنب  يجب 
اإبقاء القدمني  وكذلك ممار�شة ريا�شة عنيفة، مع حماولة 
التدخني  ع��دم   7- املكتب.  على  اجللو�س  اأث��ن��اء  مرفوعتني 
الأم واجلنني على  التدخني �شار ب�شحة  املدخنني:  وجتنب 
العاملة  امل��راأة احلامل، خ�شو�شاً  ينبغي على  لذا  �شواء،  حد 
اإذا كانت مدخنة واإن مل تكن فالبتعاد عن  توقف التدخني 
حميطني مدخنني، فالتدخني اأو دخان ال�شجائر املتطاير قد 
انخفا�س وزن  اأو  اأو ولدة مبكرة  اإجها�س  ي�شبب يف ح��دوث 

اجلنني عند الولدة اأو وفاة اجلنني اأثناء احلمل اأو الولدة.

ماذا يجب اأن تاأكل املراأة احلامل العاملة؟

�ساكريا وريهانا يف اأغنية جديدة
جديد  غنائي  ثنائي  يف  ريهانا،  والأم��ريك��ي��ة،  �شاكريا،  الكولومبية،  النجمتان  جتتمع 
ي�شدر يوم الثنني املقبل، �شمن الألبوم اجلديد ل�شاكريا. وقالت �شاكريا يف تغريدة على 
ح�شابها على موقع تويرت ، هل اأنتم جاهزون؟ اإن الثالث ع�شر من ال�شهر اجلاري اقرتب 

 can›t remember to forget واأرفقت تغريدتها ب�شورة كتب فيها ا�شم الأغنية .
you ، ويظهر فيها مقعدان كتب عليهما ا�شم �شاكريا وريهانا، كما حتتوي ال�شورة 

يناير   - الثاين  كانون  ع�شر من  الثالث  اإىل  اإ���ش��ارة  يف   ،13  -  13  -  1 تاريخ  على 
ح�شابها  على  تغريدة  يف  ريهانا  قالت  كما  الأغنية.  �شدور  موعد  وهو  اجل��اري، 

التغريدة  مرفقة   ، ب��داأ  املقبل  للأ�شبوع  التنازيل  العد  اإن   ، تويرت  موقع  على 
األبوم  وي�شم   . اإن�شتاغرام  موقع  على  �شاكريا  ن�شرتها  التي  عينها  بال�شورة 

�شاكريا اجلديد 8 اأغنيات، على راأ�شها اأغنية الديو اجلديدة.


