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�ص 07 

�ص 15
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�أ�صـــود �ليحـــر و�جلاهلــــي �إىل ن�صـــف نهائــــي 
بطولـــــة �لعيــــن للأحيـــــاء �ل�صكنيــــــة 

عربي ودويل

�لتقنية �لعليا مبدينة ز�يد تنظم حفلً 
بعودة �ملغامرتني من �لقطب �جلنوبي

�لفجر �لريا�صي

�خبار �المار�ت

هوغو ت�صافيز.. �لبوؤ�ص 
و�لفقر .. �إك�صري� لل�ّصيا�صة!

•• الدوحة - وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ع��اد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ب�����ش��ام��ة اهلل وحفظه  دب���ي  ح��اك��م 
ق��ادم��ا من  ام�س  ال��ب��اد م�شاء  اإىل 
اأن تراأ�س وفد الدولة  الدوحة بعد 
العربية  القمة  اأع��م��ال  يف  امل�شارك 
ت�شت�شيفها  ال��ت��ي   24 ال���  ال��ع��ادي��ة 

دولة قطر حاليا.
القمة  اأعمال موؤمتر  وعلى هام�س 
ال��ع��رب��ي��ة ال���راب���ع���ة وال��ع�����ش��ري��ن يف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل  ال��دوح��ة 
مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
�شمو  دب��ي بح�شور  ح��اك��م  ال����وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
وزير اخلارجية ام�س ال�شيد اأحمد 
االئتاف  رئ��ي�����س  اخل��ط��ي��ب  م��ع��اذ 

ال�شوري املعار�س.
ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���ال  وج����رى 
الو�شع ال�شوري الراهن و�شبل دعم 
اأماين  لتحقيق  الوطني  االئتاف 

مقدمتها  ويف  الفل�شطيني  لل�شعب 
وعا�شمتها  امل�شتقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة 
اأنه   .. واأ���ش��اف  ال�شريف.  ال��ق��د���س 
ت���درك  اأن  اإ����ش���رائ���ي���ل  ي��ت��ع��ن ع��ل��ى 
واأن  االأم�������ن  الت�����ش��ن��ع  ال����ق����وة  اأن 
ال�������ش���ام وح�����ده ه���و ال�����ذي يحقق 
ممار�شاتها  واأن  للجميع  االأم�����ن 
على  االع����ت����داء  اأو  ال��ام�����ش��روع��ة 
املبارك  االأق�����ش��ى  امل�����ش��ج��د  ح��رم��ة 
ال�شرقية  القد�س  مدينة  وتهويد 
وم���وا����ش���ل���ة اال����ش���ت���ي���ط���ان واإب����ق����اء 
االأ�شرى الفل�شطينين يف ال�شجون 
املمار�شات  ه���ذه  ك��ل  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
وال�����ش��ي��ا���ش��ات ل���ن ت��ق��ود ���ش��وى اإىل 
وزي���ادة  املنطقة  ال��ت��وت��ر يف  اإ���ش��اع��ة 
اأبناء  و����ش���ط  واالح����ب����اط  ال���ي���اأ����س 
املزيد  وو�شع  الفل�شطيني  ال�شعب 
عملية  ط���ري���ق  يف  ال���ع���راق���ي���ل  م���ن 
ال�����ش��ام امل��ت��ع��رة اأ����ش���ا. واق���رح 
اأمري قطر عقد قمة عربية م�شغرة 
يف القاهرة يف اأق��رب فر�شة ممكنة 
وتكون مهمتها االتفاق على حتقيق 

امل�شاحلة الوطنية الفل�شطينية.
)التفا�شيل �س12-2(

هي  فل�شطن  قطر..اأن  دولة  اأمري 
مفتاح  وه��ي  االأوىل  ال��ع��رب  ق�شية 
ال�����ش��ام واالأم������ن واال����ش���ت���ق���رار يف 
م�شددا   .. االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
ب��ح��ل هذه  اإال  ���ش��ام  اأن����ه ال  ع��ل��ى 
الق�شية حا عادال ودائما و�شاما 
امل�شروعة  احل����ق����وق  ك���ام���ل  ي��ل��ب��ي 

وتنا�شد  اأه��داف��ه  حتقيق  اأج���ل  م��ن 
القوى ال�شورية املعار�شة كافة على 
العمل  وت��ر���ش��ي��خ  �شفوفها  ت��وح��ي��د 
امل�شرك وتو�شيع قاعدتها ال�شعبية 

يف �شوريا.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ثاين  اآل  خليفة  ب��ن  ح��م��د  ال�����ش��ي��خ 

ال�شعب ال�شوري.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأكد �شاحب 
دول����ة  ان  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  االم����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل تدعم  رئ��ي�����س 
الق�شية ال�شورية وال�شعب ال�شوري 

دم�شق  يف  ملغومة  �شيارة  انفجار 
وع�شرات القتلى بق�شف �شاروخي

•• بريوت-رويرتز: 

ال�شوري  ال���ت���ل���ف���زي���ون  ق�����ال 
ملغومة  �شيارة  ان  احلكومي 
ام�س  دم�������ش���ق  يف  ان���ف���ج���رت 
الثاثاء مما ا�شفر عن مقتل 

وا�شابة العديد من النا�س.
ال����ت����ل����ف����زي����ون ان  وا�������ش������اف 
انتحاري  ن���ف���ذه  االن���ف���ج���ار 
منطقة  يف  ملغومة  ب�شيارة 
�شرق  ����ش���م���ال  ال����دي����ن  رك�����ن 
دم�شق لكن ن�شطاء معار�شن 
يف املنطقة قالوا انه مل يت�شح 
نتج  الهجوم  ك��ان  اذا  م��ا  بعد 

عن قنبلة او قذيفة مورتر.
م�شلحو  ����ش���ي���ط���ر  ب���ي���ن���م���ا، 
املعار�شة ال�شورية على كتيبة 
املدفعية يف قرية عن التينة 
يف حمافظة القنيطرة،اأطلقت 
قوات النظام �شاروخي �شكود 
باجتاه اجلنوب ال�شوري، مع 
توا�شل الق�شف واال�شتباكات 
اأدى  ع�����دة، مم���ا  م��ن��اط��ق  يف 
على  قتيا  اأرب��ع��ن  ل�شقوط 
االأق������ل ام�������س، م��ع��ظ��م��ه��م يف 

درعا ودير الزور.
على  ال�������ش���ي���ط���رة  وج����������اءت 
عنيفة  م��ع��ارك  بعد  الكتيبة 
قرية  يف  اأي���ام  ع��دة  ا�شتمرت 
عن التينة بن جي�س النظام 

وم�شلحي املعار�شة.

   

ا�صتبانة ت�صع جمعية املعلمني على م�صارها ال�صحيح
حزمة من اخلدمات ال�شحية واالجتماعية 

واالأن�شطة الأهل امليدان الرتبوي
•• دبي – حم�شن را�شد

اأعدته   ، املعلمن  جلمعية  ا�شتبيانا  م��وؤخ��را  التعليمية  املناطق  تلقت 
مع  وبالتن�شيق   ، والتعليم  الربية  ب���وزارة  وال��درا���ش��ات  البحوث  جلنة 
الربوي  امليدان  اأه��ل  ي�شتهدف   ، ب��ال��وزارة  وامل�شابقات  االأن�شطة  اإدارة 
يف  احلقيقي  اجلمعية  دور  لتفعيل  طويا،  امليدان  اأنتظرها  ب��ادرة  يف   ،
خدمة املعلمن واالإدارين باملدار�س واملناطق والوزارة ، وتقدمي خدمات 
�شاأنها  م��ن  اجتماعية  خدمية  موؤ�ش�شات  م��ع  �شراكات  وعقد  واأن�شطة 
تقدمي امتيازات خا�شة وخدمات متميزة الأع�شاء املنظومة التعليمية. 
الربوي  امليدان  ومقرحات  اأراء  على  للوقوف  اال�شتبيان  ه��ذا  وج��اء 
ب��ه��دف ت��ق��دمي ح��زم��ة م��ن اخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة واالأن�����ش��ط��ة والربامج 
االإثرائية ، للعاملن يف امليدان الربوي يف كافة املجاالت �شواء �شحية 
وديوان  واملناطق  باملدار�س  امل�شتهدفن  ي��دون  اأن  على   ، اجتماعية  اأو 
الوزارة ، اأ�شمائهم ، وطبيعة عملهم مدير مدر�شة ، م�شاعد مدير ، معلم 
، اخت�شا�شين اجتماعين ونف�شين ، اأمناء مكتبات وخمتربات ، توجيه 

، واإدارين ، واآلية التوا�شل معهم.                      ) التفا�شيل �س4(

جمارك دبي حتبط تهريب ن�شف مليون قر�ص ترامادول
•• دبي-وام:

اأحبطت جمارك دبي عملية تهريب اكر من ن�شف مليون قر�س من 
مادة ترامادول املخدرة يف �شبطية جديدة لهذا العقار املحظور تداوله 
مفت�شي  قبل  من  ال�شحنة  ه��ذه  �شبط  ومت  الطبي.  اال�شتخدام  خ��ارج 
ال���دول اال�شيوية  ج��م��ارك دب��ي يف ميناء جبل علي ق��ادم��ة م��ن اح��دى 

ومتجهة اىل دولة افريقية.                 ) التفا�شيل �س2(

حممد بن را�شد خال تروؤ�شه وفد الدولة اىل القمة العربية يف الدوحة   )وام(

عاد اىل اأر�ض الوطن بعد تروؤ�صه وفد الدولة اإىل القمة العربية يف الدوحة

حممد بن را�شد ي�شتقبل اخلطيب ويوؤكد دعم االإمارات لل�شعب ال�شوري ودعوة املعار�شة لتوحيد �شفوفها
اأمري قطر يقرتح عقد قمة م�صغرة بالقاهرة للإ�صراف على امل�صاحلة الفل�صطينية

الفجر........    04:58            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   04:00   
املغرب.....   06:38  
الع�صاء......   08:08
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مكافحة املخدرات يف �شرطة دبي ت�شارك يف الربنامج التوعوي نلتقي لرنتقيحممد بن را�شد يعود اىل اأر�ص الوطن بعد تروؤ�شه وفد الدولة اإىل القمة العربية يف الدوحة
�شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة 
طريان االإمارات و�شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
رئي�س هيئة الثقافة والفنون بدبي و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد 
عام  مدير  ال�شيباين  اإبراهيم  حممد  ومعايل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي و�شعادة حممد جمعة النابودة.
وزير  قرقا�س  بن حممد  اأن��ور  الدكتور  �شموه معايل  وع��اد مبعية 
الها�شمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  وم��ع��ايل  اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة 
وزي���رة دول���ة و���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق م�شبح را���ش��د ال��ف��ت��ان م��دي��ر مكتب 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 
الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  دب��ي 

وال�شيافة بدبي. 

•• دبي-وام:

عاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ب�شامة اهلل وحفظه اإىل 
الدولة  وفد  تراأ�س  اأن  بعد  الدوحة  من  قادما  ام�س  م�شاء  الباد 
التي ت�شت�شيفها   24 ال�  العادية  العربية  القمة  اأعمال  امل�شارك يف 

دولة قطر حاليا.
وكان يف ا�شتقبال �شموه مبطار دبي الدويل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية و�شمو ال�شيخ مكتوم بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن 

الفن  بالتعاون مع جنوم  االإدارة  اأنتجتها  التي  التوعوية  االأف��ام  وعر�س 
كرة  جن��وم  من  العديد  مل�شاركة  باالإ�شافة  والتمثيلي  الغنائي  االإم��ارات��ي 
القدم االإماراتية . ووجه النقيب جمعه بال ال�شويدي رئي�س ق�شم التوعية 
باأ�شرار املخدرات ال�شكر ملركز دعم اتخاذ القرار ومدر�شة القيم النموذجية 
دورهم  لتعلم  االأم��ور  اأولياء  داعيا  املتنوعة  الفعالية  لهذه  تنظيمهما  على 
التوعوي يف تقوية الوازع الديني لدى االأبناء وحت�شينهم بثقافة االإبتعاد 
عن رفقاء ال�شوء و�شرورة اأن يكرر الطالب كلمة ال لكل �شخ�س يقدم له 
مادة يجهل حمتواها . واأو�شح اأن االإدارة تن�شق مطلع كل عام درا�شي مع 
املدار�س احلكومية اخلا�شة لتحديد جدول الزيارات التي �شيقوم بها فريق 
عمل التوعية باأ�شرار املخدرات لزيارة املدار�س وتوعية الطاب والطالبات 

مبخاطر املخدرات واأهمية التوا�شل مع االإدارة . 

•• دبي-وام:

اختتم ق�شم التوعية باأ�شرار املخدرات يف االإدارة العامة ملكافحة املخدرات يف 
�شرطة دبي..م�شاركته يف الفعالية التوعوية التي نظمها مركز دعم اتخاذ 
القرار يف �شرطة دبي بالتعاون مع مدر�شة القيم النموذجية خال الفرة 
من 20 اإىل 26 مار�س اجلاري بعنوان نلتقي لرنتقي . ومتثلت امل�شاركة يف 
تقدمي العديد من املحا�شرات التوعوية للطاب واأولياء االأمور متحورت 
حول اأ�شرار املخدرات واآثارها ال�شلبية على الفرد واالأ�شرة وكيفية اإكت�شاف 
مع  التوا�شل  قنوات  فتح  و�شبل  املدمن  اأبني  مع  التعامل  واأ�شلوب  املدمن 
معر�س  اإق��ام��ة  امل�شاركة  ت�شمنت  كما  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة  االإدارة 
واملل�شقات  الكتيبات  م��ن  العديد  بتوزيع  ب��ه  العمل  ف��ري��ق  ي��ق��وم  ت��وع��وي 

مديرية مرور �شرطة اأبوظبي تكثف الرقابة على الطرق الداخلية واخلارجية

جمارك دبي حتبط تهريب ن�شف مليون قر�ص ترامادول

•• دبي-وام:

عملية  دب�����ي  ج����م����ارك  اأح���ب���ط���ت 
ت��ه��ري��ب اك���ر م���ن ن�����ش��ف مليون 
قر�س من مادة ترامادول املخدرة 
العقار  ل��ه��ذا  ج��دي��دة  �شبطية  يف 
اال�شتخدام  تداوله خارج  املحظور 
ال�شحنة  ه��ذه  �شبط  ومت  الطبي. 
م���ن ق��ب��ل م��ف��ت�����ش��ي ج���م���ارك دبي 
يف م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي ق���ادم���ة من 
ومتجهة  اال�شيوية  ال��دول  اح��دى 
عملية  وت��ع��د  افريقية.  دول���ة  اىل 
ال�������ش���ب���ط ه�����ذه جن�����اح ج���دي���د يف 
م���واج���ه���ة ان��ت�����ش��ار ال���ع���ق���ار ال���ذي 
باملنطقة  ع��دي��دة  دول  منه  تعاين 
اخلطرية  ال�شحية  االث����ار  بفعل 
من  ا�����ش����راف  دون  ال����ش���ت���خ���دام���ه 

االطباء املخت�شن.
واأو���ش��ح اح��م��د ع��ب��داهلل ب��ن الحج 

العقار  وج��ود  تتعدى  �شبطها  مت 
املحظور الن حماولة تهريب هذه 
ال�����ش��ح��ن��ة ب��وا���ش��ط��ة ح���اوي���ه تعني 
للتلف  بالكامل  تعري�س حمولتها 
�شامة  م��واد  عمليا  يجعلها  قد  ما 
ملخاطر  م��ت��ع��اط��ي��ه��ا  ت��ع��ر���س  ق���د 
..مو�شحا  ل��ه��ا  ح�شر  ال  �شحية 
ان االدوية والعقاقري الطبية لها 
اجراءات خا�شة يف ال�شحن �شمن 

�شروط حتددها الهيئات الطبية.
يقومون  املفت�شن  ان  اىل  واأ���ش��ار 
ال�شحنات  ب��ف��ح�����س  ب���ا����ش���ت���م���رار 
لعمليات  وا�شحة  منهجية  �شمن 
يف  ال��ت��دق��ي��ق  م��ن  ت��ب��داأ  التفتي�س 
امل��ع��ل��وم��ات ال�����واردة ب��ال��وث��ائ��ق اىل 

علي  ج���ب���ل  م����راك����ز  ادارة  م���دي���ر 
تهريب  حم���اول���ة  ان  اجل��م��رك��ي��ة 
حاوية  خ���ال  م��ن  مت��ت  ال�شحنة 
من  �شندوقا   326 على  حتتوي 
االدوية املقيدة لكنها احتوت 504 
االف قر�س ترامادول املحظور مت 
ال�شحنة  ان  ا���ش��ا���س  ع��ل��ى  �شحنها 
ب��ال��ك��ام��ل ه���ي م���ن االدوي������ة وفقا 
الوثائق  يف  ال�����واردة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
ولكن املفت�شن ا�شتبهوا يف ال�شحنة 
باالأ�شعة  احل��اوي��ة  فح�س  وج��رى 
االقرا�س  ان  ل��ي��ت�����ش��ح  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
التي حتوي �شمن حمولتها عقار 
ت����رام����ادول امل���ح���ظ���ور.  واأك�����د ابن 
التي  ال�شحنة  خ��ط��ورة  ان  الح���ج 

متابعتها عند الو�شول و�شوال اىل 
اجراء التفتي�س املبا�شر بالتقنيات 
احلديثة املعتمدة يف جمارك دبي.

متكنت  دب��ي  جمارك  ان  اىل  ي�شار 
التهريب  ع��م��ل��ي��ات  اح���ب���اط  م���ن 
خال  م��ن  املحظورة  امل���واد  لكافة 
تقنيات  وت��ط��ور  مفت�شيها  ك��ف��اءة 
املتابعة  اىل  ت�شتند  التي  التفتي�س 
واخل���ربات  للمعلومات  ال��دق��ي��ق��ة 
عمليات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل���راك���م���ة 
ال�شبط وبف�شل اجلهود ال�شخمة 
اف�شل  ت��ل��ق��وا  ال��ذي��ن  للمفت�شن 
ا�شبحوا  و  ال��ت��دري��ب  م�����ش��ت��وي��ات 
بواجباتهم  للقيام  متاما  موؤهلن 

على اف�شل وجه.

•• اأبوظبي-وام:

والدوريات  امل���رور  مديرية  كثفت 
ب�����ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ال���رق���اب���ة على 
واخلارجية  ال���داخ���ل���ي���ة  ال����ط����رق 
التي  املرورية  احل��وادث  للحد من 
يتعر�س لها الطاب خال عطلة 
ال��ف�����ش��ل ال��درا���ش��ي ال��ث��اين �شمن 
ت�شارك  م��ت��ك��ام��ل��ة  م���روري���ة  خ��ط��ة 
فيها دوريات املرور ومباحث املرور 
ل�شبط اأي جتاوزات داخل االأحياء 
بالغة  ي�شكل خطورة  ال�شكنية مما 
نظرا لكرة وجود امل�شاة واالأطفال 
على تلك الطرقات وتفاديا لوقوع 

احلوادث املرورية اجل�شيمة.
منع  على  اأبوظبي  م��رور  و���ش��ددت 
خطرة  �شلوكيات  اأو  ت�شرفات  اأي 
ال�شباقات  م���ث���ل  ال�����ط�����رق  ع���ل���ى 
النارية  وال�����دراج�����ات  ب���امل���رك���ب���ات 
ال��ط��رق��ات العامة  وق��ي��ادت��ه��ا ع��ل��ى 
والت�شبب يف االإزعاج. ودعا العميد 
م��ه��ن��د���س ح�����ش��ن احل���ارث���ي مدير 
واالأ�شر  االأم�����ور  اأول���ي���اء  امل��دي��ري��ة 

عما  مرة   35 تزيد مبعدل  والتي 
ت�����ش��ب��ب��ه االإ����ش���اب���ات ال��ن��اجت��ة من 

حوادث ال�شيارات.
ك���م���ا ح��ث��ه��م ع���ل���ى ل��ب�����س اخل�����وذة 
ال���واق���ي���ة ل���وق���اي���ة اأن��ف�����ش��ه��م من 
اإ���ش��اب��ات ال���راأ����س واحل���ر����س على 
لركوب  املخ�ش�شة  املاب�س  ارت��داء 
ت���ع���م���ل على  ال������دراج������ات وال����ت����ي 
�شامة  م���ن  وال���ت���اأك���د  ح��م��اي��ت��ه��م 
ال�����دراج�����ة و����ش���اح���ي���ة االأ�����ش����واء 
االأم���ام���ي���ة واخل��ل��ف��ي��ة واالإط������ارات 
وت����وف����ري ����ش���ن���دوق االإ����ش���ع���اف���ات 
االأولية ومل�شقات عاك�شة لل�شوء.

واأفاد باأن الفرة من1 يناير حتى 
ال��ع��ام احل���ايل �شهدت  25 م��ار���س 
النارية  ل���ل���دراج���ات  ح���ادث���ا   22
و�شدم  ت����ده����ور  م���اب���ن  ت���ن���وع���ت 
اإ�شابة ثاثة  وده�س واأ�شفرت عن 
اأ�شخا�س باإ�شابات بليغة ومل ينتج 
اأبرز  .. وم��ن  اأي وف��ي��ات  عنها ع��ن 
حلوادث  لتلك  اأدت  التي  االأ�شباب 
جتاوز االإ�شارة ال�شوئية وال�شرعة 
واالإه����م����ال وع����دم االن��ت��ب��اه وعدم 

امل���ب���ذول���ة  اجل�����ه�����ود  ت���ع���زي���ز  اإىل 
خ�شو�شا  اأبنائهم  �شامة  لتوفري 
ال�شماح  وع��دم  العطلة  خال هذه 
والدراجات  امل��رك��ب��ات  ب��ق��ي��ادة  لهم 
ال��ن��اري��ة وال��ق��ي��ام ب��ح��رك��ات خطرة 
املرورية  ل��ل��ح��وادث  يعر�شهم  مم��ا 
اجل�����ش��ي��م��ة وم�����ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا من 

وفيات واإ�شابات بليغة.
بقيادة  االل������ت������زام  ع���ل���ى  و������ش�����دد 
الدراجات النارية يف االأماكن التي 
ي�شمح بها وت�شمل املناطق الرملية 
غ����ري امل����اأه����ول����ة ب��ال�����ش��ك��ان وع����دم 
وعلى  العامة  االأم��اك��ن  يف  قيادتها 
..الفتا  ال�شكنية  باالأحياء  الطرق 
وال�شبط  ال���رق���اب���ة  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل 
الداخلية  ال���ط���رق  ع��ل��ى  امل������روري 
م�شتخدمي  ل�شبط  واخل��ارج��ي��ة 
يقومون  الذين  النارية  الدراجات 

مبخالفة القانون.
االلتزام  ����ش���رورة  احل���ارث���ي  واأك����د 
اخلا�شة  ال�������ش���ام���ة  ب������اإج������راءات 
من  للوقاية  ال��ن��اري��ة  ب��ال��دراج��ات 
ال��ن��اجت��ة م��ن حوادثها  االإ���ش��اب��ات 

بالقيادة وعدم ترك م�شافة  االإملام 
ب��ل��غ ع���دد خمالفات  ك��اف��ي��ة ..ك��م��ا 
ال�����دراج�����ات ال���ن���اري���ة ن��ح��و 512 
65 خمالفة  اأب��رزه��ا  خمالفة من 
خمالفات  و3  ال�����ش��رع��ات  ل��ت��ج��اوز 
ل��ل��ت�����ش��اب��ق ب�����ال�����دراج�����ات وث����اث 
ومثلها  بتهور  للقيادة  خم��ال��ف��ات 
ب�شورة  الدراجة  لقيادة  خمالفات 
ع��ل��ى اجل��م��ه��ور و6  ت�شكل خ��ط��را 
خمالفات لتجاوز االإ�شارة ال�شوئية 
و13 خمالفة لقيادة دراجة ت�شبب 
لعدم  خم���ال���ف���ة  و23  ���ش��ج��ي��ج��ا 

ارتداء اخلوذة اأثناء القيادة.
واأك������د احل����ارث����ي االه���ت���م���ام ال���ذي 
اأب��وظ��ب��ي للحد من  ت��ول��ي��ه م���رور 
ظ����اه����رة ����ش���ب���اق���ات ال���������ش����وارع من 
خ����ال اإب������رام م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
ريا�شة  الإدارة  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة 
حلبة  ل��ت��خ�����ش��ي�����س  ال���������ش����ي����ارات 
داخل  لل�شباب  ال�شيارات  ل�شباقات 
حلبة يا�س يتم من خالها تنظيم 
ال�شيارات  �شباقات  ملحبي  �شباقات 
اإ�شباع  اإىل  ي��وؤدي  مبا  ال�شباب  من 

طاقاتهم  وت����ف����ري����غ  رغ����ب����ات����ه����م 
وت���وف���ري امل���ن���اخ امل��ن��ا���ش��ب واالآم�����ن 
واأ�شار  الريا�شة.  تلك  ملمار�شتهم 
اإطارمنهجية  ويف  املديرية  اأن  اإىل 
يحقق  مب��ا  املجتمع  م��ع  التوا�شل 
اأطلقت  �شامة مرورية م�شتدامة 
جديدة  جمتمعية  م��ب��ادرات  اأرب���ع 
�شاب  �شائق  اأف�شل  م��ب��ادرة  ت�شمل 
الثقافة  رف�����ع  ت�����ش��ت��ه��دف  ال����ت����ى 
املرورية وذلك باعتبارها ال�شريحة 
االأخ��ط��ر م��روري��ا وم��ب��ادرة العائلة 
املدر�شة  ومبادرة  مروريا  االأف�شل 
اإىل  تهدف  التي  م��روري��ا  االأف�شل 
تعزيز معايري ال�شامة يف املدار�س 
وم�����ش��ت��وى ال���وع���ي امل�������روري بن 
العمال  مع�شكر  وم��ب��ادرة  الطاب 
ل��رف��ع م�شتوى  م���روري���ا  االأف�����ش��ل 

الثقافة املرورية بن العمال.
ودع������ا احل����ارث����ي اأول�����ي�����اء االأم������ور 
ال�شماح الأبنائهم  اإىل عدم  واالأ�شر 
ب��ال��ل��ه��و ب��ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة على 
الطرق العامة ..الفتا اإىل اأن وجود 
االأطفال على الطرق ي�شكل خطرا 

بالغا على حياتهم ..موؤكدا اأهمية 
كافة  املجتمع  ف��ى  ت��ع��اون اجل��ه��ات 
واملوؤ�ش�شات  الريا�شية  واالأن���دي���ة 
الثقافة  م�شتوى  لرفع  التعليمية 
ال�����ش��ب��اب مبخاطر  ب���ن  امل����روري����ة 
للدراجات  اخل���اط���ئ  اال���ش��ت��خ��دام 
ال���ن���اري���ة وت��وع��ي��ت��ه��م ب���االأم���اك���ن 
االآم���ن���ة ل��ا���ش��ت��خ��دام حم����ذرا من 
واالأماكن  ال��ط��رق  يف  ا�شتخدامها 
ال����ع����ام����ة واالأخ��������������رى امل����اأه����ول����ة 

بال�شكان.

اأبنائهم  م��راف��ق��ة  اإىل  دع��اه��م  كما 
فيها  مي��ار���ش��ون  التي  املناطق  اإىل 
الرباعية  ال��دراج��ات  رك��وب  هواية 
التي  الت�شرفات  جميع  ملنع  وذلك 
ق��د ت��ن��ج��م ع��ن��ه��ا ح����وادث مرورية 
الفرة  هذه  اأن  خ�شو�شا  ج�شيمة 
ت�����ش��ه��د ع��ط��ل��ة الف�شل  ال���ع���ام  م���ن 
اإ�شافة  للطاب  الثاين  الدرا�شي 
الربية  ب��ارت��ي��اد  االأ����ش���ر  ق��ي��ام  اإىل 
قيادة  فيها  مبا  الهوايات  ملمار�شة 

الدراجات النارية ال�شحراوية.

واأكد اأن اإ�شاءة ا�شتعمال الدراجات 
مب�شمياتها  ال���رب���اع���ي���ة  ال���ن���اري���ة 
واأنواعها املختلفة من قبل ال�شباب 
م���ن���اف�������ش���ات غري  وامل����راه����ق����ن يف 
ال��ع��واق��ب مم��ا يجعلها  حم�����ش��وب��ة 
الع�شوائية  امل��م��ار���ش��ات  م��ن  ن��وع��ا 
التي ال حتمد عقباها وذلك نتيجة 
الفتقار هوالء ال�شباب اإىل اخلربة 
الكافية وعدم التزامهم باإجراءات 
اإ�شابتهم  اإىل  ي��وؤدي  ال�شامة مما 

باإعاقات تازمهم مدى حياتهم.

ا�صتقبل رئي�ض االئتلف ال�صوري املعار�ض
حممد بن را�شد يوؤكد دعم االمارات لل�شعب ال�شوري ودعوة القوى املعار�شة لتوحيد �شفوفها

•• الدوحة - وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بح�شور �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
اأحمد معاذ اخلطيب رئي�س االئتاف  ال�شيد  نهيان وزير اخلارجية ام�س 
ال�شوري املعار�س وذلك على هام�س اأعمال موؤمتر القمة العربية الرابعة 
ال�شوري  الو�شع  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��ال  وج��رى  ال��دوح��ة.  يف  والع�شرين 

ونوه �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
عن  ومعربة  موؤثرة  كانت  باأنها  اياها  وا�شفا  اخلطيب  معاذ  اأحمد  بكلمة 

اآمال ال�شعب ال�شوري وتطلعاته.
..م��وؤك��دا ان االمارات  ال�شورية يف االم���ارات  ب��دور اجلالية  ن��وه �شموه  كما 
حري�شة على هذه اجلالية وخا�شة خال هذه االزمة الطاحنة التي متر 
لدولة  ال�شوري  االئتاف  �شكر  عن  اخلطيب  عرب  جانبه  من  �شوريا.  بها 
اأج��ل حتقيق  ال�����ش��وري م��ن  ال��داع��م��ة لل�شعب  االم����ارات وت��ق��دي��ره ملواقفها 

الراهن و�شبل دعم االئتاف الوطني لتحقيق اأماين ال�شعب ال�شوري.
دول��ة االمارات  ان  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأك��د �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 
حتقيق  اأج��ل  م��ن  ال�شوري  وال�شعب  ال�شورية  الق�شية  تدعم  اهلل  حفظه 
�شفوفها  توحيد  على  ك��اف��ة  املعار�شة  ال�شورية  ال��ق��وى  وتنا�شد  اأه��داف��ه 

وتر�شيخ العمل امل�شرك وتو�شيع قاعدتها ال�شعبية يف �شوريا.
كما اأكد �شموه ادانة دولة االمارات لكافة اأعمال العنف يف �شوريا.

اأهدافه الوطنية ..وقال اننا ننظر لدولة االمارات ك�شند لل�شعب ال�شوري 
لل�شوؤون  الدولة  اأن��ور حممد قرقا�س وزير  الدكتور  اللقاء معايل  . ح�شر 
اخلارجية وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االإحتادي ومعايل رمي بنت 
الفتان مدير  را�شد  الفريق م�شبح  الها�شمي وزيرة دولة و�شعادة  اإبراهيم 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  مكتب 
الت�شريفات وال�شيافة  دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة 

بدبي.

جتديد االعتماد الدويل ملعهد اأمن املنافذ ب�شرطة اأبوظبي

وزارة اخلارجية تبحث التعاون الثنائي مع اأوكرانيا
•• اأبوظبي -وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل حممد 
وزارة  وك��ي��ل  ح��ام��د  اآل  ب��ط��ي  ب���ن 
دي�����وان  م��ك��ت��ب��ه يف  اخل���ارج���ي���ة يف 
ع��ام ال����وزارة ام�����س..���ش��ع��ادة يوري 
بولوريز �شفري جمهورية اأوكرانيا 
اللقاء  خ���ال  ال���دول���ة. ومت  ل���دى 
االهتمام  ذات  امل��و���ش��وع��ات  ب��ح��ث 
التعاون  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل  امل�����ش��رك 
مبا  الثنائية  ال��ع��اق��ات  وت��ط��وي��ر 
ي�شهم يف حتقيق امل�شالح امل�شركة 

للبلدين ال�شديقن. 

•• اأبوظبي-وام:

واملطارات  املنافذ  اأم��ن  �شرطة  ب���اإدارة  وامل��ط��ارات  املنافذ  اأم��ن  معهد  ج��دد 
التي  الدولية  التدريبية  واالعتماد  االع���راف  �شهادة  اأبوظبي  �شرطة  يف 
متنحها منظمة الطريان املدين الدويل االيكاو وفقا للمتطلبات وال�شروط 
واملعايري الدولية الواردة يف امللحق ال�شابع ع�شر التفاقية �شيكاغو ال�شادر 

عن املنظمة.
واأو�شح العقيد خمي�س م�شبح املرر مدير اإدارة �شرطة اأمن املنافذ واملطارات 
اأبوظبي ان املعهد متكن  ب��االإدارة العامة ل�شوؤون االأمن واملنافذ يف �شرطة 
املدين  اأنظمة ولوائح الطريان  املتعلقة مبتطلبات  من اجتياز االختبارات 
الأمن  الوطني  الربنامج  يف  وردت  التي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
ال��ط��ريان امل��دين واع��ت��م��اده يف جم��ال ت��دري��ب علوم اأم��ن ال��ط��ريان تنفيذا 
لبنود ومواد مذكرة التفاهم التدريبية املوقعة بن �شرطة اأبوظبي والهيئة 

بهذا اخل�شو�س.
وتابع اإنه مبوجب االعتماد الدويل يحق للمعهد عقد الدورات التدريبية 
النموذجية املعتمدة بعلوم اأمن الطريان واملطارات ح�شب متطلبات منظمة 

االيكاو بهذا ال�شاأن.
الكوادر  تدريب  اإىل  يهدف  الوطني  الربنامج  اأن  اإىل  امل��رر  العقيد  واأ���ش��ار 
اخلربات  واإك�شابهم  لتاأهيلهم  امل��ط��ارات  اأم��ن  جم��ال  يف  العاملة  االأم��ن��ي��ة 
الدولية  االأمنية  الراخي�س  ملنحهم  الازمة  واملهارات  والعملية  العلمية 

املعتمدة ا�شتنادا ملعايري وممار�شات منظمة االيكاو .
وذكر اأن معهد اأمن املنافذ واملطارات ح�شل على �شهادة االعراف واالعتماد 
العامة  الهيئة  اأن تقوم  2005م ويتم جتديدها كل عامن بعد  منذ عام 
التدريبية  واالخ��ت��ب��ارات  والفحو�س  التدقيقات  ب��اإج��راء  امل��دين  للطريان 
واملمار�شات  املعايري  الكامل  املعهد  ال��ت��زام  م��ن  للتاأكد  ال��ازم��ة  واالأم��ن��ي��ة 

املو�شى بها. 
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�شرطة الفجرية تناق�ص تقرير املتعامل 
ال�شري للن�شف الثاين من عام 2012 

•• الفجرية-وام:

ن��اق�����ش��ت جل���ن���ة ال���ق���ي���ادة ال��ع��ل��ي��ا يف 
الفجرية  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
العميد  ب��رئ��ا���ش��ة  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ���ال 
الكعبي  غ�����امن  ب����ن  اأح����م����د  حم���م���د 
الفجرية..  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
للن�شف  ال�����ش��ري  امل��ت��ع��ام��ل  ت��ق��ري��ر 
..اإ�شافة   2012 ع���ام  م��ن  ال��ث��اين 
خدمة  مراكز  ت�شنيف  مو�شوع  اإىل 
خال  اللجنة  واطلعت  املتعاملن. 
على   2013 لعام  الثالث  اجتماعها 
ن�شبة التقييم مقارنة بالن�شف االأول 
ناق�شت  ف��ي��م��ا   ..2012 ع����ام  م���ن 
ال���������واردة �شمن  ال��ت��ح�����ش��ن  ف���ر����س 
املنا�شبة  احل��ل��ول  وو���ش��ع��ت  التقرير 
القيادة  لها كما متت مناق�شة معيار 
ا���ش��ت��ع��دادا جل��ائ��زة االإم����ارات للتميز 
االجتماع..العميد  ح�شر  احلكومي. 
م���ب���ارك رب��ي��ع ب���ن ���ش��ن��ان م��دي��ر عام 
بالفجرية  االأجانب  و�شوؤون  االإقامة 
ب����ن نايع  وال���ع���ق���ي���د حم���م���د را�����ش����د 
عبداهلل  والعقيد  العام  القائد  نائب 
املوارد  ع��ام  م��دي��ر  ال�شغريي  ح�شن 
حميد  والعقيد  امل�شاندة  واخل��دم��ات 
حممد اليماحي مدير عام العمليات 
عبيد  ع���ل���ي  وال���ع���ق���ي���د  ال�������ش���رط���ي���ة 
املدين  الدفاع  اإدارة  الطنيجي مدير 
الدرمكي  حمد  وال��رائ��د  بالفجرية 
والنقيب  الظهوري  �شعيد  والنقيب 
العامة  االإدارة  املزروعي من  حمدان 
االأداء  وت���ط���وي���ر  ل��اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

واأع�شاء اللجنة واأمانة �شر اللجنة.

الوطني للوثائق والبحوث يهدي مئات الكتب 
ملراكز علمية واجتماعية يف م�شفوت

اتفاق خريي مبليون درهم من عي�شى �شالح القرق اخلريية للجنة االأ�شر املتعففة التابعة لدار الرب باأم القيوين

الكتب  جمموعات  بتق�شيم  �شتقوم  اأنها  اإىل  ه��ت  ون��وَّ
ت�شرف  التي  امل��راف��ق  مكتبات  على  وتوزيعها  امل��ه��داة 

عليها كي تعّم الفائدة.
ويراعي املركز الوطني للوثائق والبحوث لدى اإهدائه 
جمموعات الكتب والدوريات ملكتبات املوؤ�ش�شات املحلية 
يف اأن تكون ذات �شلة ب�شميم الن�شق املعريف والعلمي 
والتخ�ش�شي للجهة، واأن ت�شهم م�شامينها يف تلبية 
�شرائح  لدى  واملعرفية  والثقافية  العلمية  املتطلبات 

القراء والباحثن واملراجعن.
ممثل  م��ن  النعيمي  ع��زة  ال�شيخة  اطلعت  وق��د  ه��ذا 
املركز على اآخر ما تو�شل اإليه املركز الوطني للوثائق 
والبحوث وهو يعمل على تنظيم اأر�شيفات املوؤ�ش�شات 
التاريخية  الر�شمية يف الدولة بهدف حفظ الوثائق 
ذات االأهمية البالغة يف كتابة التاريخ احلديث لدولة 
االإمارات، وعلى اأجندة املركز واأبرز اأن�شطته وفعالياته 

على ال�شعيدين املحلي واخلارجي. 

•• عجمان-الفجر:

ة بنت را�شد النعيمي رئي�س جمل�س  اأ�شادت ال�شيخة عزَّ
االآب�����اء وامل��ع��ل��م��ن ب��ع��ج��م��ان، ورئ��ي�����س م��رك��ز االأ�شرة 
والبحوث  للوثائق  الوطني  امل��رك��ز  بجهود  الريفية 
الذي يوثق ذاكرة الوطن ويحفظها، وبدوره يف متتن 
عرى التوا�شل الثقايف والفكري، ودعم الثقافة عرب 
م�شروعه الهادف اإىل اإثراء مكتبات املوؤ�ش�شات املحلية 

مبجموعات من الدوريات والكتب القيمة.
جلمعية  التنفيذية  -الرئي�شة  النعيمي  عزة  ال�شيخة 
اأم املوؤمنن بعجمان، ومديرة مدر�شة مزيِرع للتعليم 
الوطني  امل��رك��ز  �شكرت  للبنات-  وال��ث��ان��وي  االأ�شا�شي 
ل��ل��وث��ائ��ق وال���ب���ح���وث ال�����ذي اأه������دى م���رك���ز االأ����ش���رة 
الإم��ارة عجمان  التابعة  الريفية يف منطقة م�شفوت 
املبادرة  مئات الكتب والدوريات القّيمة م�شيدة بهذه 
املكتبات،  اإث���راء  يف  العلمية  الكتب  ومبنزلة  النبيلة، 

على م�شتوى مناطق الدولة.
اإعداد  على  حتر�س  اللجنة  اأن  العا�شي  علي  واأو���ش��ح 
امل�شاعدات  ت�����ش��ل��ي��م  ع��ل��ى  ال���دال���ة  ال��ك�����ش��وف  وت���ق���دمي 
مل�شتحقيها، كما نهدف لتعزيز دور املوؤ�ش�شتن يف العديد 
اأن  �شاأنها  من  التي  امل�شتقبلية  وامل�شاريع  االأن�شطة  من 
اأن  اإىل  وم�شرياً  املجتمع،  احتياجات  تلبية  يف  ت�شاهم 
للجنة  قدمت  اخل��ريي��ة  ال��ق��رق  �شالح  عي�شى  موؤ�ش�شة 
االأ����ش���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة خ���ال ال��ع��ام��ن امل��ا���ش��ي��ن 2011، 
2012 منحة مبليوين درهم بواقع مليون درهم لكل 
عام، ا�شتفادت منها مئات احلاالت االإن�شانية من االأفراد 
عن  ك�شوف  بها  وقدمت  والوافدين  املواطنن  واالأ�شر 
احلاالت  ب��ح��ث  ووف����ق  ع��ال��ي��ة  ب�شفافية  احل����االت  ه���ذه 
امل�شتحقة لكل م�شاعدة، وم�شرياً اإىل اأن اللجنة جنحت 
املتعففة  االأ���ش��ر  م��ن  ك��ب��رية  �شريحة  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 
االأجهزة  املواطنن وتقدمي  واالهتمام ب�شيانة م�شاكن 
الكهربائية للمحتاجن وتقدمي املنح الدرا�شية للطلبة 
امل��ح��ت��اج��ة يف ع���دد من  ال��ف��ئ��ات  امل��ع��وزي��ن، ك��م��ا ت�شاعد 

اإمارات الدولة.

وموؤ�ش�شة  ال��ق��ي��وي��ن  ب���اأم  املتعففة  االأ���ش��ر  جل��ن��ة  وق��ع��ت 
عي�شى �شالح القرق اخلريية اتفاق تعاون خريي مبقر 
مبلغ  القرق  موؤ�ش�شة  دبي، قدمت مبوجبه  املوؤ�ش�شة يف 
التابعة  املتعففة  االأ���ش��ر  للجنة  م�شاعدة  دره��م  مليون 
م�شروعاتها  ل��دع��م  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  ال���رب  دار  جلمعية 
�شعادة رجاء  االإت��ف��اق��ي��ات  ، وقعت  وب��راجم��ه��ا اخل��ريي��ة 
عي�شى �شالح القرق رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة عي�شى 
�شالح القرق اخلريية مع االأ�شتاذ علي ح�شن العا�شي 

رئي�س جلنة االأ�شر املتعففة باأم القيوين.
املتعففة  االأ�شر  رئي�س جلنة  العا�شي  واأ�شار علي ح�شن 
اأن هذه االتفاقيات يتم توقيعها للعام الثالث على  اإىل 
التوايل بن موؤ�ش�شة عي�شى �شالح القرق اخلريية وجلنة 
االأ�شر املتعففة باأم القيوين، وت�شمنت هذه االتفاقيات 
واأ�شرهم، وم�شاعدات  املعاقن  مل�شاعدات  الكرمية دعما 
االأيتام واأ�شرهم، وامل�شاعدات التعليمية، و�شيانة منازل 
الكهرباء  وم�شاعدات  الطبية،  وامل�شاعدات  املواطنن، 
الرم�شاين،  امل���ري  وم�����ش��اع��دات   ، واالإي����ج����ارات  وامل���ي���اه 
وامل�شاعدات املقطوعة التي تنفذها جلنة االأ�شر املتعففة 

الهوية و�شندوق الزواج يوقعان مذكرة تفاهم العتماد البطاقة كم�شدر لبيانات امل�شتفيدين
 •• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة االإمارات للهوية وموؤ�ش�شة �شندوق الزواج ام�س مذكرة تفاهم 
ودائم  رئي�س  كم�شدر  وتفعيلها  الذكية  الهوية  بطاقة  اعتماد  اإىل  تهدف 
لبيانات امل�شتفيدين من اخلدمات التي يقدمها ال�شندوق يف �شبيل حت�شن 
اأداء العمليات وتب�شيط االإج��راءات وتطوير خدمات املتعاملن من خال 
اإثبات  الأغ��را���س  الهيئة  توفرها  التي  واملعلومات  البيانات  من  اال�شتفادة 

ال�شخ�شية والتحقق من هويت االأفراد.
ومت توقيع مذكرة التفاهم يف مقر الهيئة باأبوظبي بح�شور �شعادة الدكتور 
و�شعادة  للهوية  االإم���ارات  هيئة  ع��ام  مدير  اخل��وري  حممد  علي  املهند�س 

عامر عبد اجلليل الفهيم ع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة �شندوق الزواج.
ون�شت املذكرة على اأن توفر الهيئة الدعم الفني الازم فيما يتعلق بالتكامل 
مع البنية التحتية لل�شندوق وتوفري التطبيقات التقنية الازمة لقراءة 
املوحدة  الهوية  اإدارة  اإىل  باالإ�شافة  الهوية  بطاقة  يف  املحفوظة  البيانات 
االإماراتي  املجتمع  اأف��راد  وتوعية  املتعاملن  هوية  من  التحقق  الأغرا�س 

باأهمية الرقم ال�شري لتحقيق اأق�شى ا�شتفادة ممكنة من بطاقة الهوية.
وقال �شعادة الدكتور املهند�س علي حممد اخلوري مدير عام هيئة االإمارات 
اإطار  يف  ياأتي  ال��زواج  �شندوق  موؤ�ش�شة  مع  املذكرة  هذه  توقيع  اإن  للهوية 
حر�س الهيئة الدائم على امل�شاهمة ب�شكل فاعل وحيوي يف م�شرية التنمية 
والتطور االقت�شادي واالجتماعي التي ت�شهدها الدولة ف�شا عن �شعيها 
م�شتويات  باأعلى  يتميز  و�شامل  دقيق  �شكاين  �شجل  توفري  نحو  ال���دوؤوب 
االأمان وي�شاعد حكومة االإمارات على �شناعة القرارات اال�شراتيجية ون�شر 
ثقافة املجتمع الرقمي. واأ�شار الدكتور اخلوري اإىل اأن هذه املذكرة �شت�شهم 
مبختلف  اأ�شوة  ملتعامليه  ال��زواج  �شندوق  يقدمها  التي  اخلدمات  دع��م  يف 
املتكاملة  االإلكرونية  املنظومة  من  ا�شتفادت  التي  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
التي تطورها الهيئة الإدارة الهوية ال�شخ�شية مبا يدعم توجه الدولة نحو 
بناء اقت�شاد تناف�شي عرب خطة احلكومة االإلكرونية االحتادية 2014-

2012 وتاأ�شي�س جمتمع ينعم باأف�شل م�شتويات العي�س الكرمي.
وقال �شعادة الدكتور عامر عبداجلليل الفهيم ع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 

احلكومة  ملبادئ  وترجمة  تطبيقا  تعد  االإتفاقية  ه��ذة  اإن  ال��زواج  �شندوق 
االحتادية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  بن  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  االحتادية يف 
وال�شعي اإىل تبادل املعرفة واخلربات والتجارب املوؤ�ش�شية يف جمال التميز 
الذي  والتطوير  التحديث  جهود  وم�شاندة  لدعم  وامل�شورة  ال��راأي  وتبادل 

تنتهجه كل من املوؤ�ش�شتن.
واأكد الفهيم حر�س موؤ�ش�شة �شندوق الزواج على تعزيز التعاون مع هيئة 
االإمارات للهوية يف عدة جماالت م�شريا اإىل قيام ال�شندوق بتفعيل العمل 
التقدمي  يف  رئي�شي  كم�شتند  تعاماته  يف  بها  واالع��ت��داد  الهوية  ببطاقة 
اال�شتفادة من  كذلك  و  اال���ش��ري  االر���ش��اد  وخ��دم��ات  ال���زواج  منح  لطلبات 
قاعدة البيانات لدى الهيئة يف دعم عمل ال�شندوق والفئات امل�شتهدفة من 
املوؤ�ش�شة كامل�شتفيدين من منحة الزواج وامل�شاركن يف االأعرا�س اجلماعية 
وامل�شوحات  البحوث  واإج���راء  م�شداقية  ذات  اإح�شائيات  على  واحل�شول 
يف  الهيئة  دور  �شعادته  مثمنا  املوؤ�ش�شتن  بن  امل�شرك  الربط  واإمكانية 
الت�شجيل خلدمة  م��راك��ز  امل��ت��وف��رة يف  االإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  وت��وف��ري  ت�شخري 
ا�شراتيجية  �شمن  ياأتي  املذكرة  توقيع  اأن  اإىل  الفهيم  واأ�شار  ال�شندوق. 
�شندوق الزواج الرامية اإىل تعزيز التعاون امل�شرك مع اجلهات االحتادية 
امل�شاريع  دع��م  االإم��ك��ان��ي��ات يف  وت��وح��ي��د  اإىل توظيف اخل���ربات  ب��االإ���ش��اف��ة 

اخلا�شة وتطويرها مما ي�شاهم يف حتقيق روؤية ور�شالة الطرفن.
ومبوجب املذكرة يلتزم اجلانبان يف العمل على تبادل املعرفة واخلربات من 
خال االطاع على التجارب املوؤ�ش�شية ودعم املهارات االإبداعية واالبتكار 

من خال ال�شراكة املوؤ�ش�شية بينهما.
التي  الدقيقة  االإح�شائية  والبيانات  املعلومات  تبادل  اإىل  املذكرة  وتهدف 
امل�شرك  االهتمام  ذات  والدرا�شات  البحوث  اإج��راء  على  اجلانبن  ت�شاعد 
ف�شا عن اال�شتفادة من بيانات ال�شندوق اخلا�شة مبتعامليه كامل�شتفيدين 
من املنح وامل�شاركن يف االأعرا�س اجلماعية وتنظيم الندوات واملحا�شرات 
االأ�شرية  التوعية  جم��ال  يف  ت�شب  ال��ت��ي  الوطنية  بالهوية  العاقة  ذات 
وخدمة ال�شباب. كما ت�شمنت املذكرة امل�شاركة الفاعلة يف الدعم وامل�شاركة 
يف االأعرا�س اجلماعية والندوات التي ينظمها ال�شندوق للهيئة التي تقام 

ب�شكل �شنوي حتت ا�شم عر�س الهوية .

م�شوؤولة اأملانية ت�شيد بدوراالحتاد الن�شائي يف جمال متكني املراأة يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

ثمنت �شارة برناردي م�شت�شار ال�شوؤون ال�شيا�شية واملرا�شم يف �شفارة 
جمهورية اأملانيا االإحتادية الدور الهام الذي يلعبه االحتاد الن�شائي 
العمل..معربة عن  امل��راأة يف خمتلف ميادين  العام يف جمال متكن 
رغبتها يف مزيد من التوا�شل مع االحتاد لتعزيز قدارت املراأة وتبادل 
اأملانيا يف  اخل��ربات والتعرف على جت��ارب دول��ة االإم��ارات وجمهورية 
جم��ال متكن امل����راأة. واطلعت ���ش��ارة ب��رن��اردي خ��ال زي��ارت��ه��ا اأم�س 
االول مقر االحتاد الن�شائي العام يف اأبوظبي..على فيلم حول تاأ�شي�س 
االحتاد الن�شائي العام واال�شراتيجية الوطنية التي يعمل بناء عليها 
االإجنازات  واأهم  العام  الن�شائي  وتعرفت على جماالت عمل االحتاد 

�شارة برناردي قاعة اجلوهرة يف االحتاد الن�شائي العام التي تت�شمن 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  عليها  ح�شلت  التي  واجل��وائ��ز  االأو�شمة 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى لاأمومة والطفولة .. من عدة جهات 
عاملية واإقليمية وحملية نظرا ملا تقدمه من اأعمال جليلة يف املجاالت 

االإن�شانية . 
كما زارت ح�شانة اأطفال جنتي اخلا�شة باالحتاد وا�شتمعت اإىل �شرح 
حول اجتاه االحتاد لت�شجيع املوؤ�ش�شات على اإن�شاء ح�شانة خا�شة بكل 
موؤ�ش�شة وذلك من اأجل خدمة االأم العاملة واإبقاء اأطفالها قريبن 
يف  دوره  على  البدنية  اللياقة  مركز  زيارتها  خ��ال  وتعرفت   . منها 
لياقتها  على  املحافظة  على  لت�شجيعها  ل��ل��م��راأة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

التي حققها يف جمال متكن املراأة عن طريق امل�شاهمة ب�شكل دوري 
وفعال مبراجعة الت�شريعات اخلا�شة باملراأة وتنمية وتطوير قدراتها 
ب�شكل خا�س. وتعرفت  وامل��راأة  ب�شكل عام  املجتمع  ويف جمال خدمة 
وتاأهيلها  امل��راأة  العام يف جم��ال متكن  الن�شائي  االحت��اد  على جهود 
م�شروع  منها  م�شروعات  عدة  تبني  ال�شيا�شية عن طريق  للم�شاركة 
التي  امل�شاريع  اأهم  الذي يعترب من  العربيات  تعزيز دور الربملانيات 
�شاهمت بن�شر الوعي باأهمية امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة. كما تعرفت 
على م�شروع االأ�شر املنتجة الذي ي�شجع املراأة على االإنتاج وامل�شاهمة 
يف زيادة الدخل االأ�شري عرب ا�شتغال اأوقات الفراغ واال�شتفادة منها 
ينفذها  التي  الريا�شي  املجال  امل��راأة يف  واطلعت على جتربة متكن 
وزارت   . الن�شائية  للريا�شة  االإم����ارات  جلنة  م��ع  بالتعاون  االحت���اد 

اإدارة  البدنية ووزنها املثايل. وا�شتمعت من لولوه احلميدي مديرة 
ال�شناعات الراثية واحلرفية اإىل �شرح عن م�شاغل التلي و�شناعة 

الورود واخلو�س واخلياطة والن�شيج .. 
فيما جتولت ال�شيفة يف مركز االأ�شر املنتجة واأبدت اإعجابها باملنتجات 
�شفارة  يف  واملرا�شم  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  م�شت�شارة  واطلعت  اليدوية. 
اليومية  احلياة  مظاهر  على  ال��دائ��م  املعر�س  زيارتها  خ��ال  اأملانيا 
العرو�س من  زهبة  و  العر�س  املا�شي وطقو�س  االإمارتية يف  لاأ�شرة 
ثياب وذهب.. كما اطلعت على لوحات تعك�س طبيعة احلياة البحرية 
التي كانت اأ�شا�س عمل الرجل وعلى بع�س االأدوية ال�شعبية املوجوده 
يف املعر�س. ووجهت امل�شت�شارة �شاره برناردي ال�شكر لاحتاد الن�شائي 

العام على كرم ال�شيافة .
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دبي ت�شت�شيف معر�ص وموؤمتر طب االأنف واالأذن واحلنجرة 21 ابريل املقبل
•• دبي -وام:

ت�شت�شيف دبي الدورة العا�شرة من املعر�س واملوؤمتر ال�شنوي لطب 
اإنفورما  الذي تنظمه  االأو�شط  ال�شرق  واالأذن واحلنجرة يف  االأن��ف 
اإبريل   23 اإىل   21 من  الفرة  خ��ال  اإكزيبي�شرن  �شاين�شز  الي��ف 
وهيئة  ال�شحة  وزارة  بدعم من  ويقام  بدبي  املقبل مبدينة جمريا 

ال�شحة بدبي.
700 متخ�ش�س  اأكر من  ان ي�شتقطب هذا احلدث  املتوقع  ومن 
على  واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف  ال�شحية يف جم��ال طب  الرعاية  يف 
على  جل�شاته  �شركز  حيث  وال��ع��امل��ي  واالإق��ل��ي��م��ي  املحلي  امل�شتوى 

مو�شوع اأنف مواطني ال�شرق االأو�شط .
واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف  اأخ�شائي  نراغي  حم�شن  الدكتور  وق��ال 

يف  املتحدثن  واأح���دث  ب��اإي��ران  ط��ه��ران  يف  الطبية  العلوم  بجامعة 
االأو�شط  ال�شرق  املر�شى من  ج��راح��ات  عاملن يف  اأه��م  ان  امل��وؤمت��ر 
���ش��واء الأغرا�س  االأن���ف  اإج���راء ج��راح��ة جتميل  اإىل  ي�شعون  ال��ذي��ن 
جمالية اأو غري جمالية هي جتنب االإفراط يف ت�شغري حجم االأنف 

واإعادة ت�شكيل الغ�شاريف بدال من اإزالتها متاما.
التاأثري  اإىل  ي��وؤدي  ب�شكل ملحوظ  االأن��ف  ان ت�شغري حجم  واأو�شح 
�شلبا يف تقل�س حجم الندبة مبرور الوقت ولذلك ي�شكل مبداأ تعزيز 
بنية االأنف واإيجاد دعم لها اأهمية �شديدة ال �شيما يف قاعدة االأنف 

لتجنب حدوث م�شاعفات.
واأ�شاف انه ميكن جتنب الكثري من االأخطاء اأثناء اإجراء جراحات 
ب��دء عملية  ال�شرق االأو���ش��ط من خ��ال  اأن��ف للمر�شى من  جتميل 

الت�شحيح من قاعدة االأنف ثم املتابعة لاأجزاء العلوية بعد ذلك.

ويقام على هام�س املوؤمتر معر�س ي�شم اأكر من 70 �شركة عار�شة 
التقنيات احل��دي��ث��ة يف جم��ال طب  اإل��ي��ه  م��ا تو�شلت  اأح���دث  ت��ق��دم 
االأنف واالأذن واحلنجرة و�شيتم خاله عر�س العديد من املنتجات 
ك�شماعات االأذن الطبية واأجهزة الليزر ومعدات اجلراحة املجهرية 
ال�شركات  من  ع��دد  مب�شاركة  النوم  اأثناء  التنف�س  انقطاع  واأج��ه��زة 
اإ�س  اإم  و  �شميثكاين  و ميدترونيك و جاك�شو  �شتورز  كارل  منها 

دي .
تتمثل  االأو�شط  ال�شرق  اأنف مواطني  تكوين  عنا�شر  اأهم  ان  يذكر 
يف ثقل الب�شرة و�شمكها و�شعف دعم الغ�شاريف ما مينحها �شمات 
معينة توؤثر بدورها على مظهر االأنف مبا يف ذلك االأنف العري�س 
وال�شفة  االأن��ف  بن  احل��ادة  وال��زاوي��ة  واملنحني  والطويل  وال�شخم 

وعمق زاوية جذر االأنف واالأنف البارز املعقوف.

رئي�ص الوزراء االأردين يلتقي وكيل وزارة الداخلية 
•• عمان-وام:

التقى الدكتور عبداهلل الن�شور رئي�س الوزراء االردين ام�س �شعادة الفريق �شيف 
عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية. مت خال اللقاء بحث عاقات التعاون 
بن البلدين ال�شقيقن و�شبل تعزيزها وتبادل اخلربات خا�شة يف جمال التدريب 
وذلك بح�شور اللواء ال�شيخ طالب بن �شقر القا�شمي القائد العام ل�شرطة راأ�س 
اأول الركن ح�شن املجايل مدير االأمن العام االردين. واأ�شاد  اخليمة والفريق 
الن�شور وفق بيان ر�شمي اردين بالعاقات التاريخية التي تربط بن البلدين 
البلدين  املجاالت خدمة مل�شالح  ال�شقيقن واحلر�س على تطويرها يف جميع 
التي تربط بن  العاقات  اال�شعفار عمق  الفريق  ال�شقيقن. وثمن  وال�شعبن 
البلدين يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرك م�شريا اىل حر�س وزارة الداخلية 

على تعزيز التعاون وتبادل اخلربات مع االردن خا�شة يف جماالت التدريب.

اأخبارال�شاعة : االإمارات..روؤية 
وا�شحة لتعليم بال حدود 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن تنظيم موؤمتر التعليم با حدود 2013 يعك�س 
واملعرفة.  العلم  تطوير قطاع  على  بالتعليم وحر�شها  االإم��ارات  دول��ة  اهتمام 
اإن موؤمتر  ب��ا ح���دود ق��ال��ت  وحت��ت ع��ن��وان االإم�����ارات.. روؤي���ة وا�شحة لتعليم 
التعليم با حدود 2013 الذي افتتح ام�س برعاية كرمية من�شاحب ال�شمو 
�شعار حلول  اهلل حتت  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
اإبداعية للتحديات التعليمية العاملية يحمل يف طياته الكثري من املعاين التي 
والع�شرين  القرن احلادي  للدولة يف  لتكون عنوانا  الر�شيدة  القيادة  اختارتها 
وهي التعليم با حدود وال �شقف ووفقا لروؤية وا�شحة هي اأن التعليم اأ�شلوب 
حياة اختارته الدولة الأبنائها قا�شدة بذلك اأن ترتقي بهم لريتقوا بها اإىل اأعلى 
املراتب بن الدول. واأو�شحت الن�شرة التي ي�شدرها مركز االإمارات للدرا�شات 
الكرمية من  الرعاية  يعقد حتت  الذي  املوؤمتر  ..اأن  االإ�شراتيجية  والبحوث 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل وي�شتمر ملدة ثاثة اأيام..يكت�شب دورا 
مهما وفارقا كونه يعرب وبو�شوح من خال اأهدافه عن روؤية املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف العمل اجلماعي 
امل�شرك ودعواته اإىل الرابط لي�س بن الدول العربية واالإ�شامية فح�شب 
من  الكثري  تت�شمن  ر�شالة  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة   .. جميعها  واالأمم  ال�شعوب  ب��ن  ب��ل 
املعاين اأهمها اأن للدولة روؤية ا�شراتيجية تتبناها قيادة واعية باأ�شباب التقدم 
التعليم  تتوقف ويحركها  والتطور عملية ال  التنمية  اأن  اليوم وترى  يف عامل 
اأن الدولة ركزت يف خطتها  وفقا الأعلى املعايري وامل�شتويات العاملية. واأ�شافت 
والقدرة  املعرفة  اإنتاج  مثل  ق�شوى  اأهمية  ذات  اأ�شا�شية  عنا�شر  على  للتعليم 
التعليمية  امل��ب��ادرات  تركز  لذلك  عاملي  م�شتوى  على  والتناف�س  االبتكار  على 
واالإب��داع وفقا لربامج تخاطب  االبتكار  ن�شر ثقافة  اأ�شا�شي على  كلها وب�شكل 
عقل الطالب وتفتح االآفاق اأمامه ليطلق قدراته يف التفكري املبدع واخلاق. 
 2013 لعام  امليزانية االحتادية  رك��زت  لذلك فقد  ت�شديقا  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ارت 
على قطاع التنمية االجتماعية وا�شتحوذ قطاع التعليم على 22 من اإجمايل 
تنفيذ  ال�شتكمال  وذلك  درهم  مليون  و/900  مليارات  ت�شعة  بقيمة  امليزانية 
تطوير  يف  ال��دول��ة  روؤي���ة  وحتقيق  االإم����ارات  يف  التعليم  تطوير  ا�شراتيجية 
قطاع العلم واملعرفة مبا ت�شهده االإمارات من تو�شع يف بناء اجلامعات واملعاهد 
وفقا الأحدث املعايري العاملية واإ�شافة املزيد من اأحدث التخ�ش�شات والربامج 
الدرا�شية العاملية. ولفتت اإىل اأنه يف هذا ال�شياق وبخطوات ثابتة تتحقق خطة 
اإماراتنا 2021 وتتحول من حلم اإىل حقيقة خطة يف مقدمتها اإعداد املوارد 
الب�شرية املوؤهلة وت�شع ن�شب عينيها تعزيز االنتماء الوطني والهوية الوطنية 
والذاتية الثقافية العربية االإ�شامية وربط املتعلم بالواقع االقت�شادي و�شوق 
العمل وتو�شيع اإطار التعليم. وقالت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها االإفتتاحي..
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  افتتاح  اإن 
وتنمية املجتمع اليوم مهرجان املفكرين واإعان �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بافتتاح مركز �شم�شنا 
العربية ليعربا عن  اللغة  اإىل  العاملية  العربية يرجمان ما تنتجه اجلامعات 
روؤية ا�شراتيجية د�شنها املغفور له -باإذن اهلل تعاىل- ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان و�شت�شتمر - بعون اهلل - برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ويف ظل التفاف اأبناء االإمارات حول قيادتهم 

الر�شيدة. 

ا�صتبانه ت�صع جمعية املعلمني على م�صارها ال�صحيح

حزمة من اخلدمات ال�شحية واالجتماعية واالأن�شطة الأهل امليدان الرتبوي
االأمل املن�شود يف عودة �شندوق التكافل واكتمال الفرحة فهل يتحرك امل�شوؤولون ؟

اأول تربوية مواطنة من مدار�ص االإمارات الوطنية حت�شل على ترخي�ص من منظمة البكالوريا الدولية

مراكز النا�شئة تنظم اأ�شرتي حياتي

•• اأبوظبي -وام:

البكالوريا  م��ن��ظ��م��ة  اأ�������ش������درت 
اعتماد  ���ش��ه��ادة  ب���ي  اآي  ال���دول���ي���ة 
علوي  م������رمي  ل���ل�������ش���ي���دة  م���ه���ن���ي 
الها�شمي من�شقة املناهج الوطنية 
الوطنية  االإم��������ارات  م���دار����س  يف 
ك���اأول تربوية م��ن دول��ة االإم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��رخ�����ش��ة من 
املنظمة لقيادة الدورات التدريبية 
االأكادمين  واالإداري���ن  للمعلمن 
اعتمادا  املنظمة  اأ���ش��درت  كما   ..
فيدرا  م�����ريي  ل��ل�����ش��ي��دة  مم���اث���ا 
امل����دار�����س.  اجل�������ودة يف  م���دق���ق   -
عن  املنا�شبة  بهذه  مرمي  واأعربت 
الفر�شة  ه���ذه  ب��اإت��اح��ة  ���ش��ع��ادت��ه��ا 
نه�شة  يف  واالإ�����ش����ه����ام  ل�����اإف�����ادة 
ال��ت��ع��ل��ي��م داخ�����ل وخ������ارج ال���دول���ة 
م��ن خ���ال ق��ي��ادة ور����ش���ات العمل 
الربوية . وكانت مرمي الها�شمي 
ق���د ت��خ��رج��ت م���ن ج��ام��ع��ة زاي���د 
ونالت �شهادة املاج�شتري يف القيادة 
معرفة  م��ن��ح��ه��ا  مم����ا  ال���رب���وي���ة 
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  باأ�ش�س  عميقة 
وما  وو�شائله  وجم��االت��ه  احلديث 
والبحث  القيادة  م��ه��ارات  اأك�شبها 
واكت�شبت  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العلمي 

•• ال�شارقة-الفجر:

ملراكز  ال���ع���ام���ة  االإدارة  ت��ن��ظ��م 
النا�شئة اإحدى موؤ�ش�شات املجل�س 
االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة بال�شارقة، 
االأول م��ن �شهر  االأ���ش��ب��وع  خ��ال 
اأبريل املقبل، يف حديقة ال�شاطئ 
فعالية  احل�������ش���ن،  دب����ا  مب��دي��ن��ة 
جمتمعية متميزة بعنوان اأ�شرتي 
حياتي ، بالتعاون مع العديد من 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  ال��دوائ��ر 
بلدية  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
دب���ا احل�����ش��ن، م��رك��ز ���ش��رط��ة دبا 
جانب  اإىل  ال�������ش���ام���ل،  احل�����ش��ن 
ونادي  االأ���ش��ري��ة  التنمية  م��راك��ز 
اإىل  اإ�شافة  احل�شن،  دب��ا  �شيدات 

مركز دبا احل�شن ال�شحي.
مدير  ح��دي��د  ب��ط��ي  �شعيد  واأك����د 
اأن  ع��ل��ى  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  م���راك���ز  اإدارة 
النا�شئة ت�شعى من خال  مراكز 
روح  تعزيز  اإىل  الفعاليات  ه��ذه 
موؤ�ش�شات  ك���اف���ة  ب���ن  ال���ت���ع���اون 
امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي، اإ����ش���اف���ة اإىل 
توطيد العاقات االجتماعية بن 
واإبراز  احل�شن،  دب��ا  مدينة  اأ�شر 
كموؤ�ش�شة  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  م��راك��ز  دور 
رائدة يف خدمة النا�شئة وال�شباب 

اأهم فئات املجتمع . 

اأ�شرتي  اأن فعالية  واأ�شاف حديد 
الفر�شة  اإتاحة  يف  ت�شهم  حياتي 
اأمام االأطفال والنا�شئة وال�شباب 
الفنية  االأن�������ش���ط���ة  مم���ار����ش���ة  يف 
والعمل  وال��رف��ي��ه��ي��ة،  واالأدب���ي���ة 
واإبرازها  م��واه��ب��ه��م  تنمية  ع��ل��ى 
وفعاليات  ب���رام���ج  يف  جم��ت��م��ع��ي��اً 
جو  ت�شفي  خ��ارج��ي��ة  جمتمعية 
نفو�س  وال�����ش��رور يف  البهجة  م��ن 

كافة اأفراد املجتمع. 
فعاليات  ت�شتمل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
اأ�شرتي حياتي هذ العام على باقة 

واالأن�شطة  الربامج  من  متنوعة 
م�����ن اأه����م����ه����ا م����ع����ر�����س االأ�����ش����ر 
ي�����ش��م جمموعة  ال����ذي  امل��ن��ت��ج��ة 
م��ن االأع��م��ال االإب��داع��ي��ة الرائعة 
مزيجاً  مي���ث���ل  ع�������ش���ري  ب�����ش��ك��ل 
وحا�شر  االأج��������داد  م��ا���ش��ي  ب���ن 
حر  مر�شم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االأب���ن���اء، 
حماولة  يف  والنا�شئة  ل��اأط��ف��ال 
لتنمية خيالهم عرب التعبري عما 
لوحات  يف  خ��اط��ره��م  يف  ي��ج��ول 
اإىل  جمالية،  قيمة  حتمل  فنية 
جانب م�شابقات ثقافية، وفقرات 

وال�شات،  ال�����ش��ع��ر  يف  م��ت��ن��وع��ة 
ف�شًا عن عرو�س �شعبية اليولة 
االأ�شيل  ال���راث  ع��ن  ال��ت��ي تعرب 

لدولة االإمارات. 
جمموعة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�شم  ك��م��ا 
املجانية  الطبية  الفحو�س  م��ن 
فح�س  ع��ل��ى  ت�شتمل  ل��ل��ج��م��ه��ور 
ال�����ش��ك��ري وق��ي��ا���س ���ش��غ��ط ال���دم، 
اإ�شافة اإىل تقدمي جمموعة من 
والطرق  واالإر�����ش����ادات  الن�شائح 
بال�شحة  للعناية  املثلى  ال�شحية 

العامة.

لتطبيقها يف الدولة كما يوؤدي اإىل 
حتقيق اأعلى املعايري التي ت�شمن 
املرجوة  التعليمية  الروؤية  حتقيق 
. م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ش��اد م��ع��ايل اأحمد 
جمل�س  رئي�س  احل��م��ريي  حممد 
الوطنية  االإم����ارات  م��دار���س  اإدارة 
تتويجا  واع���ت���ربه  االإجن������از  ب��ه��ذا 
امل������دار�������س يف االرت�����ق�����اء  جل����ه����ود 
بالكوادر املواطنة يف قطاع التعليم 
اخلا�س وموؤ�شرا لفاعلية خططها 

التعليم  م��ي��دان  يف  عملية  خ���ربة 
.. ونالت مرمي االعتماد من قبل 
منظمة البكالوريا الدولية كقائد 
ملدار�س  ومقيم  التدريب  لور�شات 
اأكتوبر  يف  ال���دول���ي���ة  ال��ب��ك��ال��وري��ا 
2012. وقالت الها�شمي اعتنيت 
بالتعمق  باملدر�شة  التحاقي  منذ 
الربوي  ال��ع��م��ل  اإط������ار  ف��ه��م  يف 
من�شجم  وهو  الدولية  للبكالوريا 
مع املنظومة التعليمية التي ن�شعى 

وفق  للمعلمن  املهنية  التنمية  يف 
بدوره   . العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
قال الدكتور كينيث فيدرا - املدير 
ال�شياق..  ه��ذا  يف  للمدار�س  العام 
ال��ف��ري��د من  االإجن����از  ه���ذا  ي�شرنا 
ن���وع���ه ك���م���ا ان���ن���ا ف���خ���وري���ن جدا 
الها�شمي  م��رمي  االأ���ش��ت��اذة  لتميز 
منظمة  ق���ب���ل  م����ن  والإخ���ت���ي���اره���ا 
لت�شبح  ال����دول����ي����ة  ال���ب���ك���ال���وري���ا 
حا�شلة  اإم���ارات���ي���ة  م��واط��ن��ة  اأول 

•• دبي – حم�شن را�شد  

موؤخرا  التعليمية  امل��ن��اط��ق  تلقت 
ا�شتبيانا جلمعية املعلمن ، اأعدته 
بوزارة  والدرا�شات  البحوث  جلنة 
الربية والتعليم ، وبالتن�شيق مع 
اإدارة االأن�شطة وامل�شابقات بالوزارة 
 ، امليدان الربوي  اأهل  ، ي�شتهدف 
طويا،  امليدان  اأنتظرها  ب��ادرة  يف 
احلقيقي  اجل��م��ع��ي��ة  دور  لتفعيل 
يف خ���دم���ة امل��ع��ل��م��ن واالإداري��������ن 
ب���امل���دار����س وامل���ن���اط���ق وال���������وزارة ، 
وت��ق��دمي خ��دم��ات واأن�����ش��ط��ة وعقد 
م��وؤ���ش�����ش��ات خدمية  م���ع  ���ش��راك��ات 
����ش���اأن���ه���ا تقدمي  م����ن  اج���ت���م���اع���ي���ة 
امتيازات خا�شة وخدمات متميزة 

الأع�شاء املنظومة التعليمية . 
للوقوف  اال���ش��ت��ب��ي��ان  ه����ذا  وج�����اء 
امل���ي���دان  وم���ق���رح���ات  اأراء  ع���ل���ى 
ت���ق���دمي حزمة  ب���ه���دف  ال����رب����وي 
واالأن�شطة  املتميزة  اخلدمات  من 
للعاملن يف   ، االإثرائية  والربامج 

ومل ت��غ��ف��ل ج��م��ع��ي��ة امل��ع��ل��م��ن يف 
ا���ش��ت��ب��ي��ان��ه��ا وب���ث���وب���ه���ا اجل����دي����د ، 
العاملن  ي��رغ��ب  ال��ت��ي  االأن�����ش��ط��ة 
بامليدان امل�شاركة فيها ، من تدريب 
وفنية  وثقافية  ريا�شية  واأن�شطة 
ورح�������ات وزي���������ارات وم����وؤمت����رات 
ت����رب����وي����ة وب�����ح�����وث ودرا��������ش�������ات ، 
اأخ����رى  اأن�����ش��ط��ة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
يف االإع������ام وال�����ش��ح��اف��ة ، وامل����ال 
التطوعي  وال��ع��م��ل   ، واالق��ت�����ش��اد 
واالجتماعي ، واالحتفاء باملنا�شبات 
الوطنية ، وبرامج الهوية الوطنية 
، واأية اأن�شطة اأخرى مل ياأت ذكرها 
ويرغب االأع�شاء اأن تتبناها جمعية 
املعلمن ، على اأن يذكر اأهل امليدان 
املنا�شبة  التوقيتات  ا�شتبانتهم  يف 
اأو  االأن�شطة �شباحية  لتنفيذ هذه 

م�شائية اأو اأ�شبوعية .
امليدان  اأهل  ا�شتقطاب  اآلية  وحول 
للجمعية   ، امل��ع��ل��م��ن  ف��ئ��ة  خ��ا���ش��ة 
اإليها  التي مل تلعب دوره��ا املنوط 
منذ �شنوات طويلة م�شت ، تناول 

واأي   ، امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
ي���رد ذكرها  اأخ����رى مل  م��وؤ���ش�����ش��ات 

كامل�شارف و�شركات التاأمن .
اأو  ورحبت اجلمعية باأي ماحظة 
اإ�شافتها،  امليدان  اأه��ل  يود  اإ�شافة 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ق جن���اح���ا ل��ه��ا ، 
العاملن  ت��خ��دم  ال��وق��ت  ذات  ويف 
بامليدان على اأن يرد هذا اال�شتبيان 
للوزارة خال االأيام القليلة املقبلة 
، فيما رحب اأهل امليدان مواطنن 
ومقيمن بهذه اخلطوة التي طال 
انتظارها طويا ، موؤكدين اأن هذه 
املبادرة من قبل الوزارة اأو جمعية 
امل��ع��ل��م��ن ب��ث��وب��ه��ا اجل���دي���د ، هي 
مبادرة طيبة بحق وتوؤكد احلر�س 
وتهيئة  امليدان  اأه��ل  م�شلحة  على 
وم�شاعدتهم  ل��ه��م  النف�شي  اجل���و 

اجتماعيا واقت�شاديا .
اإحياء  يف  اأم���ل���ه���م  ع���ن  واأع����رب����وا   
���ش��ن��دوق ال��ت��ك��اف��ل ب��ال��رب��ي��ة مرة 
اأخرى، بعد �شبات عميق دام الأكر 
جمدت  ب��ع��دم��ا   ، ����ش���ن���وات   9 م���ن 

املجاالت  كافة  يف  الربوي  امليدان 
على   ، اجتماعية  اأو  �شحية  �شواء 
باملدار�س  امل�����ش��ت��ه��دف��ن  ي����دون  اأن 
واملناطق وديوان الوزارة ، اأ�شمائهم 
 ، مدر�شة  مدير  عملهم  وطبيعة   ،
م�شاعد مدير ، معلم ، اخت�شا�شين 
اأمناء   ، ون��ف�����ش��ي��ن  اج��ت��م��اع��ي��ن 
م��ك��ت��ب��ات وخم����ت����ربات ، ت��وج��ي��ه ، 
واإدارين ، واآلية التوا�شل معهم . 

نوعية  اال���ش��ت��ب��ي��ان  ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
اخلدمات التي يرغبها اأهل امليدان 
، من خدمات تدريب دورات وور�س 
ع��م��ل ، وخ���دم���ات اق��ت�����ش��ادي��ة من 
للعاملن  وا���ش��راك��ات  خ�شومات 
ا�شت�شارية  وخ���دم���ات   ، واأ����ش���ره���م 
ت�����ش��ت��ه��دف ال���ت���دري�������س واالأ�����ش����رة 
واالإدارة والطالب ، باالإ�شافة غاىل 
م��اب��ن اجتماعية  اأخ���رى  خ��دم��ات 
 ، واحل���ف���ات  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ات  تخت�س 
واأي خدمات اأخرى مل يرد ذكرها 
امليدان  اأه��ل  ، وي��رى  يف اال�شتبيان 

اأنها بال�شرورية لهم والأ�شرهم . 

اال�شتبيان �شوؤاال حول تلك االآلية 
ت��ك��ون م��ن خ���ال االبتكار  ، وه���ل 
تنظيم  اأو   ، واالأن�شطة  الربامج  يف 
امل�شاكل  معاجلة  تتناول  فعاليات 
املعلمن  اإل���ي���ه���ا  ي��ت��ع��ر���س  ال���ت���ي 
وال���ع���ام���ل���ن ب���امل���ي���دان ال���رب���وي، 
اقت�شادية  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  اأو 
كتاأمن  وط���ب���ي���ة  واج���ت���م���اع���ي���ة 
من  اأو  امل��ث��ال،  �شبيل  ع��ل��ى  �شحي 
تطرحها  ت�شجيعية  جوائز  خ��ال 
م�شتهدفة  امل��ي��دان  على  اجلمعية 

اأع�شاء املنظومة التعليمية .
ك��م��ا ط��رح��ت اجل��م��ع��ي��ة ع����ددا من 
والتعليمية  املجتمعية  املوؤ�ش�شات 
املعلمن  جلمعية  مي��ك��ن   ، ك��م��ث��ال 
بالفائدة  تعود  معها  �شراكة  عقد 
ع��ل��ى االأع�����ش��اء واأ���ش��ره��م ، ومنها 
جمال�س اأولياء االأمور ، وجمعيات 
واجلامعات   ، االجتماعية  التنمية 
وموؤ�ش�شات   ، وامل��ع��اه��د  وال��ك��ل��ي��ات 
ال�����دول�����ة االحت�����ادي�����ة وامل���ح���ل���ي���ة ، 
واملوؤ�ش�شات االإعامية ، وال�شركات 

العام  م��ن��ذ  واأر����ش���دت���ه  ن�����ش��اط��ات��ه 
حتى  اأح������د  ي��ع��ل��م  ومل   ،2004
ال��ي��وم م�����ش��ري اأر���ش��دت��ه ، ك��م��ا مل 
يحر�س اأحد بالوزارة رغم حما�س 
املحا�شبة  ديوان  وال  بها  امل�شئولن 
مل�شئويل  ا���ش��ت��ف�����ش��ار  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
م�شري  ح�����ول   ، ح��ي��ن��ه��ا  ال���������وزارة 
�شنويا  ت�شدد  كانت  التي  االإق�شاط 
م���ن ق��ب��ل امل��ع��ل��م��ن اأي�����ن ذه���ب���ت ؟ 
وعلى الرغم من اأن جريدة الفجر 
اأبريل   29 املو�شوع يف  قد تناولت 
حتت  ���ش��ن��وات   3 قبل  اأي   2010
املعلمن  ل��ن��داء  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ن��وان 
بالربية  التكافل  �شندوق  اأع�شاء 
تتابع  ال�����وزارة  ...........ق�����ي�����ادات 
اأر���ش��دت��ه ب��امل�����ش��ارف م��ن��ذ جتميد 
.......  2004 ال����ع����ام  ن�����ش��اط��ه 

ن�شاطه  ع���ودة  ك��ب��رية يف  واالآم�����ال 
ا�شتعدادا  يبدي  املحا�شبة  ودي��وان 
للتدقيق اإال اأن م�شئويل الوزارة مل 
كرا�شي  و�شغلتهم  �شاكنا،  يحركوا 

منا�شبهم.

ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س ق���ي���ادة ال������دورات 
التدريبية للمعلمن واالإداري��ن . 
وحول عملها يف مدار�س االإمارات 
التحقت  م����رمي  ت��ق��ول  ال��وط��ن��ي��ة 
مب���دار����س االإم�������ارات ال��وط��ن��ي��ة يف 
العمل يف  واأت���اح يل   2010 العام 
بيئة عاملية مبعايري عالية اكت�شاب 
واأت������اح يل فر�شا  ك��ب��رية  خ����ربات 
املوؤ�ش�شات  اإدارة  جم��ال  يف  عديدة 
املمار�شات  تطبق  التي  التعليمية 
تعتمد  وال��ت��ي  التعليم  يف  الفعالة 
دائما  اأ���ش��ل��وب��ا  امل�شتمر  التح�شن 
�شمن جمتمع مهني متعلم ي�شمل 
كمدير  عملها  وح����ول   . اجل��م��ي��ع 
ق�����ش��م ل��ل��م��ن��اه��ج ال��وط��ن��ي��ة اأك����دت 
حر�س مدر�شة االإمارات الوطنية 
الوطني  املنهاج  م��واد  تقدمي  على 
العربية  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  وامل�����ش��ت��م��ل��ة 
والربية  االإ���ش��ام��ي��ة  وال��رب��ي��ة 
املعايري  ���ش��م��ن  اأي�����ش��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
اكت�شاب  ي�����ش��م��ن  مب����ا  ال���ع���امل���ي���ة 
يف  ومتكاما  قويا  تعليما  الطلبة 
ل���اأدوار  امل���واد وم��ا يوؤهلهم  ه��ذه 
وتاأ�ش�شت   . امل�شتقبل  يف  القيادية 
جنيف  يف  ال���دول���ي���ة  ال���ب���ك���ال���وري���ا 
كموؤ�ش�شة   1968 ع�����ام  خ�����ال 
للربح..فيما  هادفة  غري  تعليمية 

عالية  ج�����ودة  ذات  ب���رام���ج  ت���ق���دم 
يف  ل��ل��م��دار���س  ال���دويل  التعليم  يف 
جميع اأنحاء العامل..وهناك اأكر 
للبكالوريا  األ��ف طالب   877 من 
 74 و  اآالف  ث��اث��ة  يف  ال���دول���ي���ة 
مدر�شة و 139 بلدا حول العامل 
�شاما  تعليما  املوؤ�ش�شة  وتطرح   .
الطاب  ميكن  حتد  على  ينطوي 
من اإدراك تعقيدات عاملنا والتعامل 
باملهارات واملواقف  معها ويزودهم 
ت�شرفا  ل��ل��ت�����ش��رف  ال�������ش���روري���ة 
م�شوؤوال م�شتقبا . وي�شهم مدرب 
ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��ا ال��دول��ي��ة يف 
عرب  العامل  حول  التعليم  تطوير 
اإقامة الدورات التدريبية العملية 
امل�شارك  تك�شب  والتي  للربوين 
وف���ع���ال���ة �شمن  ع��م��ل��ي��ة  خ������ربات 
اإط������ار ع���امل���ي م��ب��ن��ي ع��ل��ى اأح����دث 
االأبحاث والدرا�شات حول التعليم 
والتعلم واالإدارة الربوية و�شمان 
اجلودة . ويتطلب نيل االعتماد..
االل����ت����ح����اق ب���ع���دد م����ن ال�������دورات 
الدولة وخارجها  التدريبية داخل 
وعرب االإنرنت كما يخ�شع املدرب 
لدورة مكثفة حول اأ�ش�س التدريب 
والتقييم املتوافق مع اإطار منظمة 

البكالوريا الدولية.

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
COCO MAZAYA بطلب لت�شجيل العامة التجارية :كوكو مزايا

بتاريخ :6 /2012/3 املودعة حتت رقم :  170269 
با�ش��م :ال�شيد/خالد علي حممد عبداهلل اخليلي

وعنوانه : ديرة دبي رقم تليفون 0506003113                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

فحم
الواق�عة بالفئة :4

 COCO MAZAYA و�شف العامة : فحم قطع لون احمر ر�شم نار ارجيلة باللون االبي�س العبارة
االبي�س  باللون   MAZAYA الكلمة  وا�شفلها  االحمر  باللون   COCO الكلمة  الاتينية  باالحرف 

وا�شفلها العبارة كوكو مزايا باللون االحمر واالبي�س.
اال�ش��راطات : 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان . 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�ض 2013 العدد 10750

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العامة التجارية :

بتاريخ :5 /2012/3 املودعة حتت رقم :  170164 
با�ش��م :�شركة املق�س الفني

وعنوانه : ابوظبي ، �شارع زايد االول ، بناية را�شد �شعيد خلف املزروعي                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تف�شيل وخياطة املاب�س الر�شمية والغري ر�شمية
الواق�عة بالفئة :40

و�شف العامة : هو عبارة عن م�شتطيل مقو�س اىل الداخل من االعلى ومقو�س اىل الداخل من اجلوانب 
الفاحت  االزرق  باللون  االجنليزية  باللغة  باخت�شار  كتب  االعلى  امل�شتطيل من  قما�س  عبارة عن قطعة  وهي 
ثاثة احرف وهي عبارة TSC يف داخل عن ا�شم ال�شركة باالجنليزية ويف ا�شفل امل�شتطيل ر�شم �شكل مق�س 
باللون االحمر وهو يرمز اىل ا�شم ال�شركة وجمال عمل ال�شركة وو�شع امل�شتطيل على قاعدة مربعة ال�شكل 
باللون االبي�س واالزرق الفاحت وهي ترمز على قاعدة حلمل قطعة القما�س فوق امل�شتطيل كتب ا�شم ال�شركة 
باللغة االجنليزية على �شكل مقو�س باللون اال�شود وكتب ا�شم ال�شركة باللغة العربية )املق�س الفني( باللون 
االحمر وبخط �شغري حتت ال�شكل املقو�س وهذا ال�شعار اخراع اخرعة م�شممن ال�شركة ليتما�شى مع جمال 

عمل ال�شركة.
اال�ش��راطات : 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان . 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�ض 2013 العدد 10750

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     

اع�شاءه  وال�����ش��ب��اب  ل��ل��م��واه��ب  زاي���د  م�����ش��رح  جمعية  ادارة  جمل�س  ي��دع��و 
جدول  ملناق�شة  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�شور  واملنت�شبن 

االعمال التايل:
املنتهية  يف  ال�شنة  اعماله يف  االدارة عن  تقرير جمل�س  املوافقة على   -1

2012/12/31وبرامج الن�شاط وخطة عمل اجلمعية لعام 2013م.
2- مناق�شة احل�شاب اخلتامي لل�شنة املالية املنتهية يف 2012/12/31م.

3- انتخاب جمل�س االدارة.
4- اعتماد حم�شر اجتماع  اجلمعية العمومية ال�شابق.

5- اعتماد م�شروع امليزانية لعام  2013 
6- اختيار مدقق احل�شابات وحتديد مكافاأته.

7- ما ي�شتجد من اعمال.
وذللك يوم الثاثاء املوافق 2013/4/2 يف متام ال�شاعة ال�شابعة والن�شف 

م�شاًء مبقر جمعية ابوظبي للفنون ال�شعبية. 
جمل�س ادارة جمعية م�شرح زايد للمواهب وال�شباب

اجتماع اجلمعية العمومية العادية

اعـــــالن تغيري ا�سم
انا، �شديق ماداثيل بوراي بن حممد احمل جواز �شفر هندي رقم 
  2/5/2005 بتاريخ  اأبوظبي  ال�شادر من    2538181 اف   :
فاليكونو،  بريد  مكتب  ه��او���س،   �شينايل  يف  دائ��م��ة  ب�شفة  املقيم 
كادالوندي  ناجارام، ماالبورام ، كرياال 673314  واملقيم حاليا 
اأبوظبي ، االإم��ارات العربية املتحدة   ، 101 م�شفح  يف �شقة رقم 
ب��ه��ذا اغ���ري  اال���ش��م م��ن �شديق م��اداث��ي��ل ب��وراي��ل اإىل :  �صديق 

كواليي اعتبارا من اليوم . 
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اجلل�صة القادمة ب�صاأن ق�صية املتهمني باالنتماء اإىل التنظيم ال�صري غري امل�صروع 16 ابريل�شاحي خلفان يرتاأ�ص االجتماع الدوري للجنة اإدارة االأزمات العمالية 

ندب املخترب اجلنائي لفح�ص الت�شجيالت ال�شوتية ومطابقتها باأ�شوات املتهمني 
•• دبي-وام:

العام ل�شرطة دبي رئي�س  القائد  اأ�شاد معايل الفريق �شاحي خلفان متيم 
بالنتائج  ال��دول��ة  م�شتوى  على  العمالية  االأزم����ات  الإدارة  العليا  اللجنة 
والتزام  العمال  �شكن  ملواقع  التفتي�س  ف��رق  زي��ارات  حققتها  التي  املتميزة 
مما  املا�شي  العام  خال  املائة  يف   94 بن�شبة  املطلوبة  باملعايري  ال�شركات 
عزز جهود الدولة يف املحافظة على حقوق العمالة يف اإطار علمي مدرو�س 
تبنتها  التي  العمل  اأن خطط  العاملية موؤكدا  العمال  ووفق معايري حقوق 
اللجنة اأثمرت عن نتائج تتاءم مع متطلبات العمل يف املرحلة املقبلة ويف 
جميع اإمارات الدولة . وثمن معاليه خال تروؤ�شه االجتماع اخلام�س ع�شر 
للجنة العليا الإدارة االأزمات العمالية على م�شتوى الدولة وفرق عمل اإدارة 

االأزمات العمالية لكل اإمارة يف قاعة االجتماعات بالقيادة العامة ل�شرطة 
دبي ..جهود اأع�شاء اللجنة يف حتقيق نتائج اإيجابية منذ االجتماع االأول 
وتنفيذ اخلطط ب�شكل دقيق يف جميع اإمارات الدولة . كما ثمن نتائج عمل 
اللجنة التي اأدت اإىل ارتفاع عدد التفتي�شات والتزام ال�شركات مع متطلبات 
الكفيلة  االإج����راءات  جميع  وات��خ��اذ  العمال  فئة  توعية  يف  ودوره���ا  اللجنة 
العمل  ك����وزارة  اال���ش��راجت��ي��ن  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  حقوقهم  ب�شمان 
اللجنة  دور  اإىل  باالإ�شافة  الدولة  اإم��ارات  والبلديات يف  ال�شرطة  وقيادات 
يف حل توقفات العمال عن العمل والعمل على معاجلة جميع تلك امل�شاكل 
باأ�شلوب ح�شاري وبرا�س مع الطرفن العمال واأ�شحاب ال�شركات ون�شر 
اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأ�شحاب  وتوعية  واأمنية  اإجتماعية  ثقافة 

باأهمية توفري احلياة الكرمية للعمال وااللتزام بحقوقهم.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شدرت وزارة العدل البيان ال�شحفي التايل: 
عقدت دائرة اأمن الدولة يف املحكمة االحتادية العليا برئا�شة القا�شي 
التنظيم  اإىل  باالنتماء  املتهمن  ق�شية  يف  جل�شتها  الهاجري  فاح 
ال�شري غري امل�شروع �شباح ام�س الثاثاء املوافق 26 مار�س 2013 

مبقر املحكمة يف اأبوظبي ملوا�شلة اال�شتماع اإيل باقي ال�شهود.
وقد ح�شر اجلل�شة جميع املتهمن املحبو�شن واملتهمات املكفوالت 

با�شتثناء متهم واحد تخلف عن احل�شور لظروف �شحية.

كما ح�شر اجلل�شة 119 �شخ�شا من بينهم عدد من ذوي املتهمن 
اأع�شاء منظمات املجتمع  و22 من ممثلي و�شائل االإع��ام و3 من 
ال��ع��ام��ة و4 من  اأع�����ش��اء النيابة  امل��ح��ام��ن و5 م��ن  امل���دين و6 م��ن 

اخلرباء.
ويف نهاية جل�شة ام�س قررت املحكمة ندب املخترب اجلنائي لفح�س 
من   4 ون��دب  املتهمن  باأ�شوات  ومطابقتها  ال�شوتية  الت�شجيات 
مراجعة  ب�����ش��اأن  لهم  امل��وك��ول��ة  باملهمة  للقيام  ال��ع��دل  وزارة  خ���رباء 
يوم  القادمة  جل�شتها  عقد  املحكمة  ق��ررت  كما  املتهمن.  ح�شابات 

الثاثاء 16 اأبريل القادم. 

مبنا�صبة يوم الغابات العاملي

بلدية مدينة ابوظبي تنظم ور�شة عمل عن معايري ال�شحة وال�شالمة وحماذير الزراعة الع�شوائية الأ�شجار الدما�ص يف احلدائق

م�شابقة حفظ القراآن الكرمي باأم القيوين ت�شهد ت�شجيل 78 م�شاركا وباب الت�شجيل مفتوح حتى 6 اأبريل

•• اأبوظبي-الفجر: 

ابوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
ور���ش��ة ع��م��ل ع��ن م��ع��اي��ري البيئة 
وال�����ش��ام��ة يف حدائق  وال�����ش��ح��ة 
اأب������و ظبي  وم���ن���ت���زه���ات م���دي���ن���ة 
الدما�س  اأ�شجار  خ�شائ�س  وع��ن 
احلدائق  يف  ال���زراع���ة  وحم���اذي���ر 
الغابات  ي�����وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  وذل������ك 
اعتمدته  ال�����ذي  االول  ال���ع���امل���ي 
املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية 
يف 21 دي�شمرب املا�شي لاحتفال 
ب��ه ي���وم 21 م��ار���س م��ن ك��ل عام 
للغابات  ال����دويل  ال��ي��وم  ب��و���ش��ف��ة 

واالأ�شجار .
ح�����ش��ر ال���ور����ش���ة ع����دد ك��ب��ري من 
املخت�شن  ال���ب���ل���دي���ة  م���وظ���ف���ي 
وامل�����ق�����اول�����ون واال����ش���ت�������ش���اري���ون 
املعنيون ب�شيانة ورعاية احلدائق 
وع���م���وم االأغ���ط���ي���ة ال��ن��ب��ات��ي��ة يف 
وا�شتهلها   ، ظ���ب���ي  اأب������و  م���دي���ن���ة 
امل�شهداين  ال�شتار  عبد  الدكتور 

على  ت�شاعد  الغابات  ان  واأ���ش��اف 
الربة،  ع��ل��ى خ�����ش��وب��ة  احل��ف��اظ 
وحماية م�شادر املياه ودميومتها، 
الكوارث  خم��اط��ر  م��ن  والتقليل 
ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة ك����ال����ف����ي���������ش����ان����ات 
واالنهيارات االأر�شية، كما حتمي 
املغذية  املائية  امل�شطحات  اأي�شا 
لاأنهار باملياه العذبة... وغريها 
امل���ب���ا����ش���رة وغري  ال����ف����وائ����د  م����ن 
بدميومة  ترتبط  ال��ت��ي  املبا�شرة 

حياة القاطنن فيها.
كما اأكد ان بلدية مدينة اأبوظبي 
امل�شاهمة  ع��ل��ى  ب���دوره���ا  ت�����ش��ج��ع 
املجتمعية يف زراعة االأ�شجار وعلى 
اأن�����ش��ط��ة تت�شل  اأي���ة  امل�����ش��ارك��ة يف 
ومن  االأ�شجار  وبزراعة  بالغابات 
بالعديد  �شنويا  االح��ت��ف��اء  خ��ال 
من املنا�شبات البيئية ذات ال�شلة 
با�شتدامة عموم املوارد الطبيعية ، 
وكمثال االأن�شطة اخلا�شة باأ�شبوع 
اإقامة  ت�شجيع  وكذلك  الت�شجري 
احل���دائ���ق امل��ن��زل��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ) 

بان تاأثري منحى النمو ال�شطحي 
للمجاميع اجلذرية لهذه االأ�شجار 
ميثل اأحد اأهم العوامل التي ت�شهم 
اأن��ظ��م��ة ال�����ش��رف وعموم  يف ت��ل��ف 
املنت�شرة  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ات 
املختلفة  احل�����ش��ري��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
ع���ل���ى طول  وك����ذل����ك  امل�����ن�����ازل   (
ومواقف  امل�شاة  واأر�شفة  املما�شي 
ال�����ش��ي��ارات( ه���ذا ب��االإ���ش��اف��ة اىل 
و�شعف  تقادمها  عوامل  تاأثريات 
�شمن  ت��واج��ده��ا  اأو  تو�شياتها 
ع��م��ق ق��ري��ب ع��ن �شطح االأر�����س.  
املجاميع  خ��ط��ورة  اىل  اأ���ش��ار  كما 
ال�شرف  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  اجل���ذري���ة 
اأ������ش�����رار بفعل  ت�����ش��ب��ب��ه م����ن  مل����ا 
عمليات اإزالتها واإ�شاح االأنظمة 
اىل  باالإ�شافة  لل�شرر  املتعر�شة 
ال��ك��ب��رية على معايري  ت��اأث��ريات��ه��ا 
وال�شامة  وال�������ش���ح���ة  االأم���������ان 
العامة . واكد اأن احلقيقة البينة 
النتائج  وراء  ال��رئ��ي�����س  وال�����ش��ب��ب 
ال��دم��ا���س يف  زراع���ة  م��ن  ال�شلبية 

ببلدية  امل�������دن  ت�����ش��ج��ري  خ���ب���ري 
م���دي���ن���ة اب���وظ���ب���ي مب���ق���دم���ة عن 
اه��م��ي��ة ال��غ��اب��ات واال���ش��ج��ار على 
اأ�شكال احلياة على االأر�س  جميع 
واه��م��ي��ة زي�����ادة ال���وع���ي ب������االإدارة 
امل�����ش��ت��دام��ت��ن جلميع  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اأجيال  ل�����ش��ال��ح  ال���غ���اب���ات  اأن�������واع 

احلا�شر وامل�شتقبل. 
اإح��ي��اء مثل  ب��ان  امل�شهداين  وذك��ر 
ت�شجيع  �شاأنه  من  املنا�شبات  هذه 
الدول على بذل املزيد من اجلهود 
والوطنية  املحلية  امل�شتويات  على 
باالأن�شطة  لا�شطاع  والدولية 
تغطي  ال��ت��ي   ، بالغابات  اخلا�شة 
م�شاحة  ثلث  ح��وايل  جمملها  يف 
ن�شبته  مل��ا  م���اأوى  وت�شكل  االأر����س 
%80 م���ن ال��ت��ن��وع احل���ي���وي يف 
�شمان  اىل  يوؤهلها  مم��ا   ، ال��ع��امل 
اأ����ش���ك���ال احلياة  ك���ل  ا���ش��ت��م��راري��ة 
حمايتها  ح��ال��ة  يف  ك��وك��ب��ن��ا  ع��ل��ى 
وال�����وق�����وف ب���وج���ه ك����ل م����ا يخل 

مبوازنة اأنظمتها الطبيعية . 

كما يف فعالية املناف�شة على اأجمل 
حديقة منزلية والتي اأطلقت هذا 
العام حتت �شعار حديقتي مدينتي  
من  كرمية  برعاية  نظمت  والتي 
اأم االإمارات �شمو ال�شيخه فاطمة 
بنت مبارك كاأول م�شابقة اأقيمت 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اإم�������ارة اأب�����و ظبي 
بزراعة  االه��ت��م��ام  تر�شيخ  ب��ه��دف 
االأ�شجار وتعزيز املظهر اجلمايل 

املكمل جلمالية املدينة(. 
خ�شائ�س  ال����ور�����ش����ة   وت���ن���اول���ت 
اأ�����ش����ج����ار ال����دم����ا�����س وحم����اذي����ر 
ا�شتعر�س  احل��دائ��ق  يف  زراع��ت��ه��ا 
امل��ح��ا���ش��ر خ��ال��ه��ا ال��دك��ت��ور عبد 
ال�������ش���ت���ار امل���������ش����ه����داين م���واط���ن 
ك�شجرة  وخ�شائ�شها  انت�شارها 
بع�س  وع��ن  النمو  �شريعة  كبرية 
يف  زراعتها  م��ن  ال�شلبية  النتائج 

املواقع غري املائمة لها.
وب�������ن امل���������ش����ه����داين م�����ن خ����ال 
املخططات  م��ن  للعديد  ع��ر���ش��ه 
 ، امليدانية  وال�����ش��ور  االإي�شاحية 

•• ام القيوين ـ حممد بدير 

مل�شابقة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
دورتها  ال��ك��رمي يف  ال��ق��راآن  حفظ 
ت����ق����ام �شمن  وال����ت����ي  ال�������ش���اد����ش���ة 
ف��ع��ال��ي��ات ج��ائ��زة را���ش��د ب��ن اأحمد 
والثقافة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  امل��ع��ا 
ال��ق��ي��وي��ن للعام  ب����اأم  االإ���ش��ام��ي��ة 
برئا�شة  االأول  اجتماعها  احل��ايل، 
ب��ن حامد  ع��ب��داهلل حميد  ���ش��ع��ادة 
م�شاء  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 

االثنن مبقر اجلائزة.
رئي�س  رح����ب  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
واأثنى  باالأع�شاء  املنظمة  اللجنة 
كتاب  خ���دم���ة  ج���ه���وده���م يف  ع��ل��ى 
املنظمة  اللجنة  با�شم  رف��ع  و  اهلل 
ال�شكر  اآي�����ات  اأ���ش��م��ى  واأع�����ش��ائ��ه��ا 

الثاثة االأوىل لكل فئة، كما اأ�شاد 
مت�شابقن  ب��ت�����ش��ج��ي��ل  االأع�������ش���اء 
يف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  من 
للمعاقن  دب��ي  ن��ادي  امل�شابقة من 
تخ�شي�س  االأع�������ش���اء  ق���رر  ح��ي��ث 
ج������وائ������ز ق����ي����م����ة ل����ه����م ت����ق����دي����را 

مل�شاركتهم.
وت�������ش���ه���د امل�������ش���اب���ق���ة م�������ش���ارك���ات 
طريق  ع��ن  وم�����ش��ارك��ات  �شخ�شية 
مراكز حتفيظ القراآن وقد �شارك 
مت�شابق   70 االن  حتى  بامل�شابقة 
امل�شابقة اخلم�شة بجانب  يف فئات 
فئة  م��ن  مت�شابقن   8 م�����ش��ارك��ة 
ذوي االحتياجات اخلا�شة، واأو�شح 
رئي�س  ح��ام��د  ب��ن  ع��ب��داهلل حميد 
الت�شجيل  باب  ان  املنظمة  اللجنة 
م���ف���ت���وح ح���ت���ى ت����اري����خ 6 اأب���ري���ل 

واالهتمام  ب��امل�����ش��اب��ق��ة  ال��ف��ائ��زي��ن 
تاأهليهم  ثم  وم��ن  ورعايتهم  بهم 

للدخول بامل�شابقات الدولية.
يف  تقام  التي  امل�شابقة  وت�شم  هذا 
زايد  ال�شيخ  مب�شجد  مناف�شاتها 
م�شتويات  خ��م�����ش��ة  ال��ق��ي��وي��ن  ب����اأم 
القراآن  ح��ف��ظ   ، االول  امل�����ش��ت��وى 
ك��ام��ا م���ع ال��ت��ج��وي��د وال���ت���اوة ، 
ع�شرون  حفظ  ال��ث��اين  وامل�شتوى 
التجويد  م�����ع  م���ت���ت���ال���ي���ا  ج��������زءا 
الثالث حفظ  وامل�شتوى  والتاوة، 
ع�شرة اأجزاء متتالية مع التجويده 
وال������ت������اوة، وامل�������ش���ت���وى ال����راب����ع 
مع  متتالية  اج���زاء  خم�شة  حفظ 
التجويد والتاوة، واأخ��ريا حفظ 
ثاثة اأجزاء متتالية مع التجويد 
امل�شتوى  ي��ك��ون  اأن  على  وال��ت��اوة 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  مل��ق��ام  وال��ت��ق��دي��ر 
ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو 
القيوين  اأم  حاكم  االأعلى  املجل�س 
كما  للجائزة  ورعايته  دعمه  على 
���ش��م��و ال�شيخ  اأث���ن���ى ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة 
را�شد بن �شعود املعا ويل عهد اأم 
ال�شيخ  �شمو  اأي�شا  القيوين و�شكر 
امل���ع���ا رئي�س  ���ش��ع��ود  ب���ن  حم��م��د 
جمل�س اأمناء اجلائزة على جهوده 
ال��دءوب يف خدمة  وعمله  املباركة 

كتاب اهلل عز وجل.
االأع�شاء  اط���ل���ع  ال��ل��ق��اء  وخ�����ال 
�شري  وع��ل��ى  امل�شابقة  الئ��ح��ة  على 
ومت  للم�شابقة  اال�شتعدادات  عمل 
والتي  الفائزين  م��ك��اف��اآت  اعتماد 
تقدر مببلغ 74 األف درهم موزعة 
على جميع فئات امل�شابقة باملراكز 

الت�شفيات  ت��ب��داأ  اأن  على  ال��ق��ادم، 
التمهيدية من 10 اىل 20 ابريل 
والت�شفيات النهائية من 24 اىل 
30 اأبريل، و يكون اعان النتائج 

بتاريخ 2 مايو املقبل.
االهتمام  اىل  امل�����ش��اب��ق��ة  وت���ه���دف 
بحفظة  وال���ع���ن���اي���ة  اهلل  ب���ك���ت���اب 
وجت������وي������ده وت�������اوت�������ه، واإب����������راز 
ال���ك���رمي وتكرمي  ال����ق����راآن  ف�����ش��ل 
مراكز  وتن�شيط  اإج��ال��ه��م  اأه��ل��ه 
ب��االم��ارة والعمل  ال��ق��راآن  حتفيظ 
ع��ل��ى خ��ل��ق روح ال��ت��ن��اف�����س م��ا بن 
طابها ومدر�شيها ، ودفع النا�شئة 
ل���اإق���ب���ال ع��ل��ى ح��ف��ظ ك���ت���اب اهلل 
وت�شجيع اولياء االمور على تربية 
اأبنائهم على حفظ القراآن الكرمي 
املواطنن  من  احلفظة  واأختيار   ،

ذات  خ�شو�شا   ، املنزلية  احلدائق 
ال�شغرية  اأو  ال�شيقة  امل�����ش��اح��ات 
اأو على امتداد  اأو يف زراعته قرب 
التحتية  البني  خ��دم��ات  خطوط 
امتدادها  طول  على  اأو  الداخلية 
 ، ال�شكنية  االأبنية  واج��ه��ات  اأم���ام 
عدم  ب�شبب  ع�شوائيتها  يف  يتمثل 
االإط�������اع اجل���ي���د وامل�����ش��ب��ق على 
النوع من  هذا  وحاجة  خ�شائ�س 
االأ�شجار ال�شكلية منها واحليوية 

مل��واق��ع زراع��ت��ه املائمة  امل��ح��ددة 
منها.   وال����غ����ر�����س  ي���ت���ف���ق  ومب������ا 
اليو�شف  فرا�س  املهند�شان  وق��دم 
البيئة  اإدارة  من  خالد  وابراهيم 
عن  عر�شا  وال�شامة  وال�شحة 
معايري البيئة وال�شحة يف حدائق 
ومتنزهات مدينة ابوظبي وبع�س 
التي  املتكررة  واملخالفات  املظاهر 
املختلفة  اال�شول  ب�شيانة  تتعلق 
املرتبة  وامل��خ��اط��ر  احل���دائ���ق  يف 

مما  بع�شا  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ا    . ع��ن��ه��ا 
ر�شدته فرق مفت�شي ادارة البيئة 
وال�������ش���ح���ة وال�������ش���ام���ة حل����االت 
واملخالفات  امل��ت��ع��م��د  االه����م����ال 
بع�س  ق����ب����ل  م������ن  اجل���������ش����ي����م����ة 
امل�����ش��ئ��ول��ة ع��ن �شيانة  ال�����ش��رك��ات 
خطورة  ي�����ش��ك��ل  م����ا   ، احل����دائ����ق 
احلدائق  م�شتخدمي  على  بالغة 
ح�شاري  غ����ري  وج���ه���ا  وي��ع��ك�����س 

ملدينة ابوظبي

اخل���ام�������س ل���ل���م���واط���ن���ن ف���ق���ط ، 
يتجاوز  اأال  امل�����ش��اب��ق��ة  وت�����ش��رط 
االول  امل�شتوين  يف  املت�شابق  عمر 
وامل�شتوى  �شنة   25 ع��ن  وال��ث��اين 
22 �شنة ويف امل�شتوى  الثالث عن 

الرابع 18 �شنة.
وتت�شكل اللجان العاملة بامل�شابقة 
من ف�شيلة ال�شيخ اإبراهيم جا�شم 
املن�شوري رئي�س اللجنة الفنية، و 
جلنة  رئي�س  املازمي  م��راد  يو�شف 

�شلطان  و  وال��ت�����ش��ج��ي��ل،  ال��ق��ب��ول 
ع��ب��داهلل امل���رزوق���ي امل�����ش��رف العام 
على امل�شابقة، و اأحمد زاهر حمودة 
ي��ح��ي��ى م�شطفى  ال��ل��ج��ن��ة،  م��ق��رر 

الرميي ق�شم الت�شجيل.

طالبات جامعة عجمان ينظمن حملة للتوعية ال�شحية
•• عجمان ـ الفجر 

ب��ج��ام��ع��ة عجمان  ال��ط��ب��ي��ة  امل���ع���دات  ن��ظ��م ق�شم ه��ن��د���ش��ة 
�شملت  ال�شحية  للتوعية  حملة  والتكنولوجيا  للعلوم 
اجلامعة.  وم��وظ��ف��ي  التدري�س  هيئة  واأع�����ش��اء  الطلبة 
اأ�شتاذ  اأ����ش���رف ع��ل��ى احل��م��ل��ة امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب��ل��ول��ة، 
الكلية  فريق من  اإىل  اإ�شافة  الهند�شة،  كلية  م�شاعد يف 
مكون من عدد الطالبات. وت�شمنت احلملة العديد من 
الفحو�س الطبية كقيا�س ن�شبة ال�شكر يف الدم، وقيا�س 
كما  اجل�����ش��م.  ال��ده��ون يف  ن�شبة  ال����دم، وحت��دي��د  �شغط 
�شملت اإر�شادات ون�شائح �شحية هامة ت�شاعد يف احلفاظ 
بايوتك  �شركة  ق��ام��ت  وق��د  و�شليم.  �شحي  ج�شم  على 

واملعدات  االأجهزة  وتوفري  احلملة  برعاية   Biotech
بلولة  املهند�س  اأن  الفحو�شات. ويذكر  الازمة الإج��راء 
وفريق الطالبات قد قاموا بعدد من احلمات امل�شابهة 
املرحومة  ا�شم حملة  الدولة حتت  يف خمتلف موؤ�ش�شات 
با�شم  احلملة  �شميت  حيث   ، ال�شحية  للتوعية  ن��ادي��ة 
والدة املهند�س بلولة والتي توفيت بعد معاناة مع مر�س 
ال�شكري. وقد �شرح املهند�س بلولة اأن احلملة من املقرر 
ال��دول��ة، واأن العديد من كربى  اأرج��اء  اأن جت��وب جميع 
احلملة  ه��ذه  رع��اي��ة  يف  رغبتها  اأب���دت  الطبية  ال�شركات 
اإىل  اإ�شافة  املجانية،  الطبية  الفحو�شات  �شتقدم  حيث 
توزيع اأجهزة قيا�س ال�شكري جمانا على املر�شى، وتقدمي 

خ�شومات كبرية على اأ�شرطة قيا�س �شغط الدم.

اأجهزة طبية بـ 6.5 مليون درهم لطبية راأ�ص اخليمة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

راأ�������س اخليمة  م��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ل��م��ت   
الطبية - موؤخرا – جمموعة من 
قامت  الطبية  وامل��ع��دات  االأج��ه��زة 
بكلفة  ب��ت��وف��ريه��ا  ال�����ش��ح��ة  وزارة 

�شراء تبلغ 6.5 مليون درهم .
الطبية  امل���ع���دات  ت���وف���ري  وي���اأت���ي   
�شمن ا�شرايجية الوزارة الرامية 
ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة يف 
العاجية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  م��راف��ق 
لفائدة  امل���ت���ط���ورة  امل���ع���اي���ري  وف����ق 

جمهور املراجعن .
عي�شى  ي���ا����ش���ر  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة راأ������س 
امل���ع���دات  اأن   : ال��ط��ب��ي��ة  اخل���ي���م���ة 
الطبية التي وفرتها ال��وزارة تلبي 
اح��ت��ي��اج��ات اجل��ه��ود ال��ع��اج��ي��ة يف 
ال�شحية  وال��وح��دات  امل�شت�شفيات 
وت�شهم يف  راأ����س اخليمة  اإم���ارة  يف 

اإىل املختربات الطبية .
االأج���ه���زة  ان    : ال��ن��ع��ي��م��ي  وت���اب���ع 
ت�شلمتها  ال��ت��ي  الطبية  وامل���ع���دات 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ط��ب��ي��ة ه���ي ع���ب���ارة عن 
املوجات  بنظام  يعمل  اأ�شعة  جهاز 
ال�شوتية وي�شتخدم من قبل ق�شم 
اإبراهيم حمد  القلب يف م�شت�شفى 
بال�شبغة  عبيد اهلل واخر لاأ�شعة 
امللونة اإ�شافة اإىل عدد من اأجهزة 
ال�شوتية  وامل�����وج�����ات  ال���ت���خ���دي���ر 
،كما مت جتديد  احلوامل  لفح�س 
يف  الطبيعي  العاج  اأجهزة  جميع 
�شعم  وم�شت�شفى  �شقر  م�شت�شفى 
اأ�شعة روتينية  اإ�شافة جهاز  ومتت 

ملركز راأ�س اخليمة ال�شحي .
اأجهزة  ج��م��ي��ع  ا���ش��ت��ب��دال  مت  ك��م��ا 
الزئبقية  واحل����������رارة  ال�������ش���غ���ط 
حفاظا  وذل��ك  الكرونية  باأجهزة 
على البيئة )التاأثري ال�شار للزئبق 

على ال�شحة ( .

الت�شخي�شية  اخل���دم���ات  ت��ط��وي��ر 
والعاجية ب�شورة ع�شرية .

وقال ان اجلهات اخلدمية ال�شحية 
امل�شتفيدة والتي تلك املعدات ت�شمل 
كا من م�شت�شفيات اإبراهيم حمد 
 ، ال�����ش��ن  ك��ب��ار   ، �شقر   ، اهلل  عبيد 
�شعم ، مركز طب االأ�شنان و مراكز 
اإ�شافة  االأول��ي��ة  ال�شحية  الرعاية 

طبية عجمان تنظم دورة تدريبية يف اإدارة املعرفة
•• عجمان ـ الفجر 

التدريبية  ال���دورة  اأم�����س  انطلقت 
تنظمها  ال���ت���ي  امل���ع���رف���ة(  )اإدارة 
ملوظفيها  الطبية  عجمان  منطقة 
25 موظفا  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ارك  ح��ي��ث 
وم�شت�شفي  املنطقة  من  وموظفة 
واملراكز  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
عائ�شة  اأو���ش��ح��ت  وق��د   ، ال�شحية 
التنمية  ق�������ش���م  رئ���ي�������س  اخل����ي����ال 
الطبية  االداري��ة مبنطقة عجمان 
اأن ال���دورة ت��اأت��ي يف اط��ار الربامج 
املنطقة  تنظمها  ال��ت��ي  التدريبية 
بهدف االرتقاء مبهارات املوظفن 
ال�شحة  وزارة  اأه������داف  وحت��ق��ي��ق 
يحتاجها  التي  اخلدمات  وتقدمي 
امل��راج��ع��ن مب��ه��ارة ومت��ي��ز ، حيث 
دورة  املا�شي  اال�شبوع  يف  اختتمت 
)اإدارة التغيري( و�شارك فيها نحو 

جانب  اإىل  وموظفة  موظفا   25
باالمارات  الطبية  املناطق  م��دراء 
عامر  الدكتور  ونفذها  ال�شمالية 

عا�شور.
من جهته قال املدرب عدي يون�س 
احل���ي���ايل ال����ذي ي��ن��ف��ذ ال�����دورة اأن 

دورة اإدارة املعرفة تركز على جعل 
امل�شاركن اإكت�شاب وعي اأكر الإدارة 
املعرفة واملهارات القيادية املمكنة ، 

و���ش��ق��ل اأ���ش��ال��ي��ب ال��ق��ي��ادة الإف����ادة 
اإدارة  فريق العمل واإدارة التطوير 
املعرفة ، وتطوير التكيف للتعامل 
مع اأ�شخا�س خمتلفة الإ�شتخا�س 
مهارات  وتعزيز  �شمنية.  معرفة 
ف���ى ���ش��وء فل�شفة  ال���ق���رار  اإت���خ���اذ 
، مع تطبيق مهارات  املعرفة  اإدارة 
املنظمة  فى  الفعالة  املعرفة  اإدارة 
ال��ت��ي ي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا امل���وظ���ف ، كما 
تهدف ال��دورة تنمية الفرد ليكون 
لطرق  اأف�شل  وفهم   ، فعااًل  قائداً 
قيادة االأخرين التخاذ قرار موؤثر 
الب�شرية  تعميق  واأي�����ش��ا   ، وف��ع��ال 
ك���ي���ف���ي���ة زرع  ع���ل���ى  ال�������ش���خ�������ش���ي���ة 
واإدارة  املوؤ�ش�شة  فى  االإب���داع  �شفة 
باأ�شلوب  االآخ���ري���ن  م��ع  ال��ع��اق��ات 
االإت�شال  وحت�شن   ، فعال  ق��ي��ادي 
ب����روح  االإدارات  ب����ن  ال����داخ����ل����ي 

الفريق الواحد.

اعـــــالن تغيري ا�سم �سخ�ض
ويحمل  االم���ارات  اجلن�شية  املنهايل  حريز  عي�شة  �شفيان  يعلن 
اأبو  من  ���ش��ادرة  رقم784194448074297  هوية  بطاقة 
بالكامل  اال�شم  لي�شبح  طناف    ا�شم  ا�شافة  يف  رغبته  عن  ظبي 
�شفيان عي�شة احلريزطناف املنهايل فعلى من له حق االعرا�س 
مراجعة املذكور اأعاه على  هاتف رقم 0503399998  خال 

اأ�شبوع من ن�شر هذا االإعان هذا للعلم
مت ن�شر االإعان علي م�شوؤولية املعلن

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ ع��ب��دول علي 
قادرى   اق��ب��ال  ف��ري��د  حممد 
اجلن�شية-  ب���اك�������ش���ت���اين   -
������ش�����ف�����ره   رق����م      -  ج���������واز 
)1335322(   من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 052/9879693

فقدان جواز �سفرت
خديجة  امل����دع����وة/  ف���ق���دت 
ج��ول واج���ان ج��ول واجان- 
اجلن�شية-  ب���اك�������ش���ت���ان���ي���ة 
ج���������������واز �������ش������ف������ره������ا رق������م    
ر  د �شا )4 7 9 2 4 5 1 (
م����ن يجده  ب��اك�����ش��ت��ان  م����ن 
بال�شفارة  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

الباك�شتانية لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ االأم���������ن 
بنجادي�س  م�شلم-  حممد 
اجلن�شية      -  جواز �شفره   
رقم     )884488( �شادر 
يجده  من  بنجادي�س   من 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 055/8927777

اعالن تغيري ا�سمت
ر������ش�����ت�����م بري  ان������ا/حم������م������د 
اجلن�شية  باك�شتاين  حممد 
رقم  باك�شتانية  هوية  بطاقة 
  )420005-408846-1(
اال�شم  ت��غ��ي��ري  يف  واأرغ��������ب 
ال��ه��وي��ة اىل/ ر���ش��ت��م بري  يف 

حممد ح�شب جواز ال�شفر.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و/ حم���م���د 
-�شوريا  ال�����ش��ل��ي��م      �شعيد 
�شفره    ج���واز    - اجلن�شية    
رقم )3408359(  فعلى 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
او  �شرطة  م��رك��ز  اق���رب  اىل 

ال�شفارة �شوريا م�شكوراً.
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العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نك�ش�س للمواد الغذائية 

رخ�شة رقم:CN 1188092  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 6*1.2 اىل 1.00*17.0

تعديل ا�شم جتاري:من/نك�ش�س للمواد الغذائية   
NEXUS FOOD STUFF

اىل/نك�ش�س بل�س لزينة ال�شيارات 
NEXUS PLUS ACCESSORIES CARS

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات  )4530010(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعان واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
الغذائية  للمواد  �شفيع  ال�ش�����ادة/حممد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1022354  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 7*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حممد �شفيع للمواد الغذائية   
MOHAMMED SHAFEE FOODSTUFF

اىل/بقالة حممد �شفيع 
BAQALA MOHAMMED SHAFEE

عبداهلل  غلوم  احمد  بناية  الثاين  زايد  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
 3 10 حمل  �شرق   7 رقم  �شارع حمدان قطعة  ابوظبي  ابوظبي جزيرة  اىل  خوري 

املالك �شرينة خمي�س احمد الرميثي
تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوكت علي لل�شحن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1087381  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوكت علي لل�شحن ذ.م.م
   SHOUKAT ALI CARGO LLC

اىل/�شوكت موبايل للتجارة ذ.م.م 
   SHOUKAT MOBILE TRADING LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة  )4741011(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات ال�شحن الربي للب�شائع )5224004(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم بنغادي�س اخل�شراء ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1411755  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جال حممد ابوبكر بني ها�شم )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ر�شيد الرحمن حممد رم�شان علي بن حممد رم�شان علي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف غامن �شعيد عبداهلل يو�شفي احلمادي

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 10*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم بنغادي�س اخل�شراء ذ.م.م
GREEN BANGLADESH RESTAURANT LLC

اىل/مطعم اخلط االخ�شر 
GREEN LINE RESTAURANT

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

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
لل�شيانة  �شودري  ال�ش�����ادة/ريا�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1170845  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة وايكات كاتيل �شوبر امانيان )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ريا�س احمد �شودري
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1.5*6 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ريا�س �شودري لل�شيانة العامة ذ.م.م
RIAZ CHAUDHRY GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/فيكتوري فيجون لل�شيانة العامة ذ.م.م 
VICOTRY VISION GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل �شركاء/حذف وايكات
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
الربج�س  جربان  ال�ش�����ادة/عبدالرحمن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنجارة واحلدادة امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1097741  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالرحمن جربان - الربج�س من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدالرحمن جربان - الربج�س من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جعفر احمد ال�شيباين )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف قا�شم حممد عمر علي الربيكي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.60
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/عبدالرحمن جربان الربج�س للنجارة واحلدادة امل�شلحة
اىل/الربج�س للنجارة واحلدادة امل�شلحة ذ.م.م 

AL BARJAS REIH FOR MENTI RON AND PEHTRY LLC
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
الغدير  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

لل�شحن رخ�شة رقم:CN 1052106 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عاء الدين عبداللطيف عبدالر�شول حممد )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ال�شيد علي ال�شيد حممد ال�شيد �شالح النوي�س
االعان مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطبيعة لا�شت�شارات 

 CN 1198936:والدرا�شات البيئية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد مطر �شلطان ال�شريي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد مر�شد عبداهلل مر�شد الرميثي

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط الرهيف 

رخ�شة رقم:CN 1122572 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شيف ح�شن حم�شن العريفي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف �شلطان �شامل �شيف �شيف غريب الفا�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد يو�شف حممد غام
االعان مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خال  التنمية  دائرة 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املتوكل 

CN 1047918:لت�شليح االطارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

الغاء اعلن �صابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم: CN 1333671 باال�شم التجاري �شعاع الظفرة 
للمقاوالت العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعان  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

الغاء اعلن �صابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم: CN 1167484 باال�شم التجاري اجلب�س امللكي 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الديكور  العمال 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعان  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

الغاء اعلن �صابق
تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة رقم: 
CN 1121211 باال�شم التجاري موؤ�ش�شة ن�شيم اخلري 
لتجارة الرمل واحل�شى واحجار البناء بالغاء طلب الغاء 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعان مراجعة 
ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة 
هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 
االجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دلة بيت ال�شيافة 

CN 1204017:خلدمات االفراح رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عنود جمعه ال�شيبه جمعه الكعبي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شكينه عبا�س قمرب البلو�شي

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

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الباب الف�شي للحام 

واحلدادة رخ�شة رقم:CN 1080771 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبداهلل احمد يو�شف احمد احلمادي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل احمد يو�شف احمد احلمادي من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شهيل اجمد �شودري بركات اهلل )%100(
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ارزو نور للمقاوالت العامة 

رخ�شة رقم:CN 1141200  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*4

تعديل ا�شم جتاري: من/موؤ�ش�شة ارزو نور للمقاوالت العامة
   ARZOO NOOR GEN CONT EST

اىل/ارزو نور لتجارة قطع غيار التربيد والتكييف
ARZOO NOOR AIR CONDTIONER & REFRIGERATION PARTS TRADING

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية - م 1/32 ق 83 حمل 7 املالك �شالح 
القدمية  ال�شناعية  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  اىل  اخلطيب  عبدالرحمن 

ار�س رقم 102
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع غيار اجهزة التكييف والتربيد - باجلملة )4659945(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد 

طيب خوري واوالده - فرع 
رخ�شة رقم:CN 1042170 قد تقدموا الينا بطلب:

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

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

اعــــــــــلن
العامة  للمقاوالت  الظفرة  ال�ش�����ادة/تال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1095670  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد �شامل علي احلو�شني )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف علي ابراهيم احلمادي
تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 40*60

تعديل ا�شم جتاري: من/تال الظفرة للمقاوالت العامة ذ.م.م
TELAL AL DHAFRA GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/تال الظفرة لل�شيانة العامة ذ.م.م
TELAL AL DHAFRA LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع زايد الثاين بناية ورثة عيدة بطي املغني 
القبي�شي اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية ليوا املالك بلدية املنطقة الغربية 

حم�شر يثي ق 27 مكتب 39
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(

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

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

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

الطائف لت�صليح كهرباء ال�صيارات ذ.م.م
الطائف  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  ذ.م.م  ال�شيارات  كهرباء  لت�شليح 
املذكورة اأعاه ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعاة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خال الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خال  يتقدم  مل  من  وكل   ، االإعان  تاريخ  من  يوم   45

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

  اإعــــالن ت�شفيــة �شركــة
العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

�صركة جنني التجارية ذ.م.م
�شركة جنن  عادية  الغري  العمومية  قرار اجلمعية  على  بناء 
 ، اأعاه  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  ذ.م.م  التجارية 
يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة املذكورة 
املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاة 
اعاة علية التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل 
امل�شفى ، وذلك خال الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ 
باالإعان  املحددة  املدة  خال  يتقدم  مل  من  وكل   ، االإعان 

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

  اإعــــالن ت�شفيــة �شركــة

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 330 /2013    ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

ابراهيم  حممد  نادر  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  تورتو  هاجر  مدعي/   
ح�شانة    واثبات  لل�شرر  الدعوى:طاق   مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  ال�شهاوي 
عنوانه:  م�شر  اجلن�شية:  ال�شهاوي  ابراهيم  حممد  اعانه/نادر  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
فانت مكلف باحل�شور  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/4/8 موعدا  االثنن 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة بدائرة 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 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/26
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1841 /2012    عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  احمد  حممد  ال�شيد  ال�شيد  معتز  مدعي/   
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  حامد  ال  احمد  بن  حممد  ال�شيخ  مكتب 
اجلن�شية:  مليونري  �شركة  اعانه/  املطلوب  عمالية  الدعوى:م�شتحقات 
االمارات   عنوانه: بالن�شر )اعان اخل�شم املدخل باحلكم التمهيدي (   حيث 
املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/1
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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ختام املوؤمتر الدويل الأمن املعلومات

التو�شية بتبني اأحدث الربامج والتقنيات احلديثة حلماية املجتمع
•• اأبوظبي- فوؤاد علي 

الدويل  امل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات  انطقلت 
الأم�������ن امل���ع���ل���وم���ات ب���ال���ت���ع���اون مع 
االأمريكية حلماية  الدولية  املنظمة 
ب��االأم�����س بح�شور  امل��ع��ل��وم��ات  اأم����ن 
خ���رباء م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخارجه 
مب��ق��ر م��رك��ز امل����وؤمت����رات يف جممع 
مبدينة  التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حممد بن زايد يف اأبوظبي . و �شهد 
ملدة  ا�شتمر  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
ي��وم واح���د اأم�����س ال��ث��اث��اء الدكتور 
خليفة  جامعة  رئي�س  الر���ش��ن  ت��ود 
واال�شتاذ الدكتور حممد يو�شف بني 
االمارات  م��دي��ر جامعة  ن��ائ��ب  ي��ا���س 
وال���دك���ت���ور ع����ارف احل���م���ادي مدير 
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
نائب  ال�شام�شي  مبارك  و  والبحوث 
م��دي��ر ع��ام م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي للتعليم 
ونخبة  وامل��ه��ن��ي  التقني  وال��ت��دري��ب 

من كبار امل�شوؤلن بالدولة .
 وق���ال ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ع��ور مدير 
اللجنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  بوليتكنك 
املوؤمتر  اأن  للموؤمتر  املنظمة  العليا 
ي���اأت���ي يف اط����ار ال��ت��ع��اون ال���دائ���م ما 
املنظمة  و  اأب��وظ��ب��ي  بوليتكنك  ب��ن 
ال��دول��ي��ة االم��ري��ك��ي��ة حل��م��اي��ة اأمن 
با�شت�شافة  رح��ب��ت  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
اأب��وظ��ب��ي ل��ه��ذا احل���دث ال��ه��ام الذي 
اأجمع  يعد حديث ال�شاعة يف العامل 
التي  ال���ق�������ش���وى  ل��اه��م��ي��ة  ن���ظ���را 
يحظى بها هذا جمال اأمن املعلومات 

حاليا وم�شتقبا .
اأهمية  مي��ث��ل  امل���وؤمت���ر  اأن  واأ����ش���اف 
ك�����ب�����رية ك�����ون�����ه ي�����ت�����ن�����اول اأح��������دث 
واحللول  وامل��م��ار���ش��ات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
العاملية ملختلف امل�شاكل االلكرونية 
والقر�شنة  املعلومات  باأمن  املتعلقة 
االأل��ك��رون��ي��ة، ح��ي��ث ي��ق��وم اخلرباء 
خال املوؤمتر ب�شرح وتفنيد خمتلف 
ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا العامل 
يف ه�����ذا امل����ج����ال واأح��������دث االأف����ك����ار 
واالأب����ح����اث ال��ت��ي مي��ك��ن االأخ�����ذ بها 
يف جم���ال االأم�����ن االإل����ك����روين مما 

االمكانيات  كافة  ل��ه  تتوفر  امل��وؤمت��ر 
حتقيق  يف  جن���اح���ه  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي 
اأه����داف����ه ح��ي��ث ت�����ش��ارك ف��ي��ه نخبة 
واملمار�شن  ال��ب��اح��ث��ن  م���ن  ك��ب��رية 
ال�شرق  م���ن  امل��ت��م��ي��زي��ن  واخل������رباء 
واأمريكا يف  واأوروب���ا  واآ�شيا  االأو���ش��ط 
القطاعن  املعلومات يف  اأم��ن  جمال 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س ومم��ث��ل��ن عن 
ومنتجات  حللول  امل�شنعة  ال�شركات 
اأم���������ن امل����ع����ل����وم����ات وغ�����ريه�����م من 
ال�����ش��ي��وف ال���ذي���ن ���ش��ي��ج��ت��ه��دون يف 
واالأدوات  الو�شائل  اأحدث  ا�شتك�شاف 
املعلومات  اأم����ن  ل�����ش��ن��اع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
واإ�شتعرا�س  واق�����راح  ال��ع��امل  ع��رب 
خالها  م��ن  ال��ت��ي  املبتكرة  احل��ل��ول 
التعامل  و����ش���ام���ة  اأم������ن  ن�����ش��م��ن 
م��ع االل��ك��رون��ي��ات وحت��ق��ي��ق االأمن 

ال�شامل للمعلومات.
ع��ل��ى ح���ر����س معهد  ال���ع���ور  اأك�����د  و 
يف  ممثا  التطبيقية  التكنولوجيا 
اال�شتفادة  على  اأبوظبي  بوليتكنك 
م����ن ك���اف���ة امل���ق���رح���ات واالب����ح����اث 
عليها  ي��ت��ف��ق  ال���ت���ي  وال���ت���و����ش���ي���ات 
ال��ع��م��ل الفوري  اأج����ل  اخل����رباء م��ن 
ع��ل��ى اال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ل��ك��ا يحقق 

ال�شالح العام للمجتمع.
امل�شاركون  اأو���ش��ى  امل��وؤمت��ر  ويف ختام 
لتبني  ال��دائ��م  العمل  ���ش��رورة  على 
احلديثة  والتقنيات  الربامج  اأحدث 
حل����م����اي����ة امل����ج����ت����م����ع ب�������ش���ك���ل ع����ام 

تكنولوجيا  هند�شة  يف  متخ�ش�شة 
اأم������ن امل���ع���ل���وم���ات ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره���ا 
بالكوادر  املجتمع  رف���د  يف  ال��وط��ن��ي 
االم���ارات���ي���ة ال����ق����ادرة ع��ل��ى االب�����داع 
واالبتكار يف جماالت اأمن املعلومات 
مبا يحقق احلماية الكاملة ملوؤ�ش�شاتنا 
من القر�شنة االلكرونية وبالتايل 
�شمان متتع جمتمع االمارات بكافة 
عوامل االمن واال�شتقرار يف خمتلف 

ربوع وجماالت العمل بالدولة.
هام�س  ع��ل��ى   ) ال��ف��ج��ر   ( وال���ت���ق���ت 
امل��������وؤمت��������ر ب����ع���������س م�������ن اخل���������رباء 
الدكتور  وق��ال  باملوؤمتر  املتواجدين 
هند�شة  ق�شم  رئي�س  الكركي  جمال 
اأن  بوليتكنك  املعلومات مبركز  اأمن 
عنا�شر  على  ال�شوء  �شلط  امل��وؤمت��ر 
ب�شرقة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  م��ن��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة 
واملعلومات  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ال���ه���وي���ة 
البنكية  احل�����ش��اب��ات  م��ن  احل�����ش��ا���ش��ة 
املختلفة و كذلك ح�شابات التوا�شل 
ب�شرقة  يتعلق  منها  و  االإج��ت��م��اع��ي 
االإلكروين  ال��ربي��د  م��ن  املعلومات 
م�شيفاً اأن االأخطر ما مي�س باالأمن 
وم�شادر  التحتية  وبالبنية  القومي 
امل���ع���ل���وم���ات احل���ك���وم���ي���ة ال���ت���ي تهم 
اأمن  ق�شية  و  وموؤ�ش�شاتها  ال��دول��ة 
املعلومات م�شكلة عاملية تعاين منها 

دول العامل اأجمع .
و نوه الدكتور كركي اإىل اأن الرئي�س 
املتحدة  ال����والي����ات  رئ��ي�����س  اأوب����ام����ا 

اأمام  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة  امل��وؤمت��ر  يجعل 
وامل�شوؤولن  ع���ام  ب�شكل  امل�����ش��ارك��ن 
نلا�شتفادة  خا�س  ب�شكل  الدولة  يف 
من املوؤمتر من خال الوقوف على 
العاملية  والو�شائل  االأ�شاليب  اف�شل 
التي ميكن تطبيقها حمليا حلماية 
موؤ�ش�شاتنا احلكومية واخلا�شة من 

القر�شنة اإاللكرونية.
اأبوظبي على  بوليتكنك  واأكد مدير 
واملوؤ�ش�شي  املجتمعي  العمل  �شرورة 
لتبني كافة اال�شراتيجيات الازمة 
ل�شمان اأمن تداول العلومات وعدم 
الوطنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة  اإخ�����راق 
املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن 
ظل  يف  خ����ا�����ش����ة  امل�����ج�����ال  ه�������ذا  يف 
التوا�شل  م��واق��ع  ا�شتعمال  ت��ن��ام��ي 
وانت�شار  واحل��و���ش��ب��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
على  وال�شخ�شي  الر�شمي  االعتماد 
تطبيقات املوبايل وخمتلف الو�شائل 
االل��ك��رون��ي��ة االخ����رى ال��ت��ي جعلت 
ات�شال  حالة  يف  اال�شرة  اأف��راد  كافة 
اأوجد  مم��ا  االأن���رن���ت  ب�شبكة  دائ����م 
حتديات جديدة وكبرية توجب على 
اجل��م��ي��ع ���ش��رورة االه��ت��م��ام بجانب 
خمتلف  وتطبيق  املعلوماتي  االأم��ن 
م��ن خماطر  ال��وق��اي��ة  واأدوات  ط��رق 
اال�شتخدام غري االآمن للتكنولوجيا 
يف  اأو  العمل  موؤ�ش�شات  داخ��ل  ���ش��واء 

املنازل.
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ع��ور اأن 

ومو�ش�شات الدولة ب�شكل خا�س من 
والهجمات  االل��ك��رون��ي��ة  القر�شنة 
االنرنت  قرا�شنة  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
الهامة  املعلومات  على  لا�شتياء 
ال�شالح  ي�����ش��ر  مب���ا  وا���ش��ت��غ��ال��ه��ا 

العام.
اللطيف  ع����ب����د  ال�����دك�����ت�����ور  وق��������ال 
معهد  ع�������ام  م�����دي�����ر  ال�������ش���ام�������ش���ي 
التكنولوجيا التطبيقية على هام�س 
امل���وؤمت���ر اأن اخل����رباء امل�����ش��ارك��ون يف 
اأن تقوم  امل��وؤمت��ر دع���وا اىل ���ش��رورة 
ببناء  ب���ال���دول���ة  امل��ع��ن��ي��ة  امل��و���ش�����ش��ات 
مهمتها  متخ�ش�شة  ع��م��ل  ق���اع���دة 
الربامج  خمتلف  وتبني  ا�شتحداث 
املعلومات  اأم���ن  اجل��دي��دة يف جم��ال 
املت�شارع  التطور  منطلق  من  وذل��ك 
يف ع���امل ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة الذي 
ي�شابق الزمن مما يوجب اإ�شتحداث 
مهمتها  ومتخ�ش�شة  م�شتقلة  جهة 
بخطوات  املبتكر  العمل  اال�شا�شية 
القر�شنة  ا�شرع ال�شتك�شاف عمليات 
االزم���ة  واالدوات  االل���ي���ات  وت��وف��ري 
املجتمع منها  لها وحماية  للت�شدي 
با�شتحداث  اخل�����رباء  اأو����ش���ى  ،ك��م��ا 
ي�شمن  مب��ا  املعلومات  الأم��ن  اأق�شام 
تخريج املتخ�ش�شن يف هذا املجال .

التوجيهات  اإىل  ال�����ش��ام�����ش��ي  ن���وه  و 
بوليتكنك  باإن�شاء  الر�شيدة  القيادة 
اجلامعات  م���ن  وغ���ريه���ا  اأب���وظ���ب���ي 
ال���وط���ن���ي���ة ال����ت����ي ت�������ش���م اأق�������ش���ام���ا 

للجرائم  خ��ا���س  مكتب  ان�����ش��اء  ق��رر 
االأبي�س  البيت  يتبع  االإل��ك��رون��ي��ة 
و�شلت  حيث  امل��و���ش��وع  ه��ذا  الأهمية 
مليارات  اإىل  ال��ق��ر���ش��ن��ة  ا�����ش����رار 

الدوالرات .
واأ�شاف اأنه قدمياً كان يقال اأن من 
اأم��ا االآن  العامل  ميلك البحر ميلك 
م���ن مي��ل��ك ال��ف�����ش��اء االإل����ك����روين 
الو�شول  ف�������ش���ار  ال����ع����امل  مي��ت��ل��ك 
االأف����راد  م�شتوى  ع��ل��ى  للمعلومات 
والدول يف متناول اجلميع وبالتايل 
م��ث��ل هذا  ت�شاحب  ال��ت��ي  ت��ه��دي��دات 
الفعل ت�شكل حتديات خطرية لهذه 
الدول نظراً لطبيعة املعلومات التي 
احل�شول  اأو  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ش��ول  ميكن 
ع��ل��ي��ه��ا ول���ذل���ك اأ���ش��ب��ح ل���زام���اً على 
هذا  اأخ���ذ  ���ش��رك��ات  اأم  دواًل  اجل��م��ي��ع 
باالأمور  خا�شة  و  باجلدية  املو�شوع 

املتعلقة باالأمن القومي .
واأ�����ش����اف اأ����ش���ي���د ب���دول���ة االإم�������ارات 
خماطر  اإىل  تنبهت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
اأمن املعلومات مبكراً وقامت باإ�شدار 
الإ�شتخدام  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
و  اآم��ن  باإ�شلوب  التكنولوجيا  اأدوات 
العقوبات  باأ�شد  املخالفن  معاقبة 
ت�������ش���ل ل����ع����دة �����ش����ن����وات ����ش���ج���ن مع 
واأو�شح عماد   . غرامة مالية كبرية 
ومدير  املعلومات  اأم��ن  مدقق  �شعد 
للحلول  ال��دول��ي��ة  ب�����ش��رك��ة  ���ش��ري��ك 
بها  املعلومات  تكنولوجيا  اأن  االآمنة 
جداً  مهمة  و���ش��ارت  كبرية  خماطر 
اأ�شد  عليها  يتكل  اأج��م��ع  ال��ع��امل  الأن 
واالإنرنت  االإتكال فبدون كمبيوتر 

اأم���وره  ي��ت��دب��ر  اأن  اأح���د  ي�شتطيع  ال 
واملوؤ�ش�شات  ال�������دول  ع����ن  ن���اه���ي���ك 
وب��االأخ�����س امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة فكل 
نهار  ليل  ت��دور  التي  املعلومات  هذه 
الب���د م��ن اي��ج��اد ح��م��اي��ة اأم��ن��ي��ة لها 
والتدقيق على مدى جاهزية و عدم 
اخ����راق ج���دار احل��م��اي��ة االأم��ن��ي��ة و 
بدونها ال ي�شتطيع اأ�شحاب االأموال 
اأن  دون  االإ����ش���ت���ث���م���ار  وامل�����ش��اه��م��ن 
يعرفوا مدى حماية معلوماتهم من 
�شخ�شية  اأم  مالية  اأكانت  االإخ��راق 
يتاأثر  �شغرية  قرية  ا�شبح  والعامل 
من القر�شنة من قبل �شخ�س يقيم 
األوف  م��ئ��ات  عنك  تبعد  منطقة  يف 
االأميال و من الغريب اأن جتد دولة 
�شعيفة  حتتية  بنية  ذات  اأف��ري��ق��ي��ة 
 15 لها  يتقدم  حماكمها  اأن  ت�شمع 
اأي  االإلكرونية  اجل��رائ��م  م��ن  ب��اغ 

قر�شنة عليها من اخلارج .
النعيمي  ف���اه���م  ال���دك���ت���ور  اأف�������اد  و 
االإمارت  ل�شبكة  التنفيذي  الرئي�س 
�شبكة   ( والتعليم  للبحوث  املتقدمة 
املتعلقة  ال�����ش��ب��ك��ة  ب����اأن   ) ال��ع��ن��ك��ب��وت 
بالقر�شنة  ت��ت��اأث��ر  ال  ب��اجل��ام��ع��ات 
مع  مغلقة  �شبكة  الأن��ه��ا  اخل��ارج��ي��ة 
وج�����ود ج�����دار ن�����اري وغ�����ريه لذلك 
اخلارج  من  لل�شبكة  الولوج  ي�شعب 
لي�شت مرتبطة بال�شبكة  اأي�شاً  وهى 
ل��ل��ج��م��ي��ع فمن  امل���ت���اح���ة  ال����ع����ادي����ة 
يدخل  اأن  �شخ�س  اي  على  ال�شعب 
طريق  ع��ن  العنكبوت  ال�شبكة  اإىل 
اأنها �شبكة خا�شة  االإنرنت م�شيفاً 
ال�شبكة  ك���ان���ت  وك��ل��م��ا  ب��اجل��ام��ع��ات 

م��غ��ل��ق��ة و خ��ا���ش��ة ت���ك���ون اأق������وى يف 
الداخلي  التهديد  يظل  و  احلماية 
الذين يعملون بنف�س  املوظفن  من 
امل��وؤ���ش�����ش��ة وي��ع��رف��ون م��ن��اط��ق القوة 

وال�شعف فيها .
االإخ�����راق�����ات  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  وق������ال 
املعلومات  اأمن  والقر�شنة يف جمال 
اأن  فتخيل  اجلميع  ي���وؤرق  كبري  ه��م 
االإلكرونية  �شبكة  اخ��رق  احدهم 
الكهرباء  تو�شيل  يقفل  و  للكهرباء 
�شيكون  ك����ي����ف  ال����ن����ا�����س  مل�����اي�����ن 
االإمارات  دول��ة  كانت  لذلك  الو�شع 
ال�شباقة  ال���دول  اأوائ���ل  م��ن  العربية 
جمال  يف  القانونية  الت�شريعات  يف 
اجل�����رائ�����م االإل����ك����رون����ي����ة وك���ذل���ك 
االإلكرونية وهذان  جمال احلماية 

اجلانبان مهمان الأمن املعلومات .
ا  �شبكة  اأن  النعيمي  ف��اه��م  وك�����ش��ف 
بدانا  و  االآن  تكرب  ���ش��ارت  لعنكبوت 
االأن بتنفيذ ما ي�شمى بالكمبيوترات 
ان ال  م����ن خ�����ال  و  االإف���را����ش���ي���ة 
الكمبيوترات  اجل��ام��ع��ات  ت�����ش��رى 
�شا�شة  ب��رب��ط  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��وم  فقط 
تكون  ح���ي���ث  ال���ع���ن���ك���ب���وت  ب�����ش��ب��ك��ة 
ال��ب��ي��ان��ات م����وج����ودة يف ال�����ش��ا���ش��ة و 
عليه  يعمل  كمبيوتر  اأي  اإىل  يذهب 
وقمنا بتجريبها على جامعة خليفة 
جداً  ناجحة  وكانت  �شا�شة   100 ب� 
بالكمبيوتر  البيانات  ا�شتطعنا كل  و 
اإىل  تلج  اأن  ي�شهل  وه��ذا  اآي��ب��اد  على 
اأي موبايل  اأوفي�س من االآيباد ومن 
ي�شهل  ف��ه��ذا  امل��ك��ت��ب  ���ش��ط��ح  م���ن  اأو 
اإذا  املعلومات  على  احل�شول  �شرعة 

وفد من طلبة جامعة �شتانفورد االأمريكية يطلع على خطط وم�شاريع اأبوظبي العمرانية
من خال تعزيز اأوا�شر العاقات التي تربط جمل�س اأبوظبي للتخطيط 

العمراين مع بع�س اأف�شل املوؤ�ش�شات اجلامعية واالأكادميية العاملية.
ومرتكزاته  اإ�شتدامة  بربنامج  اإعجابهم  �شتانفورد  جامعة  طلبة  واأب��دى 
التقييم  ون��ظ��ام  والثقافية  واالجتماعية  والبيئية  االقت�شادية  االأرب��ع��ة 
بدرجات اللوؤلوؤ ودوره يف تعزيز مفهوم املجتمعات امل�شتدامة املتكاملة واإر�شاء 
م�شتقبل واعد لاأجيال القادمة من خال تطوير مناطق ع�شرية جاذبة 
البيئية وا�شتدامتها  امل�شادر  ذاته على  الوقت  وناب�شة باحلياة حتافظ يف 

وعلى الهوية الفريدة الإمارة اأبوظبي وتعزز من احلراك االقت�شادي.
بال�شكر  �شتانفورد  جامعة  طالبات  اإح��دى  اإي��رل  جوردين  نيكي  وتقدمت 
اأبوظبي للتخطيط العمراين ال�شت�شافة الطلبة وتقدمي عرو�س  ملجل�س 
ت�شلط ال�شوء على روؤية اأبوظبي وامل�شاريع احل�شرية التي يجري تطويرها 

.. م�شيدة بربنامج اإ�شتدامة واأهميته على خمتلف االأ�شعدة.

املجل�س اإىل حتقيقها لاأجيال القادمة.
واأكد حممد اخل�شر االأحمد املدير التنفيذي ملراجعة امل�شاريع التطويرية 
هذه  ب��اأن  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  ل��دى  اإ�شتدامة  وبرنامج 
الطلبة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  اإىل  ال��رام��ي��ة  املجل�س  ج��ه��ود  ت��اأت��ي �شمن  ال��زي��ارة 
اأبوظبي  ل��روؤي��ة  التوجيهية  امل��ب��ادئ  ع��ل��ى  اإط��اع��ه��م  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ي��ن 
اآراء  على  احل�����ش��ول  وك��ذل��ك  االأ���ش��ع��دة  خمتلف  على  واأهميتها   2030
ومقرحات هذه ال�شريحة املهمة .. موؤكدا اإن الوفد الزائر �شيكون له دور 
بالتعريف بروؤية اأبوظبي 2030 يف اأحد املوؤ�ش�شات واملجتمعات االأكادميية 

العاملية املهمة.
واأ�شاد بتفاعل الطلبة مع امل�شاريع واملبادرات التي يقوم بها املجل�س وكذلك 
مع برنامج اإ�شتدامة ونظام التقييم بدرجات اللوؤلوؤ .. الفتا اإىل اإن اأ�شئلة 
الطاب العديدة متحورت حول اأهمية هذا الربنامج ومرتكزاته االأربعة 

ودوره يف اإر�شاء مفهوم املجتمعات امل�شتدامة املتكاملة .. ف�شا عن اأهميته 
يف حتقيق روؤية اأبوظبي 2030 من خال �شون امل�شادر الطبيعية املهمة 
االجتماعية  التنمية  وامل�شاهمة يف عملية  الثقافية  الهوية  واحلفاظ على 

واالقت�شادية.
من جانبه اأثنى عبد اهلل اأحمد مدير التخطيط يف ادارة مراجعة امل�شاريع 
التطويرية لدى جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين والذي قدم �شرحا 
عن مفهوم املجتمعات امل�شتدامة املتكاملة باعتبارها اأحد املحاور الرئي�شية 
بامل�شاريع  االأج��ان��ب  الطلبة  واه��ت��م��ام  مبعرفة   2030 اأب��وظ��ب��ي  ل��روؤي��ة 
والتطويرات العمرانية التي ت�شهدها اإمارة اأبوظبي ومقارنة هذه امل�شاريع 
على االأ�شعدة االجتماعية واالقت�شادية مبا يح�شل يف مناطق اأخرى من 
العامل. ولفت اإىل اأهمية هذه اللقاءات والزيارات التي تندرج �شمن جهود 
اجلامعات  مع  التوا�شل  برامج  يف  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلع وفد من طلبة جامعة �شتانفورد االأمريكية - خال زيارة هي االأوىل 
اأبوظبي  ل��روؤي��ة  الهيكلي  العمل  اإط���ار  خطط  على   - اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  اإىل 
 2030 العا�شمة  مثل  للخطة  التابعة  التطويرية  وامل�����ش��اري��ع   2030
البحرية  اأبوظبي  خطة  وكذلك   2030 والغربية   2030 العن  وخطة 

2030 وذلك خال زيارة هي االأوىل له اإىل اإمارة اأبوظبي.
ممثلو  ق��دم  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  مبجل�س  ال��وف��د  لقاء  وخ��ال 
املجل�س للوفد الزائر الذي �شم اأكر من 20 طالبا من جامعة �شتانفورد 
امل�شاريع  ويعك�س   2030 اأبوظبي  روؤي��ة  عن  و�شروحا  تقدميية  عرو�شا 
الروؤية وكذلك  لتحقيق هذه  تنفيذها  التي يجري  التطويرية  واملبادرات 
ي�شعى  ال��ت��ي  املتكاملة  امل�شتدامة  املجتمعات  وم��ب��ادرة  اإ���ش��ت��دام��ة  ب��رن��ام��ج 

الدكتور جمال الكركيالدكتور فاهم النعيمي عماد �صعدالدكتور احمد العور

التقنية العليا مبدينة زايد تنظم حفاًل بعودة املغامرتني من القطب اجلنوبي
•• الفجر- املنطقة الغربية:

العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  اق����ام����ت 
الغربية  املنطقة  فى  زاي��د  ،مبدينة 
، ح��ف��ا ب���ع���ودة امل��غ��ام��رت��ن ك����اأول 
مرمي  الغربية  املنطقة  يف  فتاتن 
احلمادي وبدور اآل علي من عودتها 
ال�شفر للقطب اجلنوبي  من رحلة 

و التي ا�شتمرت 18 يوم .
ح�شر االحتفال نايل فرييل مدير 
مبدينة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات 
ال��روي�����س وم��دي��ن��ة زاي���د وع���دد من 
الكلية  ومعلمات  ومعلمي  طالبات 

اإىل جانب عدد من اأولياء االأمور.
الفرحة  اأن  ف���ريي���ل  ن���اي���ل  واك������د 
الطالبتن  ع�����ودة  ح���ن  ت�����ش��ع��ه  ال 
علي  اآل  وب������دور  احل���م���ادي  م����رمي 
القطب  اإىل  ال�شيقة  امل��غ��ام��رة  م��ن 
جدارتهن  اث��ب��ن  ح��ي��ث  اجل��ن��وب��ي 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ف��ت��ي��ات  ك����اأول 

يقدمن على خطوة ال�شفر ومتثيل 
دول���ة االأم�����ارات خ��ارج��اً ك��م��ا مثلن 
كليات التقنية العليا ب�شكل م�شرف 

والئق وكن خري منوذج.
ك���ان���ت خري  ال���رح���ل���ة  اأن  واأو�����ش����ح 
باملمار�شة هو  مثال ومنوذج للتعلم 
العليا  التقنية  كليات  وروح  �شعار 
ال�شرب  ال��ط��ال��ب��ات  ت��ع��ل��م��ت  ف��ق��ط 
وامل�شاق  امل�����ش��اع��ب  ع��ل��ى  وال��ت��ح��م��ل 
واأهميته  اجلماعي  العمل  وكيفية 
التطوعي  العمل  دور  تعلمن  ،وكما 
اإن  اإىل  م�شرياً  للمجتمع  وفائدته 
رح��ل��ة ال��ف��ت��ي��ات ت��ت��زام��ن م��ع مرور 
التقنية  كليات  عمر  من  عاماً   25

العليا.
تنتهي  مل  الفتيات  رح��ل��ة  اأن  واأك���د 
اإىل هذا احلد واأمنا تعترب البداية 
حيث �شتيتجولن و�شيجنب خمتلف 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل����دار�����س 
و�شبه احلكومية واخلا�شة ويحكن 

الدولة حيث اأنها وجدت ان ال�شفر 
خرباتها  م���ن  وزاد  ا���ش��ي��اء  ع��ل��م��ه��ا 
باحتكاكها بثقافات وعادات وتقاليد 
فكرة  عر�شت  عندما  انها  وقالت   .
ال�شفر على اهلها وجدت الرحيب 
والت�شجيع وخا�شة الأين كونها من 
التي  الغربية  املنطقة  فتيات  اأول 
���ش��ت��ذه��ب ل��ل��ق��ط��ب اجل��ن��وب��ي وهي 
املغامرة  ت�شتحق  ذات��ه��ا  بحد  فكرة 

والعناء من اجلها .
من  اأن  ح���دي���ث���ه���ا  يف  وا�����ش����اف����ت 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي واج��ه��ت��ن��ا وهي 
للخو�س  يدعمنا  م��ن  ع��ن  البحث 
لكثري  قدمنا  فقد  الرحلة  ه��ذه  يف 
املجتمع  وموؤ�ش�شات  ال�شركات  من 
املحلي ولكن مل جند الرد فو�شلنا 
كانت  وق��د  اليا�س  م��ن  مرحلة  اىل 
جاء  اأن  اإىل  ال��غ��ي��ت  ال�����ش��ف��ر  ف��ك��رة 
للغاز  احل�شن  �شركة  م��ن  ات�����ش��ال 
يف اأخ���ر وق���ت ال��ت��ي ع��ر���ش��ت علينا 
هلل  وح��م��داً  رحلتنا  تدعم  اأن  فكرة 
اأ�شاليب الدعم املاي  قدمت لنا كل 
واملعنوي ،موجهة ال�شكر والتقدير 
اأ�شاليب  كافة  تقدميهم  على  لهم 
الرعاية والدعم وامدادنا بكل من 

حتاجة من م�شتلزمات الرحلة .

ع��ن ق�شتهن واأه���م االأح���داث التي 
التحديات  وم���اه���ي  م��ع��ه��ن  ج����رت 
الدرو�س  وم���اه���ي  واج��ه��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
املغامرة  امل�شتفادة من هذه  والعرب 

ال�شيقة .
العليا  التقنية  وتوجه مدير كليات 
مب��دن��ت��ي ال���روي�������س وم��دي��ن��ة زايد 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  امل��ت��م��ث��ل��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شمو  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 

ال�شيخ الفريق اأول حممد بن زايد 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واإىل 
باملنطقة  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 

الغربية .
�شركة  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  ت���وج���ه  ك���م���ا 
احل�����ش��ن ل��ل��غ��از ال��ت��ي ق��دم��ت كافة 
وهذا  والت�شجيع  ال��دع��م  اأ���ش��ال��ي��ب 
مايدل على حر�شها على التوا�شل 
املجتمع  م��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 

امل���ح���ل���ي ل��ت��ف��ع��ي��ل واإب����������راز دوره�����ا 
املجتمعي . ومن جهة اأخرى قالت 
اآل علي انها تبلغ من  ب��دور ح�شن 
العمر 19عام حيث عندما عر�شت 
عليها فكرة ال�شفر وق�شاء 18 يوم 
حيث  اجلنوبي  القطب  اح�شان  يف 
ك��ان��ت ف��ك��رة رائ���ع���ة وغ��ري��ب��ة وهي 
تهوى املغامرة وروح املناف�شة لذلك 
ا�شرت واأحبت امل�شاركة يف الرحلة .

على  االأوىل  للمرة  اأنها  واأو�شحت 
���ش��اف��رت فيها خارج  ال��ت��ي  ال��ت��وايل 

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 330 /2013    ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

ابراهيم  حممد  نادر  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  تورتو  هاجر  مدعي/   
ح�شانة    واثبات  لل�شرر  الدعوى:طاق   مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  ال�شهاوي 
عنوانه:  م�شر  اجلن�شية:  ال�شهاوي  ابراهيم  حممد  اعانه/نادر  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
فانت مكلف باحل�شور  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/4/8 موعدا  االثنن 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة بدائرة 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 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/26
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1841 /2012    عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  احمد  حممد  ال�شيد  ال�شيد  معتز  مدعي/   
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  حامد  ال  احمد  بن  حممد  ال�شيخ  مكتب 
اجلن�شية:  مليونري  �شركة  اعانه/  املطلوب  عمالية  الدعوى:م�شتحقات 
االمارات   عنوانه: بالن�شر )اعان اخل�شم املدخل باحلكم التمهيدي (   حيث 
املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/1
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   
يعلن ال�شيد/مبارك حمد مبارك حر�س وكيل عن 
ورثة املتويف حمد مبارك حر�س امارات اجلن�شية 
موؤ�ش�شة  من  �شادرة  ا�شهم  �شهادات  فقدان  عن 
االمارات لات�شاالت )بعدد 268424 �شهم( وال�شركة 
الوطنية للتربيد بعدد )230 �شهم( و�شركة اخلليج 
و�شركة  �شهم(   230( بعدد  الدوائية  لل�شناعات 
�شهم(   74998( بعدد  للتاأمن  الوطنية  ابوظبي 
وبنك   )2172( بعدد  اال�شامي  ابوظبي  وم�شرف 
من  على  �شهم(.   9936( بعدد  الوطني  ابوظبي 
يجدهم برجات االت�شال بهاتف رقم 0506162929 

او ت�شليمهم اىل ال�شركات املذكورة م�شكوراً.

    فقدان �سهادات اأ�سهم   

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    

�سهادة بالتاأ�سيــر يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة
ا�شم ال�شركة : باتي�صكو للمقاوالت )�ض.ذ.م.م(

العنوان: دبي مكتب رقم )302( ملك رائد عادل باحكيم واأحمد حبيب 
- ديرة - املرر ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1024283 رقم الرخ�شة:607246 . مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
التجاري لديها بانحال ال�شركة املذكورة اعاه وذلك مبوجب قرار 
العدل  الكاتب  لدى  املوثق  و   2010/5/23 بتاريخ  العمومية  اجلمعية 
بتاريخ 2010/5/23 .  وعلى من لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�شفي املعن اأيه تي اأم لتدقيق احل�شابات دبي هاتف: 2657060 
فاك�س:2657061 م�شطحبا معه كافة امل�شتندات و االوراق الثبوتية ، 

وذلك خال )45 ( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان . 
دائـرة التنـــمية القت�ســـــاديـة

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
�س.الفطيم ذ.م.م

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51971 
 با�ش��م: �س.الفطيم ذ.م.م 

وعنوانه: دبي ، �س.ب:152 ، هاتف:7062222-04 ، فاك�س:04-7062050.
بتاريخ:2003/11/11   وامل�شجلة حتت رقم:43422 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2013/3/12  وحتى تاريخ: 2023/3/12

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�ض 2013 العدد 10750
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العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 452 /2012    مد كل- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ حممد �شعد عاي�س حزام القحطاين اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: 
عبدالعزيز ابراهيم علي ابراهيم اجلن�شية: ال�شودان مو�شوع الدعوى:مطالبة 
علي  ابراهيم  اعانه/عبدالعزيز   املطلوب  درهم  الف   125.000 بقيمة  مالية 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  ال�شودان  اجلن�شية:  ابراهيم 
لنظر  موعدا   2013/3/31 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/3/11
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 40 /2013    مد كل- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ عاي�س �شعد عاي�س حزام القحطاين اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: 
الدعوى:مطالبة  مو�شوع  ال�شومال   اجلن�شية:  عبداهلل  حممد  عبدالكرمي 
مالية 725.000   درهم املطلوب اعانه/عبدالكرمي حممد عبداهلل اجلن�شية: 
ال�شومال  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/07 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 118 /2013    عم كل- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ عبداهلل حممد �شليمان املرايحة اجلن�شية: االردن مدعي عليه: بر�شتيج 
جت لتاجري الطائرات اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:م�شتحقات عمالية 
املطلوب اعانه/بر�شتيج جت لتاجري الطائرات اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثاثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 222 /2013    عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ م�شرف ابوظبي اال�شامي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: احمد   
الع�شري اجلن�شية: م�شر مو�شوع الدعوى:مطالبة  مدحت عبدال�شام جرب 
جرب  عبدال�شام  مدحت  احمد  اعانه/  املطلوب  درهم   34014.81 مالية 
الدعوى  بعري�شة  عليها  )املدعي  بالن�شر  عنوانه:  م�شر  اجلن�شية:  الع�شري 
االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   )
ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/4/1 موعدا  املوافق 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 340 /2013    ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ رجاء حممد احمد اجلن�شية: اليمن مدعي عليه: �شامل �شعيد عو�س 
وح�شن  و�شكن  الدعوى:نفقة  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامري  مهيزع 
اجلن�شية:  العامري  مهيزع  عو�س  �شعيد  اعانه/�شامل  املطلوب  معاملة 
االمارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/9 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/26
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 221 /2013    عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ م�شرف ابوظبي اال�شامي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: عمرو   
املطلوب  عمالية  الدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  عي�شوي  كمال 
اعانه/ عمرو كمال عي�شوي اجل�شنية: م�شر عنوانه: بالن�شر )املدعي عليها 
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) الدعوى  بعري�شة 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/1 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 42 /2013    عم كل- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ م�شرف ابوظبي اال�شامي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: حممد 
عمالية  الدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  جزاف  ح�شنن  حلمي 
عنوانه:  م�شر    اجلن�شية:  جزاف  ح�شنن  حلمي  اعانه/حممد  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الثاثاء املوافق 2013/4/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف التظلم رقم 2012/282 تظلم 2012/4409   اأ عري�سة م ر- ب- اأظ
فريدة  �شده:  املتظلم  فل�شطن   اجلن�شية:  حممود  ابراهيم  وفاء  املتظلم/   
التظلم:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واخرون  مرزوق  غام  عبداحل�شن 
مرزوق    غام  عبداحل�شن  فريدة  اعانه:  املطلوب  حتفظي  حجز  تظلم- 
املذكور  التظلم  اقام  املتظلم  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية: 
التظلم  املوافق 2013/4/8 موعدا لنظر  اعاه وحددت املحكمة يوم االثنن 
لذا فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية  
الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا مل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر التظلم 

بثاثة ايام على االقل �شدر بتاريخ : 2013/3/25
المور امل�ستعجلة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
يف الدعوى رقم 2012/848 مدين جزئي

اىل  باال�شارة  املحرمن   .... احلمادي  �شالح  اهلل  مال  املرحوم  ورث��ة  ال�شادة/   
يف  هند�شيا  خبريا  بانتدابنا  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  من  ال�شادر  التكليف 
الدعوى رقم 2012/848 مدين جزئي املرفوعة من : احمد مال اهلل �شالح علي 
او  املرحوم مال اهلل �شالح احلمادي لذا يرجى ح�شوركم  احلمادي �شد: ورثة 
من ميثلكم ر�شميا لاجتماع واملعاينة يف امل�شكن ال�شعبي مو�شوع الدعوى يوم 
االربعاء املوافق 2013/4/3م ال�شاعة احلادية ع�شر ظهرا. ويرجى عدم التخلف 
حتى نتمكن من تقدمي التقرير يف ا�شرع وقت ممكن. وتقبلوا التحية واالحرام. 

حتريرا يف 2013/3/21م.
اخلبري الهند�سي املنتدب 

دكتور مهند�ض/ ح�سام الدين حممد ح�سنني

اعـــالن اجتماع خربة

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
يف الدعوى رقم 2012/2627 جتاري كلي  

 املدعى عليه: �شركة التاج لاأملنيوم والزجاج ذ..م.م �شامل �شعيد يو�شف - امين حممود 
هناك  ان  مبا  )لويكو(  املحدودة  االملنيوم  منتجات  �شركة   : من  -املقامة  غريب   طاهر 
كلي،  مدين   2012/2627 رقم  حتت  االبتدائية  ال�شارقة  مبحكمة  �شدكم  مقامة  دع��وى 
وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام قانون االثبات 
او  ل�شنة 1992م بخ�شو�س اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�شور اجتماع خربة 
يوم  وذل��ك  ادن��اه  املو�شح  العنوان  �شيعقد يف مقر مكتبنا على  وال��ذي  فاننا  من ميثلكم 
الثاثاء  املوافق 2013/4/2 يف متام ال�شاعة 10.30 �شباحا ويرجى منكم اح�شار كافة 

امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لاجتماع. 
فاك�س:   04-2527888 هاتف:   - ال��راب��ع  الطابق   8 رق��م  مدخل  حمرعن،  مركز   - دب��ي 

04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف: حممد �سعيد ال�سريف.

اعـــالن اجتماع خربة

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
اعالن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية  رقم 2012/1443م

اىل املدعى عليه: �شامل يحيى �شليمان بالعدر/ االمارات 
 العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2012/12/6 قد حكمت عليك هذه 
احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح   / حممد فواز ابو خ�شريف 

/�شوري
بان  عليه  املدعى  بالزام  جتارية:  م��ادة  يف  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   
يوؤدي للمدعى مبلغ3970 درهم )فقط ثاثة االف وت�شعمائة و�شبعون درهم( 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثون  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  حكما   . وامل�شاريف 
التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2012/12/6  
 القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27   
مذكرة اعادة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى 2012/330 كلي
 اىل املدعى عليه: امباير لهند�شة ال�شخور �س.ذ.م.م حيث ان املدعي: الفار�س 
رقم 2012/330-  الدعوى احلقوقية  اق��ام عليك  قد  ���س.ذ.م.م  املعدات  لتاأجري 
اىل  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  دره���م(   369.900( مببلغ  للمطالبة  كلي  م��دين 
املحكمة املدنية )الدائرة الكلية( يف القاعة رقم 2 براأ�س اخليمة �شباح يوم االحد 
املوافق 2013/4/7م ال�شاعة التا�شعة �شباحا لاجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا بحقك.
امانة �سر الدائرة الكلية

حمكمة را�ض اخليمة البتدائية 
  الدائرة املدنية الكلية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/909  عقاري كلي
ان  االقامة مبا  ب��ال حممد علي حمود جمهول حمل  املدعى عليه/ 1-  اىل 
املدعي / عبدالرحمن احمد يو�شف حممد ال�شاعر قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/3/13 احلكم التمهيدي 
بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري-  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل: 
ب��ج��دول اخل����رباء باملحكمة  امل��ق��ي��دي��ن  ال����دور م��ن  الهند�شي ���ش��اح��ب  اخل��ب��ري 
لاطاع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم اليه من م�شتندات 
من اخل�شوم فيها وكلفت املحكمة املدعى ايداع امانة قدرها ع�شرة اآالف درهم 
يوم االحد  املحكمة جل�شة  لها  اتعاب وم�شاريف اخلبري.   وح��ددت  ذمة  على 

   ch1.B.8  املوافق 2013/5/5 ال�شاعة  11.00 �شباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ماركوبولو   )�ض.ذ.م.م(  
بردبي-  برجمان-  مركز  ملك  حم��ل  ال��ع��ن��وان:   510865 الرخ�شة:  رق��م 
رقم  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  الوليد    بن  خالد  �شارع 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   57723 التجاري:  بال�شجل  القيد 
بانهاب�شدد الغاء الرخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاه وذلك مبوجب 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم 

اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من خال الربيد االلكروين
كافة  معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  وذل��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات 

االعان.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1063 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- �شركة ار�شتقراط �شتار انف�شتمنت�س )ذ.م.م( وميثلها 
التنفيذ/  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  ف��ايل  جمهول حم��ل  عثمان  ال�شيد/ 
اأقام  ذ.م.م وميثلها حممد حنيف مر�شنت    قد  االم��ارات  نيون  �شركة 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1051188( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/739 جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1- حممد طارق بالو نواب دين    جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �شركة اميك�س ال�شرق االو�شط �س م ب م وميثله: عبدالعزيز عبداهلل حممد عبداهلل 
احلمادي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   41821.49(
تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم االثنن املوافق 2013/4/15 ال�شاعة 8:30 �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 بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: كورتر مايل اك�صكلوزيف كارز )�ض.ذ.م.م(.
العنوان: معر�س 9 ملك بلدية دبي- را�س اخلور   ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية 
التجاري: 60114 مبوجب  بال�شجل  القيد  رقم  الرخ�شة: 536451   رقم  حم��دودة. 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اه، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحال  لديها 
وعلى من   2013/1/29 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2013/1/29
لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن حار�ض و�صركاه لتدقيق 
احل�صابات  العنوان: مكتب رقم 604 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم 
م�شطحباً   04 ف��اك�����س/2959945   04  2959958 هاتف:  �شعيد  ب��ور  دي��رة-  العقارية( 
معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا 

االإعان.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:حار�ض و�صركاه لتدقيق احل�صابات  
العنوان: مكتب رقم 604 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية( 
�شعيد هاتف: 2959958 04 فاك�س/2959945 04 مبوجب هذا تعلن  بور  دي��رة- 
اأعاه  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة 
لت�شفية  كورتر مايل اك�صكلوزيف كارز )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2013/1/29 واملوثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2013/1/29 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 520 /2012    جت كل-   م ر- ب- ع ن

 مدعي/�شامل را�شد �شامل النعيمي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: خلفان 
الدعوى:املطالبة  املعمري اجلن�شية: االمارات  مو�شوع  عبداهلل حمد �شامل 
املعمري  �شامل  حمد  عبداهلل  اعانه/خلفان  املطلوب  درهم   3000000 مببلغ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/9 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز االداري �شخ�شيا  الكائنة  العن االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 346 /2013    مد جز-   م ر- ب- ع ن

حمد  �شلطان  عبداهلل   قانوناً/  وميثله  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة   
�شلطان حمد العرياين وكيا عنه/ ه�شام ح�شن عبداهلل العربى اجلن�شية: االمارات 
مو�شوع  االردن    اجلن�شية:  حمايده  عبداهلل  �شلمان  عبدالرحمن   : عليه  مدعى 
عبداهلل  �شلمان  اعانه/عبدالرحمن  املطلوب  درهم   1200 مالية  الدعوى:مطالبة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االردن  اجلن�شية:  حمايده 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/9 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
العن  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  االداري �شخ�شيا  املركز  الكائنة   - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
     اعال ن بال�سند التنفيذي يف الق�سية رقم 2013/19 احوال

بالن�شر حيث  بن ها�شل بن حمدان/عمان عنوانه:  احمد  املنفذ �شده:  اىل   
انه بتاريخ 2011/11/20 قد �شدر اتفاق يف التوجيه اال�شري رقم 2011/224 
ل�شالح املنفذ لها: موزة عتيق عبداهلل �شيف الغافري ومبا ان املنفذ لها قد 
تقدمت بتنفيذ احلكم املذكور، ومبا ان االتفاق املطلوب تنفيذه كاالآتي: التزام 
الطرف الثاين باعداد م�شكن �شرعي ويلتزم باالتفاق يف حال قام بتطليقها 
املحددة  للجل�شة  املحكمة  هذه  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  اخرى.  مرة 
يف ال�شاعة 10 �شباحا يوم 2013/4/2 لتنفيذ ما ذكر اعاه ويف حال تخلفك 
�شدر  املنا�شبة.  القانونية  االجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/25.
القا�سي                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اليحر البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/93 ت   جتر- م ر- ت  -ع ن)
طالب التنفيذ/ عبداهلل را�شد �شامل املقبايل اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده 
اعانه:مكتب  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  للمقاوالت  جول  زامن  �شركة   :
ناطحات ال�شحاب لا�شت�شارات الهند�شية اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم 2012/280 جتاري - م ر-�س-ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنن املوافق 
2013/4/22 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- العن الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/145 ت   جتر- م ر- ت  -ع ن)
املنفذ  االمارات   اجلن�شية:  للحدادة  جعفر  ابو  حممد  ور�شة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات   اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للديكور  بيوتيفول   : �شده 
اعانه:بيوتيفول للديكور وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ر-ب-ع  م  جز-  جت   2012/1391 رقم 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/28
االوىل بادارة التنفيذ- العن الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/60 ت   عمل- م ر- ت  -ع ن)
طالب التنفيذ/ عاء نبيل املعاز اجلن�شية: �شوريا   املنفذ �شده : �شركة وادي 
رم  وادي  �شركة  اعانه:  املطلوب  االمارات   اجلن�شية:  الديكور  العمال  رم 
التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  االمارات  عنوانه:  الديكور اجلن�شية:  العمال 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/731 عم جز- 
م ر-ب -ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 موعدا لنظر 
التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
العن الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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•• ال�شارقة-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
عهد  ويل  ال���ق���ا����ش���م���ي  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن 
املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب 
االأ�شبوعي  االج����ت����م����اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
االعتيادي للمجل�س الذي عقد �شباح 
وبح�شور  احلاكم  �شمو  مبكتب  ام�س 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ���ش��امل بن 
�شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 

نائب رئي�س املجل�س التنفيذي.
وا�شتعر�س املجل�س - خال اجتماعه 
اجتماع  حم�شر  على  ت�شديقه  وبعد 
اجل��ل�����ش��ة ال�����ش��اب��ق��ة ل���ه - ع�����ددا من 
جدول  على  املدرجة  العامة  املوا�شيع 
ب�شوؤون  تتعلق  وال��ت��ي  جل�شته  اأع��م��ال 
االم��ارة املختلفة حيث اعتمد املجل�س 
دائرة  بن  التفاهم  مذكرة  التنفيذي 
اخلدمات االجتماعية باإمارة ال�شارقة 

وهيئة تنمية املجتمع باإمارة دبي.

واأو�شحت �شعادة عفاف اإبراهيم املري 
االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  رئي�س 
التعاون  نتاج  هي  التفاهم  مذكرة  اأن 
القائم مع هيئة تنمية املجتمع وارتاأت 
ك��ل م��ن دائ���رة اخل��دم��ات االجتماعية 
ياأخذ  اأن  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وه���ي���ئ���ة 
ال���ت���ع���اون ���ش��ك��ا ق��ان��ون��ي��ا مب���ا يخدم 
ال�شالح العام. وقالت املري اإن مذكرة 
التعاون جاءت حتقيقا ملفهوم ال�شراكة 
تهدف  التي  الدوائر  و  املوؤ�ش�شات  بن 
واالرتقاء  املجتمع  وخدمة  تنمية  اإىل 
يف  واملقيمن  املواطنن  حياة  بنوعية 
االإم��ارت��ن .. واإمي��ان��ا ب��دور الطرفن 
تاقت  فقد  املجتمعية  امل�شوؤولية  يف 
�شراكة  حتقيق  على  ال��ط��رف��ن  اإرادة 
م��وؤ���ش�����ش��ي��ة م���ن خ����ال ع��ق��د مذكرة 
والقوانن  ل��اأن��ظ��م��ة  وف���ق���ا  ت��ف��اه��م 
املعمول بها لدى كا من الطرفن يف 
احلا�شنة  واالأ���ش��ر  الطفولة  جم��االت 
وال�شباب ورعاية كبار ال�شن واملر�شى 

املنفعة  والنف�شين من خال حتقيق 
اخلدمات  وتطوير  لتح�شن  املتبادلة 
يف املجاالت املذكورة وتبادل وم�شاركة 
املعرفة واخلربات وامل�شورة والدرا�شات 
يف جماالت الرعاية واالإي��واء والدمج 
تبادل  و  املنزلية  والرعاية  والتاأهيل 
تدريب املوظفن. كما اعتمد املجل�س 
امل��ذك��رة امل��ق��دم��ة م��ن دائ���رة الطريان 
امل�����دين ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع ه��ي��ئ��ة مطار 
الدكتور  وا�شتعر�س  ال��دويل  ال�شارقة 
املجل�س  اأم��ام  الهاجري  حممد  غ��امن 
اح��ت��وت على  وال��ت��ي  امل��ذك��رة  تفا�شيل 
خدمات  باآلية  املتعلقة  االأم���ور  بع�س 
املجل�س  واأ�����ش����در  اجل����وي����ة.  امل���ن���اف���ذ 
 2013 9 ل�شنة  التنفيذي قرار رقم 
رقم  التنفيذي  املجل�س  ق��رار  بتعديل 
19 ل�شنة 2011 ب�شاأن تنظيم مهنة 

االإر�شاد ال�شياحي يف اإمارة ال�شارقة.
ل�����ش��رح م��ن �شعادة  امل��ج��ل�����س  وا���ش��ت��م��ع 
حم��م��د ع��ل��ي ال���ن���وم���ان رئ��ي�����س هيئة 

ال��ت��ج��اري وال�����ش��ي��اح��ي ب�شاأن  االإمن����اء 
اإدخ���ال���ه���ا على  ال��ت��ي مت  ال��ت��ع��دي��ات 
التنفيذي  املجل�س  اأ�شدر  كما  القرار. 
ب�شاأن   2013 ل�شنة   10 رق��م  ق���رار 
رقم  التنفيذي  املجل�س  ق���رار  تعديل 
ت�شكيل  ب���اإع���ادة   2010 ل�����ش��ن��ة   32
جل���ن���ت���ي حت���ق���ي���ق امل���ل���ك���ي���ة يف اإم�������ارة 
بع�س  تعديل  ت�شمن  والذي  ال�شارقة 
م����واد ال���ق���رار ال�����ش��اب��ق وال���ت���ي ت�شمل 
اللجنتن  يف  الع�شوية  م���دة  مت��دي��د 
تاريخ  م����ن  واح�������دة  م���ي���ادي���ة  ���ش��ن��ة 
����ش���دور ال����ق����رار.. وي���ج���وز مل��دي��ر عام 
يطلب  اأن  ال��ع��ق��اري  الت�شجيل  دائ���رة 
من املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة 

متديد الع�شوية اإذا اقت�شى احلال.
3 ل�شنة  ال��ق��ان��ون رق��م  اإىل  وا���ش��ت��ن��ادا 
املجل�س  اإن���������ش����اء  ب���������ش����اأن  1999م 
اال�����ش����ت���������ش����اري الإم������������ارة ال�������ش���ارق���ة 
اعتمد  ف���ق���د  ال���داخ���ل���ي���ة  والئ���ح���ت���ة 
املجل�س  ط��ل��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 

اال���ش��ت�����ش��اري مل��ن��اق�����ش��ة ���ش��ي��ا���ش��ة دائ���رة 
املوانئ والبحرية واجلمارك والقيادة 
ال�����ش��ارق��ة. و�شمن  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
م����ا ا���ش��ت��ج��د ع���ل���ى ج������دول االأع����م����ال 
منتدى  ت��و���ش��ي��ات  امل��ج��ل�����س  اع��ت��م��د 
االت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ال��ث��اين 2013 
اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  املقدمة من 
ال�شارقة  م���رك���ز  رئ���ي�������س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
االإع���ام���ي وق���د ا���ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى عدة 
االإعامي  ال�شاأن  تهم  التي  تو�شيات 
واال�شغاء  امل��اح��ظ��ة  ���ش��رورة  وم��ن��ه��ا 
والتخاطب  وال���ت���ف���اع���ل  ل��ل��ج��م��ه��ور 
لو�شع �شيا�شات حكومية ت�شتفيد من 
والتوا�شل  الفعال  التوا�شل  اأ�شاليب 
اأمام  الفر�شة  يتيح  ال��ذي  اال�شتباقي 
امل�شافة  لتقريب  احلكومي  االت�شال 
واأهمية  وامل�����ش��وؤول��ن  اجل��م��ه��ور  ب��ن 
احلكومي.  االت�شال  وح��دات  تاأ�شي�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مركز  امل���ج���ل�������س  ووج�������ه 
هذه  بت�شمن  االإع���ام���ي  ال�����ش��ارق��ة 

لتنفيذها  الكفيلة  االآليات  التو�شيات 
على الوجه املطلوب.

ك����م����ا اع����ت����م����د امل����ج����ل���������س ال���ق���ائ���م���ة 
اال�شكان  دائ��رة  من  املقدمة  اخلام�شة 
ال�شكنية  امل�شاعدات  للم�شتفيدين من 
 305 عدد  باإجمايل  ال�شارقة  الإم��ارة 
اجمالية  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ���ش��ك��ن��ي��ة  م�����ش��اع��دة 

196 مليونا و855 األف درهم.

�شاحب  اع��ت��م��اد  على  املجل�س  واط��ل��ع 
ال�شمو حاكم ال�شارقة على طلب دائرة 
ا�شت�شافة  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل����دم����ات 
اخلام�س  االإقليمي  الت�شاوري  املوؤمتر 
مينا خلطوط م�شاندة الطفل والذي 
�شيعقد يف اال�شبوع الثاين من دي�شمرب 
لعام 2013 وملدة ثاثة اأيام مبنا�شبة 
الذكرى العا�شرة على تاأ�شي�شه وتتكون 

جميع  م��ن  ع�شو   196 م��ن  ال�شبكة 
ال�شارقة  اإم����ارة  ومنها  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
العربية  االإم������ارات  مم��ث��ا ع��ن دول����ة 

املتحدة منذ عام 2007.
التنفيذي  املجل�س  اجتماع  خال  ومت 
الق�شايا والقرارات  مناق�شة عدد من 
التي ت�شب يف �شالح حتقيق امل�شلحة 

العامة وخدمة ال�شارقة. 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك ال 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان 
العليا  التقنية  كليات  رئي�س  املجتمع 
ق�����ش��وى يف  اأول���وي���ة  ي��ظ��ل  التعليم  ان 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ���ل  يف  االإم�������ارات 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اهلل وبدعم كرمي م�شتمر من �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
والفريق  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اول 
نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�شلحة.
وقال معاليه ان قادة االمارات يتميزون 
باالأنظمة  ال�������ش���دي���د  ب���اه���ت���م���ام���ه���م 
ال�����ذي يحرزه  وال���ت���ق���دم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ت�شبح  االم���ارات  جعل  ما  اخلريجون 
عنوان  وال���ع���ط���اء  اخل����ري  م�����ش��رية  يف 
التطور واالزدهار واال�شتقرار ولذلك 
واالبتكار  االإب���داع  وتثمن  تدعم  فهي 
امل��ع��رف��ة حيث  ب��ب��ن��اء جمتمع  وت��ل��ت��زم 
االقت�شادي  النجاح  اإىل  االأفكار  تقود 
وال��ت��غ��ي��ري االإي��ج��اب��ي م�����ش��ريا اىل ان 
امل���ك���ان املائم  امل���ع���رف���ة ه���و  جم��ت��م��ع 
امل��ف��ك��ري��ن نظرا  الن���ع���ق���اد م���ه���رج���ان 

لتقدير التفكري املنتج الوا�شح.

جاء ذلك يف كلمة ملعاليه لدى افتتاحه 
م��ه��رج��ان امل��ف��ك��ري��ن اخل��ام�����س الذي 
يف  ام�س  العليا  التقنية  كليات  نظمته 
بالتزامن  ابراج االحتاد  فندق جمريا 
على  25عاما  مب��رور  احتفاالتها  مع 

تاأ�شي�شها.
طوين  ال�شيد  االف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�شر 
الربيطاين  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  ب���ل���ري 
من  ب��ارزي��ن  علماء  وثمانية  ال�شابق 
ن��وب��ل يف خمتلف  احل���ائ���زي���ن ج���ائ���زة 
العلماء  م��ن  وغ��ريه��م  التخ�ش�شات 
العامل  انحاء  خمتلف  من  واملفكرين 
العايل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  م����دراء  و 
احل����ك����وم����ي ال����ث����اث وال����ع����دي����د من 

الدولة  ل����دى  امل��ع��ت��م��دي��ن  ال�����ش��ف��راء 
واكر من 400 من الطلبة املبدعن 
من اأكر من 60 جامعة من خمتلف 

اأنحاء العامل
ولفت معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان اىل ان املهرجان يتزامن مع 
احتفال كليات التقنية العليا بالذكرى 
والع�شرين  اخل���ام�������ش���ة  ال�������ش���ن���وي���ة 
هائا  تطورا  �شهدت  حيث  لتاأ�شي�شها 
خال ربع قرن من التميز مت خاله 
ارتفاع عدد الكليات من اأربع اإىل 17 
كلية منت�شرة يف خمتلف اأنحاء الدولة 
األ��ف طالب   20 الطلبة  ع��دد  وا�شبح 
وط��ال��ب��ة وع���دد اخل��ري��ج��ن اأك���ر من 

60 الف خريج وخريجة.
للكليات  الباهر  النجاح  ه��ذا  ان  وق��ال 
للقيادة  ال��دائ��م  الكبري  ال��دع��م  م���رده 
ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي ت���ويل اأه��م��ي��ة فائقة 
موؤ�ش�س  م��ق��ول��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  للتعليم 
ال����دول����ة وب���ان���ي���ه���ا ال�����ش��ي��خ زاي������د بن 
ث��راه من  اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان 
يكمن  للدولة  االأع��ظ��م  اال�شتثمار  اأن 
املتعلم  ال�����ش��ب��اب  اأج���ي���ال م���ن  ب��ن��اء  يف 
املزود باملعرفة. وا�شار اىل ان التفكري 
مبهرجان املفكرين هذا العام قد قادته 
اىل التفكري عن التفكري فاإذا �شئنا اأن 
التفكري  خ��ال  م��ن  امل�شتقبل  ن�شمم 
ن��ف��ك��ر عن  اأن  وامل���ث���م���ر  امل��ف��ي��د  ف��م��ن 

ينح�شر  التفكري  اأن  م�شيفا  التفكري 
ب�شورة عامة باالإن�شان وان الفيل�شوف 
ال��ي��ون��اين اأر���ش��ط��و ح���دد ن��وع��ن من 
بينما  والنقا�س  التاأمل  هما  التفكري 
اأون  برو�س  املعا�شر  الفيل�شوف  ي��رى 
اأن التاأمل الناجح ينتهي باال�شتنتاج و 

ينتهي النقا�س الناجح باتخاذ قرار.
وقال انه على �شبيل املثال فكل منا قد 
تاأمل اإىل حد ما يف املوا�شيع الثاثة 
اليوم  املفكرين  مهرجان  يف  املتداولة 
العلوم  تعليم  يف  ال��ت��ف��ك��ري  ب��ع��د  وان����ه 
والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات 
وتاأثري التعليم على ال�شحة والنماذج 
هنالك  ال���ع���ايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اجل����دي����دة 
تو�شل  قد  اجلميع  يكون  اأن  احتمال 
واع�����رب  اال����ش���ت���ن���ت���اج���ات  ب��ع�����س  اإىل 
ا�شتنتاجات  معظم  اأن  م��ن  ثقته  ع��ن 
قد  املهرجان  مناق�شات  يف  امل�شاركن 

تغريت.
وا�شاف ان احل�شور �شيعتمدون اليوم 
اأي�شا على النقا�س والتداول و�شتتكون 
ل���دي���ه ف���ك���رة وا���ش��ح��ة ع���ن م���ا ميكن 
يكن  ول���و مل  ح��ت��ى  واإجن�����ازه  حتقيقه 
تنفيذ  ال�شخ�شية على  القدرة  لديهم 
�شيتخذون  انهم  اىل  م�شريا  ق��رار  اأي 
احتمال  عن  النظر  ب�شرف  قراراتهم 

التنفيذ.
امل��ث��ال ق��د يقرر  ان��ه على �شبيل  وق��ال 
اأن  امل���ه���رج���ان  امل�������ش���ارك���ون يف  ه������وؤالء 

ي��ت��خ��ذ خطوة  اأن  ي��ج��ب  م���ا  ���ش��خ�����ش��ا 
م�شاركة  وت�����ش��ج��ي��ع  ل��ت��ع��زي��ز  حم����ددة 
العلوم  ت��خ�����ش�����ش��ات  اأح�����د  يف  امل�������راأة 
اأو  ال��ه��ن��د���ش��ة  اأو  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأو 
اتخاذ  عليهم  و�شيرتب  الريا�شيات 
مثل ه��ذه ال��ق��رارات الأن ه��ذا احلدث 
الهام يهدف اإىل ت�شميم امل�شتقبل من 
خال التفكري فاملناق�شات �شتوؤدي اإىل 

اتخاذ القرارات.
التحلي  اجل���م���ي���ع  ع���ل���ى  ان  وت����اب����ع 
ون�شاء  رج��اال  وامل�شوؤولية  بال�شجاعة 
بدقة  ونناق�س  ونتاأمل  نفكر  اأن  علينا 
م�شوؤولية  عاتقنا  على  تقع  ومت��ع��ن.. 
اأن  اأن علينا  ب�شكل جيد غري  التفكري 
العامل  ملواجهة  العقل  بقوة  نتم�شك 

اخلارجي.
وقال ان هذا االأمر يحتم الك�شف عن 

قراراتنا  ع��ن  وال���دف���اع  ا�شتنتاجاتنا 
واالحتقار  واالزدراء  النقد  ومواجهة 
والتهكم  وال�������ش���خ���ري���ة  وال����رف���������س 
اىل  احل�شور  ودع��ا  مطلقة  ب�شجاعة 
نزبل  جائزة  على  احلائزين  اأن  تذكر 
اإمنا  وتفكريهم  اأعمالهم  يخفوا  مل 
اأجمع  ال��ع��امل  على  اأف��ك��اره��م  عر�شوا 

بجراأة متناهية للتقييم.
اأفكارهم مل تكن عادية  ان  وا�شار اىل 
اإمن������ا ك���ان���ت ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة واإب���داع���ي���ة 
وخمتلفة وبالغة االأهمية لقد واجهوا 
اإىل  ال����ع����امل ودف����ع����وه  ك����ل م��ف��ك��ر يف 
ال��ت��ف��ك��ري يف اأف��ك��اره��م اجل���دي���دة لقد 
الكبرية  امل�شوؤولية  ه��ذه  حتمل  قبلوا 
جائزة  ون��ال��وا  النجاح  حققوا  وه��ك��ذا 

نوبل.
وخ��اط��ب م��ع��ال��ي��ه ال��ط��ل��ب��ة م���وؤك���دا ان 

اأتيحت  الفر�شة  الأن  حليفهم  احل��ظ 
لهم الأن يحذوا حذو العلماء ودعاهم 
ويتم�شكوا  ج���ي���دا  ي���ف���ك���روا  ان  اىل 
النقاب  لك�شف  وال�شجاعة  بالب�شالة 
ع�����ن ا����ش���ت���ن���ت���اج���ات���ه���م وق�����رارات�����ه�����م 
واخ�شاعها اإىل الفح�س واالختبار يف 

�شوق االأفكار.
جيدا  ب����اال�����ش����ت����م����اع  ط���ال���ب���ه���م  ك����م����ا 
والدفاع  ت��ف��ك��ريه  اإىل  ل��ا���ش��ت��ج��اب��ات 
احلاجة  دع���ت  اإذا  اأو  م��واق��ف��ه��م  ع���ن 
اأف���ك���اره���م وان  ال��ن��ظ��ر يف  ي��ع��ي��دوا  ان 
اأن ���ش��ج��اع��ة ه����وؤالء  ي���ت���ذك���روا دائ���م���ا 
احلائزين على جائزة نوبل يف مواجهة 
والرف�س  واالحتقار  واالزدراء  النقد 
وال�����ش��خ��ري��ة وال��ت��ه��ك��م م��ك��ن��ت��ه��م من 
حتقيق التميز حتى ال تبقى اأفكارهم 

النرية املبتكرة اأ�شرية اخليال.

•• دبي -وام:

عبيد  حممد  بن  حميد  معايل  اأك��د 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزي���ر  القطامي 
للموارد  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
الدولة  احل���ك���وم���ي���ة..اأن  ال��ب�����ش��ري��ة 
ما�شية قدما يف ا�شتحداث �شيا�شات 
واأنظمة موارد ب�شرية متطورة على 
م�شتوى احلكومة االحتادية و�شوال 
متكاملة  ب�����ش��ري��ة  م�����وارد  مل��ن��ظ��وم��ة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  م���ن  م�����ش��ت��ف��ي��دة 
ه����ذا  امل�������ش���ت���خ���دم���ة يف  ال�����دول�����ي�����ة 
ا�شتقبال  امل��ج��ال. ج���اء ذل���ك خ���ال 
العربية  اململكة  وف��د  ام�س  معاليه 

معايل  برئا�شة  ال�شقيقة  ال�شعودية 
ب��ن ع��ب��داهلل الرباك  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ومعايل  امل���دن���ي���ة  اخل����دم����ة  وزي�������ر 
اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
ال�شقاوي مدير معهد االإدارة العامة 
ب��ج��ان��ب ع���دد م���ن ق���ي���ادات ال�����وزارة 
ال�شعودي  ال��وف��د  واط��ل��ع   . وامل��ع��ه��د 
�شعادة  ال���ذي ح�شره  ال��ل��ق��اء  خ��ال 
مدير  العور  عبدالرحمن  الدكتور 
للموارد  االحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����ام 
و�شيا�شات  اأنظمة  على   .. الب�شرية 
وبرامج املوارد الب�شرية التي اأعدتها 
الب�شرية  للموارد  االحتادية  الهيئة 
م�شتوى  على  وطبقتها  احلكومية 

ال��������وزارات واجل���ه���ات االحت����ادي����ة ال 
املوارد  معلومات  اإدارة  ن��ظ��ام  �شيما 
اإدارة االأداء  الب�شرية بياناتي ونظام 
ملوظفي احلكومة االحتادية. و�شكر 
الوفد  ال���ق���ط���ام���ي  ح��م��ي��د  م���ع���ايل 
باأنظمة  اه��ت��م��ام��ه  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ودي 
اأمله  عن  معربا   .. الب�شرية  امل���وارد 
التعاون  م��ن ج�����ش��ور  امل��زي��د  م��د  يف 
ب����ن اجل���ان���ب���ن وت����ب����ادل اخل�����ربات 
دور  ا�شتعر�س  فيما   .. وال��ت��ج��ارب 
على  واملحفز  اال�شراتيجي  الهيئة 
االحت���ادي���ة. من  احل��ك��وم��ة  م�شتوى 
جانبه اأ�شاد معايل عبد الرحمن بن 
اأنظمة  مب�شتوى  ال���رباك  اهلل  عبد 

الب�شرية  امل���وارد  و�شيا�شات  وب��رام��ج 
يف احلكومة االحتادية والتي ت�شكل 
املوارد  دور  تعزز  متكاملة  منظومة 
ال��ب�����ش��ري��ة وت�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز راأ����س 
ما  اأن  معاليه  واأك���د  الب�شري.  امل��ال 
�شاهده يف نظام بياناتي واإدارة االأداء 
مل��وظ��ف��ي احل���ك���وم���ة ك���ت���ج���ارب حية 
ي�شكل م�شدر فخر و�شعادة وفر�شة 
واال�شتفادة  اخل��ربات  لتبادل  جيدة 
م����ن ه�����ذه امل������ب������ادرات امل���ت���م���ي���زة .. 
م�����ش��روع يف  اأي  اأن جن���اح  م��و���ش��ح��ا 
دولة االمارات ميثل جناحا للمملكة 
ي�شعدها  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
النظر  ل��وج��ه��ات  اأب��واب��ه��ا  ت��ف��ت��ح  اأن 

الناجحة.  االإم���ارات���ي���ة  وال���ت���ج���ارب 
يعد  احلكومي  القطاع  اأن  واأو���ش��ح 
دول جمل�س  به يف  منوذجا يحتذى 
التعاون لدول اخلليج العربية حيث 
للقطاع  وامل���ح���ف���ز  امل���ح���رك  ي�����ش��ك��ل 
التناف�شية  حت���ق���ي���ق  يف  اخل����ا�����س 
وحتفيز املوظفن وتكرمي املتميزين 
خال  ومت  امل���ك���رم���ن.  وت�����ش��ج��ي��ع 
عن  ت�شجيلي  ف��ي��ل��م  ع��ر���س  ال��ل��ق��اء 
نظام اإدارة معلومات املوارد الب�شرية 
بياناتي تاه نبذة عن نظام بياناتي 
وف��وائ��ده يف اأمت��ت��ة جميع اإج���راءات 
والرواتب  واالأج��ور  الب�شرية  امل��وارد 
وت�شريعها  االإج���������راءات  وت�����ش��ه��ي��ل 

يف  واأهميته  بها  م��ر  التي  وامل��راح��ل 
بياناتية  ل��ق��اع��دة  م�����ش��در  ت�����ش��ك��ي��ل 
اإح�شائية موحدة ملوظف باحلكومة 
اإىل نبذة  االحتادية. وا�شتمع الوفد 
ملوظفي  االأداء  اإدارة  ن���ظ���ام  ح����ول 
التي  وامل��راح��ل  احلكومة االحت��ادي��ة 
الر�شمي  للتطبيق  و���ش��وال  بها  م��ر 
االحتادية  واجل���ه���ات  ال�������وزارات  يف 

2012 واأه��م��ي��ت��ه يف  م��ط��ل��ع ال��ع��ام 
االنتاجية  وتعزيز  املوظفن  حتفيز 
العام  خ��ال  مراحله  النظام  ودورة 
املرحلية  امل��راج��ع��ة  االداء  تخطيط 
تقييم االأداء ومن ثم حتديد املكافاآت 
املرتبة  واالم���ت���ي���ازات  وال����ع����اوات 
على نتائج التقييم. ح�شر اللقاء .. 
�شعادة مرمي العبار املدير التنفيذي 

املوارد  وتخطيط  ال��ربام��ج  لقطاع 
ال��ب�����ش��ري��ة و���ش��ل��وى ع��ب��د اهلل مدير 
اإدارة نظام معلومات املوارد الب�شرية 
وال�����ش��ي��د حم��م��ود امل����رزوق����ي مدير 
وم���وزة  احل��ك��وم��ي  االت�����ش��ال  اإدارة 
ال�شركال خبري موارد ب�شرية وعدد 
االإدارات  الهيئة ومدراء  من قيادات 

واملوظفن .

•• دبي-وام:

افتتح معايل عبدالرحمن بن حممد 
فعاليات  ام�س  ال�شحة  وزير  العوي�س 
للزراعة  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��ع��ر���ش��ي 
البيطري  للطب  االأو����ش���ط  وال�����ش��رق 
التجاريان  امل���ع���ر����ش���ان   -  2013
املتخ�ش�شان بقطاعي الزراعة والطب 
مبركز  وذل���ك   - باملنطقة  ال��ب��ي��ط��ري 
اأكر  مب�شاركة  العاملي  التجاري  دب��ي 
يعملون يف  �شركة وعار�س   200 من 
ال���زراع���ة وال���دواج���ن و تربية  جم���ال 
30 دولة  االأ�شماك والب�شتنة ميثلون 

حول العامل وي�شتمر ملدة 3 اأيام.
وي��ع��ت��رب م��ع��ر���س ال�������ش���رق االأو����ش���ط 
ل�����ل�����زراع�����ة اأك��������رب م����ع����ر�����س جت�����اري 
م��ت��خ�����ش�����س ب���االأع���م���ال ال���زراع���ي���ة يف 
املنطقة حيث حققت هذه الدورة منوا 
بالدورة  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة   20 ب��واق��ع 

الفعالية  حت��ت��ف��ل  ..ك����م����ا  ال�����ش��اب��ق��ة 
التوايل  على  ال�شابع  للعام  تقام  التي 
جلوائز  االأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  ب����اإط����اق 
تقام  والتي  للزراعة  االأو���ش��ط  ال�شرق 
اأح���داث���ه���ا ال��ل��ي��ل��ة خ���ال ح��ف��ل ع�شاء 
مر�شحة  ���ش��رك��ة   18 تتناف�س  ح��ي��ث 
م�شاركة   50 م����ن  اأك�������ر  ب����ن  م����ن 
امل��رم��وق��ة يف  اجل��وائ��ز  على  للح�شول 
خم�س فئات م�شتقلة هي اأف�شل منتج 
اخلليجية  االأ���ش��واق  زراع���ي جديد يف 
واأف�شل منتج جديد لتن�شيق احلدائق 
منتج  واأف�شل  اخلليجية  االأ���ش��واق  يف 
االأ�شواق  يف  ال��دواج��ن  لربية  جديد 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة وف��ئ��ة االب��ت��ك��ار يف امل����زارع 

وفئة االبتكار يف مزارع الدواجن.
وي�شهد املعر�س عقد ثاثة موؤمترات 
م�شتقبل  م��ل��ت��ق��ى  ه����ي  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ال�شرق  ق��م��ة  و  ال���زراع���ي���ة  االأع����م����ال 
م�شتقبل  ملتقى  و  للب�شتنة  االأو���ش��ط 

خرباء  فيها  يتحدث  الدواجن  تربية 
الدواجن  وتربية  وال��زراع��ة  الب�شتنة 
ل��ي��ق��دم��وا ل��ل��م�����ش��ارك��ن خ��ربات��ه��م يف 
اأن تبلغ  ي��ت��وق��ع  امل���ج���ال. وف��ي��م��ا  ه���ذا 
املواد  م��ن  اخلليجية  ال����واردات  قيمة 
اأمريكي  53.1 مليار دوالر  الغذائية 
اأك���ر من  اأي   2020 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
�شعف ما و�شلت اإليه عام 2010 فاإن 
يبقى  الغذائي  االأم���ن  حتقيق  �شمان 
اأول���وي���ات حكومات  اأب����رز  واح����دا م��ن 
االأ�شا�شي  امل��و���ش��وع  ومي��ث��ل  امل��ن��ط��ق��ة 
الزراعية.  االأع��م��ال  م�شتقبل  مللتقى 
�شل�شلة  مدير  باري�شكيل  بريان  ودع��ا 
االأعمال لدى �شركة الظهرة للزراعة 
االفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  يف  اأب���وظ���ب���ي  يف 
مللتقى م�شتقبل االأعمال الزراعية اإىل 
حت�شن م�شتويات التن�شيق يف منطقة 
اخلليج من اأجل تعزيز االأمن الغذائي 
وه����و م���ا ���ش��ي�����ش��اع��د ع��ل��ى رف����ع حجم 

با�شتخدام  امل��ح��ل��ي  ال��غ��ذائ��ي  االإن���ت���اج 
املائية  ك���ال���زراع���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث 
ال��زراع��ي��ة يف  واإع���ادة ت��دوي��ر النفايات 
التغلب على التحديات التي تواجهها 
امل���ن���ط���ق���ة. وق�������ال ع���ل���ى احل���ك���وم���ات 
اخلليجية تبني �شيا�شة م�شركة فيما 
عليها  حيث  ال��غ��ذائ��ي  ب��االأم��ن  يتعلق 
تقا�شم املوارد وامل�شاريع يف هذا املجال 
التعاون  ع��ل��ى  ت��ق��وم  منهجية  ف��ات��ب��اع 
االإنتاج  ق��ط��اع  ب��ل��وغ  اإم��ك��ان��ي��ة  ت��ع��ن��ي 
الغذائي معايري عاملية من حيث حجم 
االإنتاج والزراعة امل�شتدامة للمنتجات 
اإنتاج  �شركات  �شي�شجع  مما  االأ�شا�شية 
باملنطقة  م�شانع  اإق��ام��ة  على  ال��غ��ذاء 
ال��واردات ..مو�شحا  ويقلل من حجم 
اأحدث  اأن �شركة الظهرة ي�شتخدمون 
التقنيات االأمر الذي ي�شاعد يف زيادة 
ال����غ����ذاء حم��ل��ي��ا ومنها  اإن����ت����اج  ح��ج��م 
والفاكهة  اخل�شروات  على  امل��اء  اإبقاء 

احليوانات  ت��رب��ي��ة  ب���رام���ج  وحت�����ش��ن 
اىل  ..م�شريا  القطعان  حجم  ل��زي��ادة 
ان ت��ط��ورات م��ن ه��ذا ال��ن��وع �شت�شاهم 
يف تعزيز اجلدوى التجارية لاأعمال 
ب���دال م��ن اع��ت��م��اد القطاع  ال��زراع��ي��ة 
كبرية  فر�شة  وهناك  امل�شاعدات  على 
لتكون املنطقة رائدة عامليا يف تقنيات 

زراعة االأرا�شي القاحلة.
معر�س  ي�����ش��ت��ق��ب��ل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
امتداد  على  للزراعة  االأو�شط  ال�شرق 
���ش��ب��ع��ة االآف زائ���ر  اأك�����ر م���ن  اأي���ام���ه 
الطب  و  ال���زراع���ة  جم���ال  يف  خمت�س 
البيطري من خمتلف اأنحاء املنطقة.

امل�����ش��اح��ب معر�س  امل��ع��ر���س  وي�����ش��ه��د 
البيطري  ل��ل��ط��ب  االو����ش���ط  ال�����ش��رق 
يزيد على  م��ا  دورات���ه مب�شاركة  اأك��رب 
50 م���ن اأب�����رز االأ����ش���م���اء ال��ع��ام��ل��ة يف 
وتربية  البيطري  الطب  ل��وازم  قطاع 
معر�س  ويوؤكد   .. االأليفة  احليوانات 

البيطري  ل��ل��ط��ب  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
الديناميكية  على  ال�شابعة  دورت���ه  يف 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ل��ق��ط��اع  امل��ت��زاي��دة 
من�شة  ي����ق����دم  ح���ي���ث  ل���ل���ح���ي���وان���ات 
من  متكنهم  للعار�شن  متخ�ش�شة 
الطب  ت���واج���ده���م يف جم����ال  ت��ع��زي��ز 
وعلى  املنطقة.  يف  املتنامي  البيطري 

هام�س املعر�س يعقد ملتقى م�شتقبل 
حيث  االأربعاء  اليوم  البيطري  الطب 
واملعدات  التقنيات  اأح��دث  ي�شتعر�س 
واالأدوي������������ة وامل���ن���ت���ج���ات واخل����دم����ات 
الطب  اأ�����ش����واق  امل���ت���اح���ة يف  االأخ�������رى 

البيطري بال�شرق االأو�شط.
امللتقى  يف  امل���ت���ح���دث���ن  ب�����ن  وم������ن 

البيطري  الطبيب  القا�شمي  م��اج��د 
باأبوظبي  البيئة  وكالة  يف  املتخ�ش�س 
و����ش���ت���ي���ف���ن ت�������ش���ي���غ ك����ب����ري االأط�����ب�����اء 
العن  ومنتزه  منتجع  يف  البيطرين 
للحياة الربية و جامي�س م�شينا نائب 
احلياة  الإدارة  م�شينا  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����س 

الربية. 

•• دبي -وام:

ن��ظ��م��ت ج���ائ���زة م��اج��د ب���ن حم��م��د االإع���ام���ي���ة لل�شباب 
اجلاري  م��ار���س  �شهر  خ��ال  العمل  ور����س  م��ن  جمموعة 
ال�شاد�شة  ال�����دورة  ف��ئ��ات ج��دي��دة مت ط��رح��ه��ا يف  ل��ث��اث��ة 
اإىل تدريب وتاأهيل الكوادر  واحلالية من اجلائزة تهدف 
االإعامية ال�شابة وتزويدهم باملهارات الازمة يف جمال 
الذكية  الهواتف  املكتوبة وتطبيقات  الريا�شية  ال�شحافة 

واالأفام الق�شرية.
اأعدها  الريا�شي  التحرير  لفئة  ور�شة  الور�س  وت�شمنت 
يف  الريا�شي  الق�شم  رئي�س  البحريي  رفعت  الفئة  حمكم 
�شحيفة البيان حيث مت تدريب ال�شباب على مبادئ كتابة 

والتحرير  اخل��رب  بن  الفرق  �شرح  و  الريا�شي  التحرير 
وكتابة وتغطية االأخبار وتوثيقها وفنون املهنة ال�شحفية 

يف �شياغة املو�شوع.
اما ور�شة فئة تطبيقات الهواتف الذكية فقد زودت ال�شباب 
اب��ت��ك��ار تطبيقات  م��ن  ال��ت��ي متكنهم  ال��ازم��ة  ب��امل��ه��ارات 
اإماراتية وخليجية خا�شة بالهواتف الذكية والتي بدورها 
توؤهلهم ال�شتيفاء ال�شروط واالأحكام الازمة لا�شراك 
يف ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن ج��ائ��زة م��اج��د ب��ن حم��م��د االإعامية 

لل�شباب.
�شيب  فاغ  �شركة  عام  مدير  احل�شن  �شادي  الور�شة  اأع��د 
وحم��ك��م ف��ئ��ة ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ال����ذي ناق�س 
خا�شة  تطبيقات  ابتكار  طرق  واأ�شا�شيات  مبادئ  خالها 

ب��ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة م���ن م��ث��ل اآي ف����ون وب����اك ب����ريي و 
و�شمان  اإن��رف��ي�����س  ال��واج��ه��ة  ت�شميم  ك��ذل��ك  اأن���دروي���د 
االإماراتية  الهوية  ذات  التطبيقات  ودميومة  ا�شتمرارية 
املهارات  اكت�شاب  م��ن  ال�شباب  الفئة  ومتكن  واخلليجية 
الازمة البتكار تطبيقات حملية وخليجية يتم توظيفها 
بهم  خا�شة  روؤي��ة  تكوين  اإىل  باالإ�شافة  املجتمع  خلدمة 
ال�����ش��ن��اع��ة واالإب������داع م��ن خال  ع���امل  ق��دم��ا يف  للم�شي 
ينق�شها  والتي ال  التي ميتلكونها  اكت�شافهم لاإمكانيات 

�شوى التدريب والتاأهيل.
..ق��ال��ت هالة  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  وح���ول ور���ش��ة تطبيقات 
يف  واالت�����ش��ال  ل��اإع��ام  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  ب���دري 
�شركة االإمارات لات�شاالت املتكاملة دو الراعي الرئي�شي 

للجائزة حتظى تطبيقات الهواتف الذكية ب�شعبية كبرية 
يف دولة االإمارات وحول العامل ب�شكل عام فالهواتف الذكية 

اأ�شبحت اجلهاز املف�شل ل�شريحة وا�شعة من املجتمع.
واأ�شافت بدري ت�شجع جائزة ماجد بن حممد االإعامية« 
امل�شممن الطموحن على تطوير التطبيقات املبتكرة التي 
تلبي حاجة ال�شوق املحلية يف الدولة ودول اخلليج والتي 

تعود بالنفع على املطورين وم�شتخدمي التطبيقات.
ال�شابة وت�شجيعها  اأهمية دعم املواهب  وتوؤكد بدري على 
على االنتقال بالت�شميم اخلا�س بهم اإىل مراحل متقدمة 
ودخ����ول ع���امل ري����ادة االأع���م���ال م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر حلول 

فريدة وقابلة للت�شويق.
ك��م��ا اأع����د خ��ال��د ال���ب���دور ك��ات��ب و���ش��ي��ن��م��ائ��ي وحم��ك��م فئة 

االأفام الق�شرية ور�شة عمل حول هذه الفئة بهدف اإثراء 
امل�شاركن مبعلومات حول مبادئ وتقنيات �شناعة االأفام 
الق�شرية اإذ تعرف ال�شباب نظريا وعمليا اإىل كيفية اإنتاج 
اخلا�س  ال�شيناريو  وك��ت��اب��ة  االأف����ام  وم��ون��ت��اج  وت�شوير 
احلالية  دورتها  يف  حتمل  التي  اجلائزة  وتهدف  بالفلم. 
�شعار توهج باإبداعك اىل تعزيز االهتمام ببيئة االبتكار يف 
اأو�شاط ال�شباب والطاب اجلامعين ممن لديهم القدرة 
وذلك  االإع��ام  جم��ال  يف  الفاعلة  وامل�شاركة  العطاء  على 
من خال حثهم على اإظهار مواهبهم واإبداعاتهم وت�شم 
ه��ي: تطبيقات  فئات  دورت��ه��ا احلالية خم�شة  اجل��ائ��زة يف 
الق�شرية  واالأف���ام  الريا�شي  التحرير  الذكية  الهواتف 

وت�شميم اجلرافيك�س والت�شوير ال�شحفي.

جائزة ماجد بن حممد تنظم ور�ص عمل لتدريب الكوادر االإعالمية ال�شابة

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�ص اجتماع املجل�ص التنفيذي 

نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان املفكرين اخلام�ص

القطامي: االإمارات ت�شتحدث منظومة موارد ب�شرية متكاملة

وزير ال�شحة يفتتح فعاليات معر�ص ال�شرق االأو�شط للزراعة ومعر�ص ال�شرق االأو�شط للطب البيطري 2013 
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قائمة املركز املايل املوحد لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان الدخل املوحد لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان الدخل ال�صامل املوحد لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان التدفقات النقدية املوحد لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

اي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امل�صاهمني املوحد لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )ف

يتم احتساب . يقوم المصرف بتكوين مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين الوافدين وفقاً ألحكام قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة
ين هذا المخصص على مدى فترة يتم تكو. المكافأة على الراتب األساسي للموظف وفترة خدمته، مع مراعاة إكمال الحد األدنى من الخدمة

 ".مطلوبات أخرى"نهاية خدمة الموظفين الوافدين في الميزانية العمومية ضمن بند  مكافأةويظهر مخصص . الخدمة
 أما بالنسبة للموظفين المواطنين، يقدم المصرف مساهمته في صندوق التقاعد لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، وتحتسب

 . تقتصر التزامات المصرف على هذه االشتراكات والتي يتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل. سبة مئوية من رواتب الموظفينكن
 

 ربحية السهم )ص

 .المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنةالمتوسط  علىساب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة للسنة تحيتم ا
 

 التقرير القطاعي )ق

قطاع التشغيل هو عنصر من عناصر . قطاع األعمال وفقا لنموذج اإلدارة الداخليةبقوم المجموعة بعرض معلومات القطاع فيما يتعلق ت
تتم مراجعة . نفقات بما في ذلك المعامالت بين المجموعةالتكبد تاإليرادات و تحققاألنشطة التجارية التي قد  يشارك فالذي يالمجموعة 

معلومات  بناءا علىلية بشكل منتظم من قبل إدارة المجموعة التخاذ قرار حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها، النتائج التشغي
 .مالية منفصلة متاحة

 
 توزيع األرباح )ر

الفتوى والرقابة الشرعية والمساهمين وفقاً لتوجيهات هيئة ) استثمار وتوفير ووكالة(يتم توزيع األرباح بين أصحاب الحسابات غير المقيدة 
 .في المصرف

 
 يتم حساب صافي األرباح . إن األرباح الصافية المحققة من وعاء المضاربة في نهاية كل ربع سنة هي صافي األرباح القابلة للتوزيع

 .القابلة للتوزيع بين أصحاب الحسابات غير المقيدة والمساهمين بعد خصم نسبة أتعاب المضارب المعلنة
 

  يتم توزيع األرباح بالنسبة والتناسب بين المعدل الموزون ألرصدة الحسابات غير المقيدة وأموال المساهمين، وبدون أي تمييز ألي
 . طرف مشارك في وعاء المضاربة

 
 الزكاة )ش

 :رقابة الشرعية، كما يلييقوم المصرف بإخراج الزكاة وفقاً للنظام األساسي للمصرف ويقوم بحسابها وفقا لتوجيهات هيئة الفتوى وال
 
  يتم إخراجها من األرباح المحتجزة) عدا رأس المال المدفوع(الزكاة المستحقة على حقوق المساهمين. 
 يتم توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية من خالل لجنة يتم تشكيلها من قبل اإلدارة. 
 وع بأنفسهميتوجب على المساهمين إخراج الزكاة المستحقة على رأس المال المدف. 
  ويتم إخراجها من حصص أرباح كل طرف مشارك في  –إن وجد  –يتم حساب الزكاة المستحقة على المخصص العام أو أي إحتياطي آخر

 .أرباح وعاء المضاربة
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 ٣٣ التقارير حسب القطاع
 

 :تتكون أنشطة المصرف من القطاعات الرئيسة التالية
 

 واالستثمارقطاع الشركات 
 

يقوم هذا القطاع باالستثمار في أوراق  ،تجات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهمخدمات ومن –من خالل هذا القطاع  -يقدم المصرف للشركات 
 .عقاراتوصكوك وصناديق استثمار و مالية

 
 قطاع األفراد

 
 .ويقبل ودائعهم األفراد للمتعاملين يقدم قطاع األفراد خدمات ومنتجات مصرفية عديدة

 
 قطاع الخزينة 

 
 .للمجموعةالشركة القابضة يشتمل هذا القطاع بشكل أساسي على معامالت المرابحة مع 

 
 

 )شركة مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي 
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 ٣٤ إدارة المخاطر
 

 :إطار وعملية إدارة المخاطر
 

تقوم . بتحديد المخاطر وقياسها وتجميعها وإدارتها بشكل فعالتتطلب الطبيعة المعقدة لعمليات المجموعة والتنوع الجغرافي لمواقعها القيام 
س المجموعة بإدارة المخاطر بأسلوب نظامي يتسم بالشفافية من خالل إطار عمل شامل إلدارة المخاطر والذي يجمع ما بين نظام المؤسسات وقيا

 .المخاطر وعمليات المراقبة
 

 :مخاطر للمجموعة فيما يليتتمثل السمات الرئيسية لإلطار الشامل إلدارة ال
 
  المسئولية العامة ويقدم التوجيهات الخاصة بإدارة المخاطر بشكل عام ويقوم بمتابعتها") المجلس("يتحمل مجلس اإلدارة. 
  األعمالالقسم مستقل عن قطاعات  اوهذ .العامة للمجموعة المخاطربإدارة  ،برئاسة مدير عام المخاطر ،لمجموعةايقوم قسم إدارة مخاطر. 
 اسق خالل المؤسسةتنتتم إدارة المخاطر التشغيلية واالئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة بأسلوب م. 
  تعقد لجان المجلس اجتماعات منتظمة وتعتبر مسئولة عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة كفاية هيكل إدارة

 .المخاطر
 

 : صرف مسؤوالً عنيعتبر كل قسم في الم
 
 تحديد وقياس المخاطر التي يواجهها المصرف ودراسة مدى خطورة تلك المخاطر. 
 عمال المعرضة للمخاطر الهامة بما في ألالتطوير والتوصية باعتماد السياسات واإلجراءات المناسبة إلدارة المخاطر فيما يتعلق باألنشطة وا

 .سياسات إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة يجب اعتماد كافة. ذلك خطط استمرار األعمال
  مراقبة العمل على توجيه فلسفة مخاطر المصرف بشكل عام، بما في ذلك األخذ باالعتبار فيما إذا كانت عروض المشاريع الجديدة المقدمة

 .إلى لجنة الموجودات والمطلوبات تعتبر مقبولة فيما يتعلق بإدارة المخاطر
 راءات إدارة المخاطرااللتزام بسياسات وإج. 
  االلتزام بإطار عمل بازلII. 
  إبالغ مجلس اإلدارة بشأن أية تغيرات في السياسات أو الممارسات الرئيسية أو بشأن األحداث غير العادية أو االستثناءات الهامة

 .واالستراتيجيات الجديدة ليقوم المجلس بمراجعتها واعتمادها أو تعديلها
 

لنظام شامل إلدارة المخاطر، ) حسابات االستثمار والتوفير والوكالة(على المساهمين وأصحاب الحسابات غير المقيدة يخضع توزيع األرباح 
وتتم مراجعته على مستوى اإلدارة ومستوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة الموجودات والمطلوبات، وذلك للمحافظة على مستوى 

 .تبار أداء المصرف وتوزيعات األرباح التي يقدمها المنافسون وظروف السوقتوزيعات مناسب، مع األخذ في االع
 

 المخاطر االئتمانية )أ 
 

. وعةهي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن الطرف المقابل أو المتعامل في العالقة المالية من الوفاء بالتزاماته مما يسبب خسارة مالية للمجم
االئتمانية وذلك من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية ووضع حدود للمعامالت مع بعض تسعى المجموعة إلى التحكم في المخاطر 

 .األطراف المقابلة وإجراء تقييم مستمر للمالءة االئتمانية لألطراف المقابلة
 

 :إدارة المخاطر وهيكلها
 

امل لعمليات تقييم وإدارة وتقارير مخاطر االئتمان في ظل افظة على االستقاللية والتكحقوم على أساس المتإن طريقة إدارة مخاطر االئتمان 
 .سياسات وحدود وأنظمة واضحة للموافقة في قطاعات األعمال

 
نشطة لإلقراض واألعمال المستهدفة وأدلة ألا/تركز سياسة االئتمان للمجموعة على السياسات االئتمانية األساسية وتشمل العوامل الثابتة

 .مرتفعة المخاطر وأدلة وضع المخصصات والسياسات والتي تحكم المواقع الخارجية المتعاملينة السياسات المحددة وإدار
 

وإدارة األعمال بفاعلية، وهناك  لتسهيلللمجلس بمنح تفويض ألعضاء اإلدارة التنفيذية  ينالتابع قام مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار
شخاص بدءا من وحدة األعمال حتى الرئيس التنفيذي، ومع ذلك يحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة ألسلسلة من الحدود المعينة المفوض بها ل

 .االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس بمطلق الصالحية للموافقة على معامالت االئتمان بمبالغ كبيرة
 

 
  

 )شركة مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي 
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 ٣٤ )تابع(إدارة المخاطر 
 

 مخاطر السيولة )د 
 

 .هي المخاطر التي يواجهها المصرف للوفاء بالتزاماته المالية والتي يتم سدادها نقدا أو بأصول مالية أخرى
 

 :مخاطر السيولة إدارة
 

قوم المجموعة بتنويع مصادر التمويل كما تتم إدارة الموجودات بما يتماشى مع حجم السيولة المتوفرة، مع االحتفاظ ت ،ولتفادي هذه المخاطر
والمطلوبات وتتم مراقبتها تتم إدارة السيولة من قبل قسم الخزينة بناًء على توجيهات لجنة الموجودات . الدائم بأرصدة كافية من النقد وما يعادله

تم تحديد تواريخ االستحقاق التعاقدية . باستخدام تقارير التدفقات النقدية قصيرة األجل والتقارير متوسطة األجل لعدم توافق االستحقاق
ي، وال يؤخذ في االعتبار للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية كما في تاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ االستحقاق التعاقد
 .تواريخ االستحقاق التعاقدية المحددة بموجب سجل االحتفاظ بالودائع من قبل المصرف وبموجب توافر المبالغ السائلة

 
 .تتم مراقبة بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية

 
 :مراقبة مخاطر السيولة

 
ن التدفقات النقدية المستقبلية كافية لتغطية أإدارة المخاطر للمجموعة بمراقبة وتقييم جميع مراكز مخاطر السيولة الممولة لضمان  تقوم

 .استحقاق المطلوبات على المدى القصير وبالعمالت الرئيسية
 

حدث رئيسي اعتمادا على تقدير وحدة الخزينة  تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بمراجعة القدرة التمويلية وحساسيتها ألي
 .للمجموعة المسئولة على اإلبقاء على مصادر تمويل مختلفة ضمن أسواق المال والنقد

 
تتبع المجموعة خليط منوع من أدوات مراقبة السيولة والتي توفر ضمان توافر األموال بدون مخاطر غير ضرورية للتعرض لتكاليف مرتفعة 

إن نهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو لضمان توافر أموال . يل الموجودات أو عروض الشراء الهجومية على الودائعيلألموال من تس
المطلوبات للمجموعة بمراقبة تركزات المخاطر من خالل مجموعة وتقوم لجنة إدارة الموجودات . كافية من مصادر منوعة في جميع األوقات

 :والتي تشمل) بخالف الحدود اإللزامية(منوعة من اإلنذارات 
 
 تركزات المودعين 
 تحليل االستحقاق 
 برامج التمويل المختلفة 
 تنويع المستثمرين 

 
 :تقليل مخاطر السيولة

 
إدارة تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بالتعاون مع إدارة الخزينة للمجموعة مسؤولة بشكل رئيسي عن تنفيذ إستراتيجيات 

كما تساهم وحدات األعمال األخرى في . السيولة في المراكز المنتظمة والمحافظة على احتياطيات سيولة كافية لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة
 .إدارة السيولة المنتظمة اإلجمالية من خالل إستراتيجيات تنويع المنتجات وأهداف الودائع

 
أن المستخدمين ومقدمي السيولة كمصدر يجب أن يتم  –وفقا ألفضل الممارسات  –للمجموعة  نة إدارة الموجودات والمطلوباتجتعتبر ل

تعويض لسيولة / خالل نظام تسعير تحويل األموال والذي يتم تعديله لتغيير  نيتم تحقيق ذلك م.تحفيزه بأسلوب يتسم بالعدالة والشفافية
 .الموجودات المتضمنة أو طبيعة بناء المطلوبات المتضمنة

 
 

 )شركة مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي 
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 ٣٦ أرقام المقارنة
 .الحالية فترةالسابقة لتتوافق مع العرض المتبع في ال السنة تم إعادة تصنيف بعض أرصدة
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األربعاء -    27   مارس    2013 م    -    العـدد   10751
Wednesday   27    March    2013  -  Issue No   10751

رواية مرعبة عن مذبحة بو�شليم يف ليبياالكوجنويل نتاجاندا ميثل اأمام اجلنائية 
•• الهاي-رويرتز:

مثل اجلرنال الكوجنويل بو�شكو نتاجاندا اأمام املحكمة اجلنائية الدولية 
يف الهاي الول مرة ام�س بعد اأن ظل هاربا ل�شبع �شنوات تفاديا ملحاكمته 
يف اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولد نتاجاندا يف رواندا ويبلغ من العمر 
اأخرى  وارتكاب جرائم  بالقتل واالغت�شاب  41 عاما وهو متهم  حوايل 
مت�شلة بعمليات مترد مدعومة من روان��دا يف �شرق جمهورية الكوجنو 
15 ع��ام��ا. وك���ان ن��ت��اج��ان��دا ق��د �شلم نف�شه  ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى م���دى 
لدبلوما�شين يف ال�شفارة االمريكية يف رواندا اال�شبوع املا�شي يف خطوة 
مل تكن متوقعة وطالب بت�شليمه للمحكمة اجلنائية الدولية. ونقل اىل 

الهاي يف غ�شون اأيام.

•• الدوحة -وام:

بداأت اأعمال القمة العربية العادية 
الدوحة ام�س مب�شاركة  24 يف  ال� 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل الذي يراأ�س وفد الدولة 
والزعماء  ال��ق��ادة  م�شاركة  بجانب 
العرب. تراأ�س اجلل�شة االإفتتاحية 
وفد العراق ثم ت�شلمتها دولة قطر 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
اأمري  ث����اين  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ح��م��د 
دول���ة ق��ط��ر. ي�شم وف��د ال��دول��ة..
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ومعايل 
وزير  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
االق��ت�����ش��اد وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأنور 
الدولة  وزي���ر  ق��رق��ا���س  ب��ن حممد 
ل��ل�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل رمي 
ب��ن��ت اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي����رة 
�شلطان  ال���دك���ت���ور  وم���ع���ايل  دول����ة 
ب���ن اأح���م���د ���ش��ل��ط��ان اجل���اب���ر وزير 
دول����ة وم��ع��ايل حم��م��د ب��ن نخرية 
ال���ظ���اه���ري ���ش��ف��ري ال����دول����ة لدى 
مندوب  العربية  م�شر  جمهورية 
اجلامعة  ل����دى  ال����دائ����م  ال����دول����ة 
م�شبح  ال��ف��ري��ق  و���ش��ع��ادة  العربية 
را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شعادة 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
وال�شيافة  ال��ت�����ش��ري��ف��ات  دائ�������رة 
�شيف  را���ش��د  جمعة  و���ش��ع��ادة  بدبي 
الظاهري �شفري الدولة لدى دولة 

قطر. 
وق���د اأك���د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
اأمري  ث����اين  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ح��م��د 
دول������ة ق������ط������ر..اأن ف��ل�����ش��ط��ن هي 
مفتاح  وه��ي  االأوىل  العرب  ق�شية 
ال�����ش��ام واالأم�����ن واال���ش��ت��ق��رار يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط .. م�شددا 
ب��ح��ل هذه  اإال  ���ش��ام  اأن����ه ال  ع��ل��ى 
الق�شية حا عادال ودائما و�شاما 
امل�شروعة  احل���ق���وق  ك���ام���ل  ي��ل��ب��ي 
الفل�شطيني ويف مقدمتها  لل�شعب 
وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  اإقامة 
ال��ق��د���س ال�����ش��ري��ف. ون��ق��ل��ت وكالة 
�شموه  عن  )قنا(  القطرية  االأنباء 
خال اإفتتاحه ام�س اأعمال القمة 
ت�شت�شيفها  التي   24 ال���  العربية 
الدوحة .. اأنه يتعن على اإ�شرائيل 
اأن القوة الت�شنع االأمن  اأن تدرك 
واأن ال�شام وحده هو الذي يحقق 
ممار�شاتها  واأن  للجميع  االأم����ن 
على  االع���ت���داء  اأو  ال��ام�����ش��روع��ة 
املبارك  االأق�����ش��ى  امل�����ش��ج��د  ح��رم��ة 
ال�شرقية  القد�س  مدينة  وتهويد 
وم���وا����ش���ل���ة اال���ش��ت��ي��ط��ان واإب���ق���اء 
االأ�شرى الفل�شطينين يف ال�شجون 
املمار�شات  ه���ذه  ك��ل  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
وال�����ش��ي��ا���ش��ات ل��ن ت��ق��ود ���ش��وى اإىل 
وزيادة  املنطقة  يف  التوتر  اإ���ش��اع��ة 
اأبناء  و����ش���ط  واالح����ب����اط  ال���ي���اأ����س 
املزيد  وو�شع  الفل�شطيني  ال�شعب 
ط��ري��ق عملية  ال��ع��راق��ي��ل يف  م���ن 
اأ���ش��ا. واقرح  ال�����ش��ام امل��ت��ع��رة 
اأمري قطر عقد قمة عربية م�شغرة 
يف القاهرة يف اأقرب فر�شة ممكنة 
العربية  م�شر  جمهورية  برئا�شة 
بجانب  العربية  ال��دول  وم�شاركة 
وتكون  وح���م���ا����س  ف���ت���ح  ق���ي���ادت���ي 
ع���ل���ى حتقيق  االت�����ف�����اق  م��ه��م��ت��ه��ا 
الفل�شطينية  الوطنية  امل�شاحلة 
تنفيذية  ع��م��ل��ي��ة  خل���ط���وات  وف��ق��ا 
اأ�شا�س  وجدول زمني حمدد وعلى 
اتفاق القاهرة عام 2011 واتفاق 
وي�شمل   2012 ع�����ام  ال����دوح����ة 
انتقالية  حكومة  ت�شكيل   .. ذل��ك 
م���ن امل�����ش��ت��ق��ل��ن ل���اإ����ش���راف على 
والرئا�شية  الت�شريعية  االنتخابات 
واالت��ف��اق على م��وع��د اإج���راء تلك 
ف���رة زمنية  االن��ت��خ��اب��ات ���ش��م��ن 
باإن�شاء  ���ش��م��وه  وط���ال���ب  حم�����ددة. 
براأ�شمال  القد�س  لدعم  �شندوق 
اإن�شاوؤه  وي��ت��م  دوالر  م��ل��ي��ار  ق���دره 
فورا .. معلنا م�شاهمة دولة قطر 
�شاحب  واأك���د  دوالر.  مليار  ب��رب��ع 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن خليفة 
اآل ث���اين ح��ر���س دول���ة ق��ط��ر على 
والعنف  ل��ل��ق��ت��ل  ال���ف���وري  ال���وق���ف 
�شد املدنين واحلفاظ على وحدة 
اإرادة  �شورية اأر�شا و�شعبا وحتقيق 
�شعبها ب�شاأن انتقال ال�شلطة ودعم 
اجلهود العربية والدولية واحللول 
ال�شيا�شية التي حتقق اإرادة ال�شعب 
امل�شروعة.  وت��ط��ل��ع��ات��ه  ال�������ش���وري 
التاريخي  ال��ت��ح��ول  اأن  واأو�����ش����ح 
العربية  اأم���ت���ن���ا  ب����ه  مت����ر  ال�������ذي 

جديد  بفكر  معه  التعامل  يتطلب 
حقيقية  وب��اإرادة  جديدة  واأ�شاليب 
تطلعات  ي�شتلهم  ال���ذي  للتغيري 
لطموحاتها  وي�شتجيب  ال�شعوب 
دول��ة قطر  اأم��ري  واأك���د  امل�شروعة. 
اأهمية حتقيق التنمية االقت�شادية 
ل�شعوبنا  وال�شيا�شية  واالجتماعية 
االأمثل  ال��ط��ري��ق  ك��ون��ه  ال��ع��رب��ي��ة 
لتحقيق  االأ����ش���ا����ش���ي���ة  وال����رك����ي����زة 
ال���ن���ه�������ش���ة الأم����ت����ن����ا ال���ع���رب���ي���ة يف 
احلا�شر وامل�شتقبل .. م�شددا على 
�شرورة اأن يكون التعاون والتكامل 
يتاأثر  ال  واأن  اإجماع  حمل  العربي 

باخلافات ال�شيا�شية العابرة. 
ن��ح��و تطوير  ال��ت��وج��ه  اإىل  واأ����ش���ار 
يتفق  مب�����ا  ال���ع���رب���ي���ة  اجل����ام����ع����ة 
ملحيطنا  ال�����راه�����ن�����ة  وامل�����رح�����ل�����ة 
يعزز  وال���������دويل مب����ا  االإق���ل���ي���م���ي 
قدراتها يف التعامل مع مقت�شيات 
هذه املرحلة واحلفاظ على املبادئ 
عليها.  تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  واالأه�����داف 
عملية  ت�شتلهم  اأن  ���ش��رورة  واأك���د 
اإ�شاح وتطوير اجلامعة تطلعات 
مطالبها  وتلبي  العربية  ال�شعوب 
والعدالة  احل���ري���ة  يف  امل�����ش��روع��ة 
االجتماعية ويف الت�شامن العربي 
ال�شمو  �شاحب  واأو�شح  احلقيقي. 
ثاين  اآل  خليفة  ب��ن  ح��م��د  ال�شيخ 
تتطلب  االإ�������ش������اح  ع���م���ل���ي���ة  اأن 
اأول��وي��ات وا�شحة يف خطة  حتديد 
ع���م���ل اجل���ام���ع���ة وال���ت���و����ش���ل اإىل 
لتحقيق  حم��ددة  تنفيذية  ب��رام��ج 
ه���ذه االأول���وي���ات مب�����ش��ارك��ة جميع 
ال��������دول االع���������ش����اء وال����ب����ع����د عن 
العمل  واأ���ش��ال��ي��ب  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 
القدمية و ا�شتحداث االآليات التي 
تعزز عمل اجلامعة واإعاء معايري 
اختيار  يف  وال�����ش��ف��اف��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 
يف  للعمل  املوؤهل  الوظيفي  الكادر 
مبداأ  تثبيت  اإىل  اإ�شافة  اجلامعة 
االأغ��ل��ب��ي��ة ب����دال م���ن االإج����م����اع يف 
اتخاذ القرارات وذلك حتى تتحرر 
ق����رارات اجل��ام��ع��ة م��ن ه��ذا القيد 

الذي ي�شل فاعليتها.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب امل��ل��ك ح��م��د بن 
مملكة  م��ل��ك  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ش��ى 
ميثل  اأن  اأم����ل����ه  ع����ن  ال���ب���ح���ري���ن 
م��وؤمت��ر ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة يف دورته 
يراأ�س  ال���ذي  والع�شرين  ال��راب��ع��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اجتماعاته 
اأمري  ث����اين  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ح��م��د 
دولة قطر..عامة مهمة يف �شبيل 
ويحقق  املن�شودة  ال��غ��اي��ات  حتقيق 
ويعلي  العربي  االإن�شان  طموحات 
ب���االإمي���ان وال��ع��ل��م واحلرية  ���ش��اأن��ه 
والرفاهية  وال���ن���م���و  واالرت�����ق�����اء 
خدمة  يف  احل�������ش���اري  واال����ش���ه���ام 
مرحلة  ب�����دء  ب���ج���ان���ب  ال��ب�����ش��ري��ة 

االإ����ش���رائ���ي���ل���ي واإق�����ام�����ة ال����دول����ة 
امل�شتقلة داخل حدود  الفل�شطينية 
ال�شريف  القد�س  وعا�شمتها   67
لن تنعم هذه املنطقة باأي �شام اأو 

اأمن اأو ا�شتقرار.
واأ�شاد باالإجناز الذي حققته دولة 
فل�شطن يف اجلمعية العامة لاأمم 
املا�شي  نوفمرب  �شهر  يف  امل��ت��ح��دة 
مراقب  دول�����ة  ف��ل�����ش��ط��ن  ب��ق��ب��ول 
 .. امل��ت��ح��دة  االأمم  ع�����ش��و يف  غ���ري 
م�شريا اإىل �شرورة البناء على هذا 
الدويل  االعراف  لتاأكيد  االإجناز 
بفل�شطن كدولة مكتملة املقومات 

واقعة حتت االحتال.
اإنهاء  ���ش��رورة  على  العربي  و�شدد 
وحتقيق  الفل�شطيني  االن��ق�����ش��ام 
التفاهمات  وت��ن��ف��ي��ذ  امل�������ش���احل���ة 
التوافق  مت  ال���ت���ي  واالت����ف����اق����ات 
ب�����ش��اأن��ه��ا يف ال���ق���اه���رة وال����دوح����ة 
ال��ق��رار الوطني  ال���ش��ت��ع��ادة وح���دة 
موؤ�ش�شات  ووح�����دة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

الدولة الفل�شطينية.
العربية  امل���ن���ط���ق���ة  اأن  واأو������ش�����ح 
 2009 الدوحة  �شهدت منذ قمة 
م ت����غ����ريات م��ه��م��ة حت���م���ل اأب����ع����ادا 
وتداعيات بالغة االأثر على جممل 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأو������ش�����اع 

حا�شرا وم�شتقبا.
ت��ف��ر���س على  ال��ت��غ��ريات  اأن  واأك����د 
م�شوؤوليات  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 
اأ�شكال  ك���ل  ت���وف���ري  جت����اه  ك����ربى 
لعملية  الفعالة  وامل�شاندة  الدعم 
ت��ل��ك الدول  ال��ت��غ��ي��ري اجل���اري���ة يف 
هذه  اأعباء  جت��اوز  على  مل�شاعدتها 
وقت  اأق�شر  يف  االنتقالية  املرحلة 
مم��ك��ن وب��اأق��ل ق���در م��ن اخل�شائر 
م�شددا   .. االقت�شادية  التكلفة  اأو 
دولة  اأي  وا���ش��ت��ق��رار  اأم���ن  اأن  على 
ال��دول العربية مي�س مبا�شرة  من 
الدول  جميع  وا�شتقرار  م�شتقبل 

العربية واملنطقة برمتها.
قيام  ���ش��رورة  على  العربي  و���ش��دد 
اإيجابية  ب���اأدوار  العربية  اجلامعة 
الدول  م�شاعدة  يف  تقليدية  غ��ري 
العربية املعنية على اإجناز خطوات 
امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة وه����ذا ال���دور 
اخت�شا�شات  ���ش��ل��ب  يف  ي����ن����درج 
وهو  وم�������ش���وؤول���ي���ات���ه���ا  اجل���ام���ع���ة 
ماين�س عليه اأي�شا ميثاق اجلامعة 

العربية
العربية  اجل���ام���ع���ة  اأن  واأو������ش�����ح 
حري�شة كل احلر�س على موا�شلة 
دع����م ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ن���اء اجل����اري����ة يف 
العديد من الدول العربية حتقيقا 
احلرية  يف  ال�������ش���ع���وب  ل��ت��ط��ل��ع��ات 
معربا   .. الدميقراطي  والتغيري 
التون�شي على  لل�شعب  عن حتياته 
ما حققه من اإجنازات على طريق 

ج���دي���دة م���ن ال��ت��ط��ور ال��ب��ن��اء مبا 
العربية  االأخ���وة  رواب���ط  م��ن  يعزز 
جماالت  ويفتح  امل�شالح  ويحمي 
الدول  ب��ن  املثمر  للتعاون  اأو���ش��ع 
االأنباء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت  ال��ع��رب��ي��ة. 
القطرية )قنا( عن عاهل البحرين 
يف بيان اأدىل به لدى و�شوله مطار 
قوله..اإن  ام�����س  ال���دويل  ال��دوح��ة 
متغريات  ي�شهد  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 
جديدة وحتديات كبرية وعاقات 
اآثار  لها  كانت  العامل  يف  مت�شابكة 
اأمتنا  و�شعوب  دولنا  على  مبا�شرة 
اإ�شرارا  اأكر  يجعلنا  مما  العربية 
عرى  توثيق  يف  قدما  امل�شي  على 
ال���ت���اح���م وال��ت��م��ا���ش��ك. واأ����ش���اف 
اأن���ن���ا نبحث  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ال���ع���اه���ل 
اأ�شاليب  تطوير  يف  وبعمق  جادين 
امل�شرك  العربي  والعمل  التعاون 
مب����ا ي���ع���زز وح������دة ����ش���ع���وب االأم�����ة 
العربية واآمالهم وتطلعاتهم التي 
يف  وتتج�شد  قلوبهم  اإليها  تطمح 
واقعية  واإج�������راءات  ع��م��ل��ي��ة  ���ش��ي��غ 
اآمن  م�شتقبل  يف  ال��ث��ق��ة  ت�����ش��وده��ا 
ان تتفق  اأع��ي��ن��ن��ا  ن�����ش��ب  وا���ش��ع��ن 
جميع خطواتنا مع مبادئنا الثابتة 
التي يفر�شها علينا ديننا احلنيف 

وتاريخنا العربي. 
م���ن ج��ه��ت��ه رح����ب ال���دك���ت���ور نبيل 
جلامعة  ال���ع���ام  االأم������ن  ال���ع���رب���ي 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب���االق���راح الذي 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ب��ه ���ش��اح��ب  ت��ق��دم 
حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري دولة 
م�شغرة  ع��رب��ي��ة  ق��م��ة  بعقد  ق��ط��ر 
املبا�شر  ل���اإ����ش���راف  ال���ق���اه���رة  يف 
الوطنية  امل�����ش��احل��ة  حتقيق  ع��ل��ى 

الفل�شطينية.
القاها  كلمة  خ��ال  العربي  واأك���د 
التي   24 ال���  العربية  القمة  اأم���ام 
بالدوحة  ام�����س  اأعمالها  انطلقت 
هي  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ق�����ش��ي��ة  اأن 
دائما جوهر ال�شراع يف املنطقة .. 
م�شددا على اأنه مل يعد من املقبول 
مفاو�شات  م�����ش��ار  يف  االن����خ����راط 
مب����ب����ادرات  ال���ق���ب���ول  اأو  ع��ق��ي��م��ة 
ق�شايا  م����ع  ت��ت��ع��ام��ل  ت��ف��او���ش��ي��ة 
الوقت  لت�شييع  وج��زئ��ي��ة  فرعية 
واالحتال  اال�شتيطان  وتكري�س 
اأن تتعامل بجدية مع جوهر  دون 

اأ�شا�س هذا ال�شراع.
مع  امل���ف���او����ش���ات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
تتم  واأن  البد  االإ�شرائيلي  اجلانب 
وف��ق االأ���ش�����س وال���ق���رارات الدولية 
والعادل  ال�شامل  ال�شام  لتحقيق 
ق���رارا  امل��ن��ط��ق��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
 338 و   242 االأم�������ن  جم��ل�����س 
ذات  االأخ���رى  الدولية  وال��ق��رارات 

ال�شلة.
االحتال  اإنهاء  بدون  اأنه  واأو�شح 

يلوح  ما  رغم  الدميقراطي  البناء 
توترات  اأو  ���ش��ع��وب��ات  م��ن  اأح��ي��ان��ا 

اأوعقبات.
واأ�شار اإىل اأن هذا هو احلال نف�شه 
يف م�����ش��ر ال���ت���ي ت�����ش��ت��ع��د الإج�����راء 
عن  واأع���رب   .. برملانية  انتخابات 
ب�شاأنها  ال��ت��واف��ق  ي��ت��م  اأن  يف  اأم��ل��ه 
وتتم بنجاح واأن تتمكن م�شر من 
التي  وامل�شاكل  ال�شعوبات  اجتياز 
.. داعيا  اأق��رب فر�شة  تواجهها يف 
اجلميع اإىل توفري الدعم املطلوب 

مل�شر.
جلامعة  ال����ع����ام  االأم��������ن  ورح������ب 
احلوار  ب��ان��ط��اق  العربية  ال���دول 
ال���وط���ن���ي ال�������ش���ام���ل يف ال���ي���م���ن .. 
ب������اأن يحقق  م���ع���رب���ا ع����ن ت��ط��ل��ع��ه 
املبادرة  ب��ن��ود  حت��ق��ي��ق  يف  اأه���داف���ه 
التنفيذية.  واآل��ي��ات��ه��ا  اخلليجية 
تتوا�شل  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
مع دولة قطر واالحتاد االإفريقي 
ال�شام والتنمية يف  لدعم حتقيق 
داعيا   .. دارف���ور  واإقليم  ال�����ش��ودان 
امل�شاركة  اإىل  االأع�������ش���اء  ال������دول 
ال��ف��ع��ال��ة وت��ق��دمي ت��ع��ه��دات مالية 
الدولين  املانحن  ملوؤمتر  مقدرة 
 7 الدوحة يومي  الذي �شيعقد يف 
اأن  امل��ق��ب��ل. ول��ف��ت اإىل  اب��ري��ل   8 و 
اجلارية  ال�شيا�شية  العملية  دع��م 
ت�شتحق  القمر  ج��زر  جمهورية  يف 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  التحية  اجل��م��ي��ع  م��ن 
قدر النجاح الذي حتقق موؤخرا يف 
ال�شومال على �شعيد اإمتام املرحلة 
وانتخاب  ال���ب���اد  يف  االن��ت��ق��ال��ي��ة 
ب���رمل���ان ورئ��ي�����س ج��دي��د ل��ل��ب��اد .. 
اإعادة  م�شرية  دع��م  وج���وب  م���ربزا 
االإعمار وبناء موؤ�ش�شات الدولة يف 

ال�شومال.
وق����ال ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل ال��ع��رب��ي اإن 
دعمها  توا�شل  العربية  اجلامعة 
العربية  االإم�������ارات  ل���دول���ة  ال���ت���ام 
وعادل  �شلمي  حل  الإيجاد  املتحدة 
الثاث  االإماراتية  اجل��زر  لق�شية 
ال���ك���ربى وطنب  " ط��ن��ب  امل��ح��ت��ل��ة 
طريق  ع��ن  واأب��وم��و���ش��ى  ال�شغرى 
اإىل  اللجوء  اأو  الثنائية  املفاو�شات 
.. كما  ال���دول���ي���ة  ال���ع���دل  حم��ك��م��ة 
احلكومة  العربية  اجلامعة  تدعو 
االإي��ران��ي��ة اإىل ال��ت��ج��اوب م��ع هذا 
امل��ط��ل��ب ال��ع��رب��ي ال����ذي ي��ت��ف��ق مع 
بناء  اأج���ل  م��ن  ال��دول��ي��ة  ال�شرعية 
الثقة وتعزيز االأمن واال�شتقرار يف 

منطقة اخلليج.
وب�شاأن االأزمة ال�شورية اأكد العربي 
التداعيات  ي������درك  اجل���م���ي���ع  اأن 
ا�شتمرار  ع��ن  الناجمة  اخل��ط��رية 
االأزمة ال�شورية الدامية .. حمذرا 
من اأن ا�شتمرار هذا اجلرح النافذ 
باأخطار  يهدد  ال�شوري  اجل�شد  يف 

بدء اأعمال القمة العربية يف الدوحة مب�صاركة حممد بن را�صد 

اأمري قطر يقرتح عقد قمة م�شغرة بالقاهرة لالإ�شراف على امل�شاحلة الفل�شطينية
عاهل البحرين يوؤكد اأهمية تطوير التعاون العربي امل�صرتك مبا يعزز وحدة �صعوب االأمة واآمالهم

اخلطيب يرحب باأي حل �شيا�شي يجنب ال�شعب ال�شوري الدمار واخلراب 
العربي يوؤكد دعم اجلامعة العربية ل�صيادة االإمارات على جزرها الثلث املحتلة

تتعلق  ق��ب��ل،  م��ن  الليبيون  بها  ي�شمع  مل  تفا�شيل  القطعاين 
ومن  اجلثث.  من  للتخل�س  ب�شعة  اأ�شاليب  القذايف  با�شتخدام 
بن هذه االأ�شاليب قيام امل�شرفن على عملية القتل اجلماعي 
 29 ب��اح��ة ال�شجن ي��وم  بو�شع اجل��ث��ث يف ح��ف��رة ك��ب��رية داخ���ل 
املرور  البلدوزر االأ�شفر  يونيو-حزيران، وقد طلبوا من �شائق 
فوق اجلثث لعدة مرات حتى ت�شتوعب احلفرة اأكرب عدد منها. 
يدو�س على  كان  اأن��ه  االآن  املعتقل  ال�شائق  القطعاين عن  ونقل 
اجلثث بالبلدوزر، وي�شتمع اإىل اأ�شوات حتطم عظام ال�شجناء. 
بعد ذلك قام امل�شرفون على العملية ب�شكب مواد كيمائية اأقرب 
اإىل ماء النار على اجلثث، وو�شعوا طبقة خر�شانة على القرب 
من  اإن  التحقيقات  حما�شر  عن  القطعاين  وينقل  اجلماعي. 
�شت  2001 وجدوا  بانت�شال اجلثث يف مار�س-اآذار عام  قاموا 

•• طرابل�س-وكاالت:

عي�شى  حممد  ليبيا  يف  ال�شحايا  اأه���ايل  جمعية  رئي�س  ي��روي 
القطعاين وهو �شجن �شابق يف �شجن بو�شليم تفا�شيل ما جرى 
يومي 28 و29 يونيو-حزيران عام 96 وراء اأ�شوار هذا ال�شجن 
والقطعاين  طرابل�س.   الليبية  العا�شمة  �شواحي  يف  ال��واق��ع 
�شقيق ملعتقلن اثنن قتل اأحدهما يف املذبحة التي راح �شحيتها 
1270 معتقا . ويقول اإنه بحكم وظيفته اطلع على حما�شر 
التحقيقات واملواد املرئية وامل�شاهد التمثيلية لعملية حماوالت 
اأج���ه���زة اأم����ن ال��ع��ق��ي��د ال���راح���ل م��ع��م��ر ال���ق���ذايف اإخ���ف���اء معامل 
 150 ال�شابقة بعد اعتقال ما يقارب  ال�شنوات  اجلرمية طيلة 
وك�شف  اجل��ث��ث.  يف  ال��ن��ار  واإ���ش��رام  وال�شحل  القتل  يف  متورطا 

اجلثث  بنقل  قام  ال�شابق  النظام  اأن  موؤكدا  نائمة،  كاأنها  جثث 
يف ذلك ال�شهر يف حماولة فا�شلة ملحو اآثار اجلرمية نهائيا دون 
اآلة  الداخلي  االأمن  ا�شرى  املوقوفن  لروايات  جدوى. ووفقا 
اأف��راد االأم��ن القرب يف باحة  تك�شري ال�شخور ال�شخمة، ونب�س 
اجلو�س  منطقة  عند  اآخ��ر  موقع  اإىل  اجلثث  ونقلوا  ال�شجن، 
حتطمت  بها  جثث  ث��اث  و���ش��ع  بعد  لكنهم  ال��غ��رب��ي،  باجلبل 
ووفقا  الدبابات.  �شا�شل  كبري  حد  اإىل  ت�شبه  التي  متاري�شها 
بالقرب من  االأم��ن بحفر حفرة كبرية  قام  القطعاين،  لرواية 
املكان بعمق مر ون�شف املر، وو�شعوا بها اجلثث، وا�شتخدموا 
القرب  ي�شتوعب  لكي  البلدوزر  بعجات  ال�شحل  طريقة  نف�س 
واأ�شرموا  البنزين  م��ن  كبرية  كميات  و�شكبوا  اجل��ث��ث،  جميع 

النار على مدى ثاثة اأيام يف جميع اجلثث.

ج�شيمة تطال م�شتقبل هذا البلد 
اأمن  تداعياتها  تطال  كما  واأم��ن��ه 
وا�شتقرار الدول املجاورة واملنطقة 

باأ�شرها.
وبن اأن اجلامعة وقفت اإىل جانب 
انتفا�شة ال�شعب ال�شوري ال�شلمية 
العديد  وط��رح��ت  انطاقها  منذ 
اأ�شفه  ع��ن  .. معربا  امل��ب��ادرات  م��ن 
اإقرار  يف  امل��ب��ادرات  تلك  ف�شل  اإزاء 

الت�شوية ال�شيا�شية املن�شودة.
امل�شوؤولية  ال�شوري  النظام  وحمل 
االأزم�����ة  ه����ذه  ت��ف��اق��م  ع���ن  االأوىل 
امل���ن���ح���ى اخلطري  ه�����ذا  وب���ل���وغ���ه���ا 
اعتماده  ع���ل���ى  اإ������ش�����راره  ب�����ش��ب��ب 
احل���ل ال��ع�����ش��ك��ري ال���ذي ب��ل��غ مداه 
الثقيلة من  االأ�شلحة  ا�شتخدام  يف 
ط��ائ��رات وم��داف��ع و���ش��واري��خ �شد 
موؤكدا   .. ال�����ش��وري  ال�شعب  اأب��ن��اء 
اأن جمل�س االأم��ن ال��دويل يتحمل 
م�شوؤولية االإخفاق يف فر�س احلل 
ال�شيا�شي لاأزمة ب�شبب عجزه عن 
ات��خ��اذ ال���ق���رارات ال���ازم���ة لوقف 

نزيف الدم يف �شوريا.
ال��ع��رب��ي جم���ددا اىل توفري  ودع���ا 
لاأخ�شر  جل����ه����ود  ال�����دع�����م  ك�����ل 
امل�شرك  امل���ب���ع���وث  االإب���راه���ي���م���ي 
العربية  واجلامعة  املتحدة  لاأمم 
يف  ج��ه��وده  موا�شلة  م��ن  ومتكينه 
الدويل  التوافق  لتحقيق  التو�شل 
واالإق��ل��ي��م��ي ح����ول ع��ن��ا���ش��ر خطة 
اأ�ش�شها يف  التي ج��رى و�شع  احل��ل 
الدولية  العمل  جمموعة  اجتماع 

يف يونيو املا�شي يف جنيف.
وق����ال ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل ال��ع��رب��ي يف 
ك��ل��م��ت��ه اأم�����ام ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة اأود 
اأنه  على  اأوؤك���د  اأن  ال�شياق  ه��ذا  يف 
بالرغم من حالة اال�شتع�شاء على 
احلل فاإن خيار الت�شوية ال�شيا�شية 
الذي  ال�شورية هو اخليار  لاأزمة 
اأي  اأن  ك���م���ا  ب����ه  ال��ت��م�����ش��ك  ي���ج���ب 
ال�شيا�شي  احل���ل  ب��اجت��اه  خ��ط��وات 
ب����االأول����وي����ة يف  اأن حت���ظ���ى  الب�����د 

جهودنا.
ال�شياق  ه����ذا  يف  ال���ع���رب���ي  و����ش���دد 
وحدة  على  املحافظة  اأهمية  على 
اليوم  املجتمعة  ال�شورية  املعار�شة 
الوطني  االئ����ت����اف  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
ل���ق���وى ال����ث����ورة وامل���ع���ار����ش���ة كما 
اأك����د ع��ل��ى ذل���ك جم��ل�����س اجلامعة 
6 مار�س  اجتماعه يف  ال���وزاري يف 
اع��ت��رب االئتاف  اجل����اري وال����ذي 
لل�شعب  والوحيد  ال�شرعي  املمثل 
يف  امل�شروعة  ولتطلعاته  ال�شوري 
الدميقراطي  وال��ت��غ��ي��ري  احل��ري��ة 
اأر�شا  ���ش��وري��ا  ب���وح���دة  وال��ت��م�����ش��ك 
املت�شاوية  وب����احل����ق����وق  و����ش���ع���ب���ا 
على  ال�شورين  املواطنن  جلميع 
االجتماعية  مكوناتهم  اخ��ت��اف 

وال�شيا�شية. ورحب يف هذا االإطار 
رئي�س  اخل���ط���ي���ب  م���ع���اذ  ب���اأح���م���د 
ل��ق��وى الثورة  ال��وط��ن��ي  االئ��ت��اف 
ان�شم  ال���ذي  ال�شورية  وامل��ع��ار���ش��ة 
ب�شفته  ال��ي��وم  القمة  اجتماع  اإىل 
لل�شعب  ووح���ي���دا  ���ش��رع��ي��ا  مم��ث��ا 
ال�����ش��وري ب��ع��د جن���اح االئ��ت��اف يف 
 .. امل��وؤق��ت��ة  احل��ك��وم��ة  ت�شكيل  ب���دء 
هيتو  لغ�شان  متنياته  ع��ن  معربا 
بالتوفيق  املوؤقتة  احلكومة  رئي�س 
ال�����ش��ع��ب��ة خ����ال هذه  يف م��ه��ام��ه 
من  احلا�شمة  االنتقالية  ال��ف��رة 

تاريخ �شوريا.
اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي  ال���دك���ت���ور  ول��ف��ت 
املعنية  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  اجل���ام���ع���ة 
توا�شل اجلهود من اأجل امل�شاهمة 
االإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ت��وف��ري  يف 
واالإغ�����اث�����ي�����ة ل��ل�����ش��ع��ب ال�������ش���وري 
�شوريا  داخ������ل  م���ن���ه  وال����ن����ازح����ن 
الدول  داع��ي��ا   .. اجل����وار  دول  ويف 
م�شوؤولياتها  حتمل  اإىل  االع�شاء 
يف جمال تقدمي العون وامل�شاعدات 
الازمة لتوفري االأن�شطة االإغاثية 
لل�شعب  وال���ع���اج���ل���ة  ال�������ش���روري���ة 

ال�شوري.
واأ�شار يف هذا ال�شياق اإىل التعهدات 
التي اأعلنت عنها الدول العربية يف 
الكويت  دول��ة  يف  املانحن  م��وؤمت��ر 
الذي انعقد يف �شهر يناير املا�شي.

اىل ذلك اأكد اأحمد معاذ اخلطيب 
رئ��ي�����س االئ��ت��اف ال��وط��ن��ي لقوى 
ال���ث���ورة وامل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة اأن 
حريته  ثمن  دفع  ال�شوري  ال�شعب 
من دمه وقراره ينبع من م�شاحله 
ويرف�س و�شاية اأي جهة يف اتخاذ 

قراره.
وق�����ال اخل��ط��ي��ب يف ك��ل��م��ت��ه اأم����ام 
م��وؤمت��ر ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة يف دورته 
اختاف  اإن  ام�����س  ال�24  ال��ع��ادي��ة 
وجهات النظر االإقليمية والدولية 
ق���د ���ش��اه��م يف ت��ع��ق��ي��د امل�����ش��األ��ة يف 
م�شاحلنا  ت��ت��ق��اط��ع  وق����د  ���ش��وري��ا 
م��ع ب��ع�����س اجل��ه��ات ول��ك��ن الثورة 
وال�شعب  نف�شها  �شنيعة  ال�شورية 
ال�����ش��وري وح��ده ه��و ال��ذي فجرها 

وهو الذي �شيقرر م�شريها.
�شار  ال�شورين  اأك��ر  اأن  واأ���ش��اف 
زاهدا جتاه اأي موؤمتر دويل ما دام 
يعجز عن مترير احلد االأدنى من 
الدعم حلرية ال�شورين مت�شائا 
عن  الدفاع  حق  تقرير  يحتاج  هل 
فيها  ي��ذب��ح  ���ش��ن��وات  اإىل  ال��ن��ف�����س 
ال�شعب ال�شوري بطريقة ممنهجة 

ووا�شحة.
جامعة  اأن  اإىل  اخل��ط��ي��ب  ون�����وه 
مبادرة  ق���دم���ت  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول 
�شوريا  م��ق��ع��د  ب��ت��ق��دمي  ���ش��ج��اع��ة 
بعد م�شادرة  ال�شوري  ال�شعب  اإىل 

.. م�شريا  ق��رن  مل��دة ن�شف  ق���راره 
ج����زء من  ه���و  امل��ق��ع��د  ه���ذ  اأن  اإىل 
ال�شعب  منها  ح��رم  التي  ال�شرعية 
التجاوز  هذا  واأن  طويا  ال�شوري 
ل��ل�����ش��غ��وط ال���دول���ي���ة ل��ي�����س فقط 
بل  ال�شوري  لل�شعب  يقدم  اإجن���ازا 
ي���دل ع��ل��ى م��ا ق��د يح�شل يف حال 

التعا�شد.
الوطني  االئ���ت���اف  رئ��ي�����س  واأك�����د 
ال�شورية  واملعار�شة  الثورة  لقوى 
�شيقرر  ال��ذي  هو  �شوريا  �شعب  اأن 
�شيحكمه  وك���ي���ف  ���ش��ي��ح��ك��م��ه  م���ن 
مع  ليعي�شوا  اأب���ن���اوؤه  و���ش��ي��ت��ف��اه��م 
بع�شهم البع�س اأما الفكر املت�شدد 
فهو نتيجة الظلم والف�شاد وعلينا 
امل��ق��دم��ات ول��ي�����س فقط  ن��ع��ال��ج  اأن 
تعد �شمائرهم  الذين مل  نلوم  اأن 
امل��ذاب��ح كل  تتحمل م��ا يجري م��ن 

يوم.
النظام  اأن  ع��ل��ى  اخل��ط��ي��ب  و���ش��دد 
اأي حل  الذي يرف�س  ال�شوري هو 
ل���اأزم���ة وق����ال ن��ح��ن ن��رح��ب باأي 
النا�س  دم���اء  يحفظ  �شيا�شي  ح��ل 
ويجنب املزيد من اخلراب وقدمنا 
لي�س فيها  اإن�شانية  للنظام مبادرة 
واإمنا  ع�شكري  اأو  �شيا�شي  بند  اأي 
االأبرياء ولكن  �شراح  اإطاق  فقط 

النظام رف�س ب�شابة .
�شراح  اإط�������اق  ط��ل��ب��ن��ا  واأ������ش�����اف 
الن�شاء  وخ�������ش���و����ش���ا  امل��ع��ت��ق��ل��ن 
واالأط������ف������ال واإن�����ن�����ا ن����وؤث����ر احل���ل 
ال�شيا�شي توفريا ملزيد من الدماء 
واخل�������راب وال����ث����ورة ال�������ش���وري���ة ال 
متلك طائرات حربية وال �شورايخ 
امل�شوؤول  هو  وح��ده  والنظام  �شكود 

االأول واالأخري.
وقال نحن نريد احلرية وال نريد 
من  م��زي��د  اإىل  ���ش��وري��ا  مت�شي  اأن 
ن��ت��ع��ام��ل من  اأن  ون���ري���د  اخل�����راب 
وتفاهم  ان��ت��ق��ال��ي��ة  ع���دال���ة  خ����ال 
وطني وحل �شيا�شي وا�شح يق�شي 
هذا النظام عن املزيد من التوح�س 

واخلراب.
معاذ  اأح�����م�����د  ال�������ش���ي���د  وط�����ال�����ب 
ال�شوري  ال�شعب  با�شم  اخلطيب 
من  واأ�شكاله  ���ش��وره  بكل  بالدعم 
ك���ل االأ����ش���ق���اء واالأ�����ش����دق����اء ومن 
ذل��ك احل��ق الكامل يف ال��دف��اع عن 
ال��ن��ف�����س وم��ق��ع��د ���ش��وري��ا يف االأمم 
امل����ت����ح����دة وامل����ن����ظ����م����ات ال���دول���ي���ة 
وجتميد اأموال النظام التي نهبها 
الإعادة  وتخ�شي�شها  ال�شعب  م��ن 
ال�شكر  ال��ب��ن��اء واالإع���م���ار .. ووج���ه 
اإىل كل حكومات العامل التي تدعم 
 .. حريته  لنيل  ال�����ش��وري  ال�شعب 
داعيا اجلميع لاإيفاء بااللتزامات 

التي وعدوا بها.
ال�شوري جمتمع  اإن املجتمع  وقال 
متمدن اكت�شفوا اأنف�شهم مع الثورة 
واأجهزة  م��دن��ي��ة  اإدارات  واأن�������ش���اأوا 
وم�شايف  وق�شاء  وحم��اك��م  �شرطة 
تعمل حتت االأر�س ومدار�س حتت 
الق�شف وهناك عقبات كثرية لكن 
ومن  االإجن���از  على  ت�شميم  هناك 
االإجن��ازات م�شروع حكومة موؤقتة 
مت اخ��ت��ي��ار رئ��ي�����ش��ه��ا غ�����ش��ان هيتو 
الهيئة  من  وننتظر  به  ثقة  وكلنا 
تقدمي  الوطني  العامة لائتاف 
ملناق�شته  احلكومة  رئي�س  برنامج 
االئتاف  بتطوير  نفكر  اأن��ن��ا  كما 

اإىل موؤمتر وطني جامع.
قال  املتحدة  ال��والي��ات  دور  وح��ول 
م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب اإن����ه ط��ال��ب وزير 
ج��ون كريي  االأم��ري��ك��ي  اخلارجية 
باتريوت  ����ش���وراي���خ  م��ظ��ل��ة  مب����د 
ووعد  ال�����ش��وري  ال�����ش��م��ال  لت�شمل 
ومازلنا  وق����ال  امل��و���ش��وع  ب��درا���ش��ة 
الناتو  ح��ل��ف  م���ن  ق������رارا  ن��ن��ت��ظ��ر 
حفاظا على االأبرياء واأرواح النا�س 
اأوطانهم  اإىل  امل��ه��ج��ري��ن  واإع������ادة 

ليعي�شوا حياتهم الطبيعية.
لدولة  ال�����ش��ك��ر  اخل���ط���ي���ب  وق������دم 
ق���ط���ر ال���ت���ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف امل���وؤمت���ر 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
واإقليم  ولبنان  واالأردن  واالم��ارات 
ال��ع��راق وت��رك��ي��ا وليبيا  ك��رد���ش��ت��ان 
التي  ال���دول  وك��ل  وتون�س  وم�شر 
���ش��ارك��ت يف امل��وؤمت��ر وك��ل م��ن دعم 
ح���ق ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وري م���ن اأج���ل 
بت�شهيل  جميعا  وطالبهم  حريته 
واإقاماتهم  ال�����ش��وري��ن  م��ع��ام��ات 
ودع��م��ه��م ق���در االإم���ك���ان.  وطالب 
املوؤمتر  ق��رار يف  باعتماد  اخلطيب 
و���ش��م��ن م��ا ت�شمح ب��ه ظ���روف كل 
دولة وا�شتجابة للكثريين باإطاق 
الوطن  ك���ل  يف  امل��ع��ت��ق��ل��ن  ����ش���راح 
الثورة  انت�شار  يوم  ليكون  العربي 
الظلم هو  ك�شر حلقة  ال�شورية يف 

يوم فرحة لكل ال�شعوب العربية. 
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حمتملة  ت��وت��رات  من  رعاياها  كينيا  يف  االمريكية  ال�شفارة  ح��ذرت 
يف  العليا  املحكمة  تف�شل  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اذ  املقبل  اال���ش��ب��وع  مطلع 
الطعن القانوين على نتائج االنتخابات الرئا�شية املقدم من املر�شح 
وا�شعة  انتهاكات  اأودي��ن��ج��ا ح��دوث  وي��زع��م  اأودي��ن��ج��ا.  راي��ا  اخلا�شر 
املا�شي  ال�شهر  ج��رت  وال��ت��ي  الت�شويت  م��ن  االوىل  امل��رح��ل��ة  خ��ال 
واأ�شفرت عن فوز مناف�شه اأوهورو كينياتا ابن اأول رئي�س لكينيا الذي 
و�شف االنتخابات بانها حرة ونزيهة. وتعد الق�شية اختبارا جديدا 
االنتخابات  نتائج  على  النزاع  فجر  اأن  بعد  كينيا  يف  للدميقراطية 
قتلى.  ل�شقوط  اأدت  قبلية  ت��وت��رات  �شنوات  خم�س  قبل  ج��رت  التي 
وي�شكلون  االالف  كينيا  يف  االمريكين  املواطنن  ع��دد  يتجاوز  وال 
جزءا من جالية اأجنبية كبرية يف بلد يعد مركزا للتجارة وال�شركات 
متعددة اجلن�شيات كما ي�شت�شيف املقرات االقليمية لوكاالت االمم 
ال�شفارة االمريكية  االن�شانية وحثت  املنظمات  املتحدة وغريها من 

رعاياها على االبتعاد عن اأي احتجاجات وان بدت �شلمية.

قالت ال�شرطة الربيطانية اإن قطب االأعمال الرو�شي املن�شق بوري�س 
برييزوف�شكي، البالغ من العمر 67 عاما، والذي عر على جثته يف 
حمام منزله مبقر اإقامته يف اإ�شكوت بجنوب بريطانيا يوم ال�شبت، مات 
م�شنوقا.  واأو�شحت ال�شرطة اأن فح�شا للجثة مل يظهر اأي عامات 
على مقاومة عنيفة، لكن �شيجري اإجراء املزيد من االختبارات مبا يف 
ذلك اختبارات لل�شموم. وقالت ال�شرطة الربيطانية اإن نتائج فح�س 
اأخ�شائي يف االأم��را���س من وزارة  اأج��راه  اجلثة عقب الوفاة، وال��ذي 
الداخلية، اأ�شار اإىل اأن �شبب الوفاة يتطابق مع ال�شنق، ومل يعر على 
ت�شتغرق  اأن  ال�شرطة  ورجحت   ، عنيفة  مقاومة  اإىل  ي�شري  �شيء  اأي 
واأعلن  نتائجها.  اإع���ان  قبل  اأ�شابيع  ب�شعة  االإ�شافية  االخ��ت��ب��ارات 
والبيولوجية  والكيميائية  النووية  امل��واد  يف  املتخ�ش�شون  املحققون 
الواقع  املنزل  م�شبوه يف  �شيء  اأي  على  يعروا  اأنهم مل  واالإ�شعاعات 
ج��ن��وب غ���رب ل��ن��دن ح��ي��ث ع��ر ع��ل��ى ج��ث��ة امل��ل��ي��اردي��ر ال��رو���ش��ي. وملح 
يعاين  كان  الأنه  نف�شه  قتل  اأنه رمبا  اإىل  مقربون من برييزوف�شكي 
اكتئابا حادا بعد اأن خ�شر معركة ق�شائية كلفته �شتة مليارات دوالر 
اأبرامفيت�س.  روم��ان  هو  اآخ��ر  رو�شي  اأعمال  �شد قطب  املا�شي  العام 
وكان امللياردير ال�شابق قد ا�شتخدام نفوذه لدى الكرملن يف م�شاعدة 
قبل  ال�شلطة،  اإىل  الو�شول  على  بوتن  الرو�شي فادميري  الرئي�س 
اأ�شد  اأحد  اأ�شبح  2000 اإىل بريطانيا حيث  اأن يفر من الباد عام 

منتقدي النخبة احلاكمة اجلديدة يف رو�شيا.
 

ال�شن  �شفينة �شيد يف بحر  النار على  بفتح  ال�شن  اتهمت فيتنام 
ام�س  بكن  نفته  ما  وه��و  مق�شورتها  وح��رق  عليه  املتنازع  اجلنوبي 
ال��ث��اث��اء. وت����زداد ال��ت��وت��رات ب�شبب امل��ط��ال��ب ب��ال�����ش��ي��ادة ع��ل��ى بحر 
ال�شن اجلنوبي الغني مبوارد الطاقة. وباتت ال�شن التي تطالب 
فيتنام  مع  مبا�شرة  مواجهة  يف  البحر  مياه  معظم  على  بال�شيادة 
وبروناي  تايوان  تطالب  كما  املتحدة.  ال��والي��ات  حليفتي  والفلبن 
وهناك  اجلنوبي.  ال�شن  بحر  من  اأج��زاء  على  بال�شيادة  وماليزيا 
نزاع منف�شل بن ال�شن واليابان على مياه بحر ال�شن ال�شرقي. 
وذكر بيان على موقع احلكومة الفيتنامية اأن �شفنا �شينية طاردت 
 20 يوم  بارا�شيل  جزر  قرب  النريان  عليها  وفتحت  ال�شيد  �شفينة 
البحري  للقانون  انتهاك  باأنها  الواقعة  البيان  وو�شف  اذار  مار�س 
متفحمة  لبقايا  �شورا  فيتنامية  حكومية  �شحف  ون�شرت  ال��دويل. 
قالت انها بقايا مق�شورة �شفينة ال�شيد. وقالت وزارة اخلارجية يف 
بيان ن�شر يف �شاعة متاأخرة الليلة قبل املا�شية هذه م�شاألة خطرية 
فيتنام على هذا  واأ�شافت تعر�س  فيتنام.  ل�شيادة  انتهاك  للغاية.. 
الفعلة  هذه  مع  بح�شم  والتعامل  بالتحقيق  ال�شن  وتطالب  بقوة 
بال�شيادين  حلقت  التي  اال�شرار  عن  تعوي�شات  ودفع  الاان�شانية 
هونغ  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  ونفى  الفيتنامين. 
ال�شيد تعر�شت ال�شرار وحثها  اأن �شفينة  يل ما ذكرته فيتنام من 

على اأن توجه �شياديها اىل االبتعاد عن مياه ال�شن.

عوا�شم

نريوبي

هانوي

لندن

اأ�شــري فل�شـطيني ي�شرب 
عن الطعــام ليـرى اأّمــه 

•• رام اهلل-وكاالت:

اأب��و ع�شبة  ُي�شمح للحاجة ر�شمية  االأخ���رية، مل  ال�شبعة  االأع���وام  على م��دار 
بزيارة ابنها عمار مو�شى االأ�شري يف ال�شجون االإ�شرائيلية �شوى مرات قليلة، 
وقبيل عيد االأم الذي وافق 21 مار�س-اآذار، قرر االبن االإ�شراب املفتوح عن 
الطعام طلبا حلقه يف زيارتها وروؤية وجهها ومل�س يديها . واأبلغ مو�شى )35 
عاما( عائلته وحماميه يف ال�15 من ال�شهري اجلاري، بدء اإ�شرابه املفتوح 
عن الطعام حتى ترفع عنه ذريعة منع الزيارة الأ�شباب اأمنية واملفرو�شة على 
بفقدان  مهددة  وباتت  ال��دم  و�شغط  بال�شكري  واملري�شة  ال�شتينية  والدته 
الب�شر باإحدى عينيها. وتقول اأم عمار باكية اإنها اأم�شت عيد االأم هذا العام 
التوا�شل معه وال االطاع  حزينة وكمن فقدت قلبها حيث مل تتمكن من 
وت�شمح  الطعام.  عن  االإ���ش��راب  اإعانه  بعد  خا�شة  ال�شحية  اأو�شاعه  على 
�شلطات االحتال لاأم ر�شمية، كما االآالف من اأهايل االأ�شرى الفل�شطينين 
املمنوعن الأ�شباب اأمنية، بالزيارة ملرة واحدة �شنويا فقط. وتقول اأم عمار اإن 
�شهورا عديدة م�شت على اآخر زيارة لها، و كان و�شعه ال�شحي غري مطمئن 
اإذ فقد من وزنه الكثري حينئذ. وكتب االأ�شري يف ر�شالة لعائلته اإنه مل يعد 
اأتى العامل  يتحمل حرمانه من زي��ارة والدته بعد اأن تويف وال��ده اأي�شا ولو 
لزيارتي دونك لن اأوقف اإ�شرابي حتى اأمتكن من احت�شانك يا اأمي . واعتقل 
يف  الغربية،  ال�شفة  �شمال  جنن  ق��رب  الظهر  �شيلة  بلدة  من  وه��و  مو�شى، 
الثامن ع�شر من اأغ�شط�س-اآب 2003 ويواجه حكما بال�شجن ملدة 21 عاما 
حاليا  ويقبع  االإ�شامي  اجلهاد  حلركة  الع�شكري  باجلهاز  الن�شاط  بتهمة 
الع�شكري. وقررت �شلطات االحتال حتديد زيارة والدته  يف �شجن جمدو 
العائلة  التي قدمتها  والر�شمية  الطبية  التقارير  �شنويا، ورغم  مرة واحدة 

للمنظمات احلقوقية فاإنها مل تفلح يف ذلك.

مقتل م�صوؤولني يف طوزخرماتو �صرق تكريت 

اتهامات للمالكي بتجاوز الد�شتور وت�شيي�ص تاأجيل االنتخابات 
اأزم��ة احلكم اخلطرية  يف معاجلة 
وامل�شتفحلة يف العراق، ودليل اآخر 
االأزمة  تعميق  على  اإ���ش��راره  على 
يوماً بعد يوم واعترب خليل القرار 
جتاوزا خطريا على حق االنتخاب 
وامل�شاركة ال�شيا�شية، وجتاوزاً على 

الد�شتور والقوانن النافذة.
ب�شبب  االنتخابات  تاأجيل  ورف�س 
الو�شع االأمني يف االأنبار ونينوى، 
يف  االأمنية  احلالة  اأن  اإىل  م�شريا 
امل��ح��اف��ظ��ت��ن ال ت��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه��ا يف 
ب��غ��داد وب��اب��ل ودي����اىل، ب��ل رمب��ا يف 
كثري م��ن االأح��ي��ان ي��ك��ون اأ���ش��واأ يف 

هذه املحافظات االأخرية.

تكريت، مما ت�شبب بتوقف عمليات 
النريان  ان��دل��ع��ت  اأن  ب��ع��د  ال�����ش��خ 
وانت�شرت �شحب الدخان يف املوقع.

الدفاع  ف��رق  اأن  امل�شادر  واأ���ش��اف��ت 
امل����دين اأخ���م���دت ال���ن���ريان يف حن 
�شماء  ال������دخ������ان  ����ش���ح���ب  غ���ط���ت 
اإعادة  ف��رق  اأن  مو�شحة  املنطقة، 
اإ����ش���اح  اإىل  ����ش���ارع���ت  ال���ت���اأه���ي���ل 
االأ�شرار يف جزء االأنبوب املت�شرر.

اأربعة  اأ����ش���ي���ب  اأخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
املجل�س  رئ��ي�����س  بينهم  اأ���ش��خ��ا���س 
بانفجار  الر�شيد  لناحية  البلدي 
ال���دورة  مبنطقة  مفخخة  ���ش��ي��ارة 

جنوبي بغداد �شباح ام�س.
�شيا�شيون  و�����ش����ف  ����ش���ي���ا����ش���ي���ا، 
االنتخابات  ت��اأج��ي��ل  وب���رمل���ان���ي���ون 
ونينوى  االأن����ب����ار  حم��اف��ظ��ت��ي  يف 
بامللف  له  عاقة  وال  �شيا�شي  باأنه 
قرار  بعد  املحافظتن،  يف  االأم��ن��ي 
جمل�س الوزراء العراقي يف جل�شته 
احلايل  اآذار  م���ار����س   19 ب��ت��اري��خ 
ب���رئ���ا����ش���ة ن������وري امل���ال���ك���ي اإرج������اء 
العملية االنتخابية يف املحافظتن 
مل�����دة اأق�������ش���اه���ا ����ش���ت���ة اأ�����ش����ه����ر، ملا 
الظروف  م��ائ��م��ة  ب��ع��دم  و���ش��ف��ه 
يف  النائب  وق��ال  احلالية.  االأمنية 
ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ع��ن حمافظة 
اأهايل  اإن  العلواين  اأح��م��د  االأن��ب��ار 
تاأجيل  ي���ري���دون  ال  امل��ح��اف��ظ��ت��ن 
 13 اأن  اإىل  م�����ش��ريا  االن��ت��خ��اب��ات، 
16 يف  اأ�شل  انتخابياً من  ائتافاً 

املحافظة يرف�شون القرار.
واأ���ش��اف ال��ع��ل��واين اأن رف�����س هذه 
االئ����ت����اف����ات ي����ع����زز ال����ق����ول ب����اأن 

•• بغداد-وكاالت:

حمليان  م���������ش����وؤوالن  ام�������س  ق���ت���ل 
واأ����ش���ي���ب ع����دد اآخ�����ر ب���ج���روح اإث���ر 
بق�شاء  مفخخة  ب�����ش��ي��ارة  تفجري 
تكريت  مدينة  �شرق  طوزخرماتو 
ان��ف��ج��رت عبوة  ب��ي��ن��م��ا  ب���ال���ع���راق، 
ن���ا����ش���ف���ة حت����ت ج�����زء م����ن اأن���ب���وب 
العراقي  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  لت�شدير 
الباج  ت��ل��ول  منطقة  يف  تركيا  اإىل 

�شمال مدينة تكريت.
وق����ال����ت ال�������ش���رط���ة ال���ع���راق���ي���ة اإن 
ال��ت��ف��ج��ري ا���ش��ت��ه��دف ���ش��ي��ارة كانت 
حمافظة  جم���ل�������س  ع�������ش���و  ت���ق���ل 
خور�شيد،  ر���ش��ي��د  ال���دي���ن  ���ش��اح 
لق�شاء  ال��ب��ل��دي  املجل�س  ورئ��ي�����س 
طوزخورماتو عبد القادر النعيمي 
اأدى ملقتلهما، واأ�شيب اآخرون  مما 

بجروح.
اأن  اإىل  اأمني حملي  واأ�شار م�شدر 
مبوكب  انفجرت  النا�شفة  العبوة 
�شروعهم  اأث��ن��اء  امل�شوؤولن  ه���وؤالء 
بافتتاح معمل للغاز و�شط الق�شاء 
ويقع ق�شاء طوزخرماتو على بعد 
مدينة  ���ش��م��ال  ك��ي��ل��وم��را   130

بغداد.
ويف �شاأن مت�شل ذكرت م�شادر اأمن 
النفط  لت�شدير  خطا  اأن  عراقية 
تخريبي  ل��ع��م��ل  ت���ع���ر����س  اخل������ام 
عبوة  انفجرت  اإذ  تكريت،  مبدينة 
حتت  املا�شية  قبل  الليلة  نا�شفة 
النفط  لت�شدير  اأن��ب��وب  م��ن  ج��زء 
ت���رك���ي���ا يف  اإىل  ال����ع����راق����ي  اخل������ام 
مدينة  �شمال  الباج  تلول  منطقة 

االإفراج عن �شائحني 
خطفا يف �شيناء 

•• �شيناء-رويرتز:

خاطفن  ان  اأمنية  م�شادر  ق��ال��ت 
اأف��رج��وا يف وق��ت مبكر م��ن �شباح 
وا�شرائيلي  ن��روي��ج��ي��ة  ع��ن  ام�����س 
اأيام يف  اأربعة  بعد احتجازهما ملدة 
�شبه جزيرة �شيناء امل�شرية وعقب 

مفاو�شات قادها البدو.
وخ���ط���ف ال�����ش��ائ��ح��ان وه���م���ا اأم���ري 
ح�شن من عرب ا�شرائيل ونرويجية 
تدعى اجلي فيليب�س بينما كانا يف 
وطابا  ده��ب  منتجعي  ب��ن  ���ش��ي��ارة 

على �شاحل البحر االحمر.
وقالت امل�شادر ان اخلاطفن اأرادوا 
لافراج  ال�شلطات  على  ال�شغط 
عن اثنن من اأقاربهم حمتجزين 
امل�����خ�����درات.  ب��ت��ه��م��ة االجت��������ار يف 
وواف���ق���ت ال�����ش��رط��ة امل�����ش��ري��ة على 

اعادة النظر يف الق�شية. 
اأنا  ال��رنوي��ج��ي��ة  ال�شائحة  وق��ال��ت 
اأ�شتطيع  الن���ن���ي  ل��ل��غ��اي��ة  ���ش��ع��ي��دة 
لروؤية  الرنويج  وطني  اىل  العودة 
اأ�شدقائي  م���ع  وال���ب���ق���اء  ع��ائ��ل��ت��ي 

الذين اأحبهم كثريا. 
انتهى  االم����ر  الن  ك��ث��ريا  ارحت����ت 

االن.
البدو  م���ن  خ���اط���ف���ون  واح���ت���ج���ز   
للمطالبة  امل���ا����ش���ي  يف  ���ش��ائ��ح��ن 
ب����االف����راج ع���ن رج�����ال ق��ب��ائ��ل من 
ال�شهر احلايل  اأوائل  ال�شجن. ويف 
رئي�س  ل�شاعات  م�شلحون  خطف 
اك�������ش���ون موبيل  ���ش��رك��ة  ع��م��ل��ي��ات 
مب�شر  االم����ري����ك����ي����ة  ال���ن���ف���ط���ي���ة 
وزوج���ت���ه. وخ��ط��ف��ت ���ش��ائ��ح��ت��ان يف 
العام  �شيناء يف فرباير �شباط من 
امل���ا����ش���ي ل���ك���ن اف������رج ع��ن��ه��م��ا بعد 

�شاعات.

اأه���ايل  ال���ق���رار ال مي��ث��ل راأي  ه���ذا 
الوزراء  رئي�س  املحافظتن، متهماً 
لتكري�س  ب��ال�����ش��ع��ي  امل��ال��ك��ي  ن����وري 
ورف�س  والدكتاتورية  اال�شتبداد 
التغيري الذي قد تاأتي به �شناديق 

االقراع .
القائمة  ق��دم��ت  ذات���ه  ال�شياق  ويف 
العراقية التي يتزعمها اإياد عاوي 
االحت��ادي��ة �شد  املحكمة  اإىل  طعنا 
انتخابات  ت��اأج��ي��ل  احل��ك��وم��ة  ق���رار 
نينوى  يف  امل���ح���اف���ظ���ات  جم��ال�����س 
واالأنبار. وقال النائب عن القائمة 
طال الزوبعي يف ت�شريح �شحفي 
طعنا  قدمت  العراقية  القائمة  اإن 

قرار  �شد  االحت��ادي��ة  املحكمة  اإىل 
جمل�س الوزراء تاأجيل االنتخابات 

يف املحافظتن.
النائب  خليل  حمما  اتهم  وب��دوره 
املالكي  الكرد�شتاين  التحالف  يف 
ب���االإ����ش���رار ع��ل��ى ت��ع��م��ي��ق االأزم�����ة 
هذا  باتخاذه  الباد  يف  ال�شيا�شية 

القرار.
واأ�شاف خليل اأن �شبب االأزمات يف 
العراق هو جتاوز املالكي للد�شتور، 
وع��������دم ال�����ت�����زام�����ه ب����االت����ف����اق����ات، 
ومب����ب����ادئ ال�������ش���راك���ة ال���وط���ن���ي���ة ، 
معتربا اأن قرار تاأجيل االنتخابات 
دليل اآخر على نيته غري ال�شادقة 

بريطانيا تقيد حقوق املهاجرين 
االأوروبية عام 2014 خماوف من تدفق رعايا هاتن الدولتن من 
تتوقف  اأن  احلكومة  خطط  وتقرح  الباد.  على  اأوروب���ا  �شرق  دول 
اإذا  اأ�شهر  امل�شاعدة التي تقدم للمهاجر العاطل عن العمل بعد �شتة 
ب�شبب �شعف  على عمل، وخ�شو�شا  للح�شول  اأي فر�س  له  تتح  مل 

م�شتوى لغته االإجنليزية.
النظام  ت�شتغل  التي  العاجية  ال�شياحة  على  ك��ام��ريون  حمل  كما 
ال�شحي الوطني، وقال لنكن وا�شحن، لدينا خدمة �شحية وطنية 

جمانية ولي�شت خدمة دولية .
ويف ما يتعلق باإعانة ال�شكن، قال رئي�س الوزراء اإنه يريد اأن تقت�شر 
يف  وج��وده��م  على  م�شى  ال��ذي��ن  املهاجرين  على  ف�شاعدا  االآن  م��ن 

الباد عامان على االأقل.

•• لندن-ا ف ب:

قالت بريطانيا اإنها �شتفر�س قيودا على حقوق املهاجرين يف جمال 
اإعانة ال�شكن وتعوي�س البطالة واال�شتفادة من النظام ال�شحي.

رغبته  املحافظ  ك��ام��ريون  ديفد  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  واأب���دى 
اأن يكون احل�شول على اخلدمات العامة الرئي�شية مك�شبا يعمل  يف 
املهاجرون من اأجله، ولي�س حقا تلقائيا . واأ�شار اإىل اأن نظام االإعانات 

االجتماعية يف بريطانيا �شديد الراخي .
نريد  اإجن��ل��را(  )���ش��رق  اإيب�شويك  األ��ق��اه��ا يف جامعة  كلمة  وق��ال يف 

اأ�شخا�شا يهتمون مبا ميكن اأن يقدموه لربيطانيا .
ويثري رفع القيود على دخول الرومانين والبلغارين اإىل �شوق العمل 

وزيرا خارجيتي تركيا واإ�شرائيل يبحثان هاتفيًا تعوي�شات �شحايا مرمرة 

جمل�ص االأمن يدين 
االنقالب يف اأفريقيا الو�شطى 

•• نيويورك-ا ف ب:

ب�شدة  ال���دويل  االم���ن  جمل�س  دان 
ال�شلطة  ع��ل��ى  ب��ال��ق��وة  اال���ش��ت��ي��اء 
و  الو�شطى  افريقيا  جمهورية  يف 
الد�شتوري  ال��ن��ظ��ام  ب��اع��ادة  ط��ال��ب 
وتطبيق اتفاقات ليربفيل. ويف بيان 
الدويل  االم��ن  اع�شاء جمل�س  ندد 
ال15 بالعنف واعمال النهب التي 
�شيليكا  متمردي  ا�شتياء  راف��ق��ت 
على بانغي ومقتل جنود من جنوب 
اع�شاء  وطلب  املعارك.  يف  افريقيا 
جمل�س االمن من جميع االطراف 
االم��ت��ن��اع ع��ن ال��ق��ي��ام ب��اي��ة اعمال 
بينهم  وم����ن  ���ش��دامل��دن��ي��ن  ع��ن��ف 
و�شول  وت�شهيل  االج��ان��ب  الرعايا 
عوائق  ب��دون  االن�شانية  امل�شاعدات 
ب�شكل  االن�������ش���ان  واح������رام ح��ق��وق 
يقومون  ال��ذي��ن  وح�����ذروا   . ك��ام��ل 
عنف  اع��م��ال  خ�شو�شا  ب��ت��ج��اوزات 
بانهم  االط���ف���ال  وجت��ن��ي��د  جن�شية 
هذه  م��ث��ل  م�����ش��وؤول��ي��ة  �شيتحملون 
اجل�����رائ�����م و�����ش����وف ي���ح���ال���ون اىل 
املحكمة اجلنائية الدولية. وذكروا 
انه مبوجب اتفاقات ليربفيل التي 
فان  يناير،  الثاين  كانون  يف  وقعت 
ح��ك��وم��ة ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة مكلفة 
وكان    . ت�شريعية  انتخابات  اج��راء 
جمهورية  يف  امل���ت���م���ردي���ن  زع���ي���م 
افريقيا الو�شطى مي�شال دجوتوديا 
بانغي  يف  ال�����ش��ل��ط��ة  ت�����وىل  ال������ذي 
االح�����د، اع��ل��ن م�����ش��اء االث���ن���ن انه 
�شيعلق الد�شتور و�شيحكم مبوجب 
االنتقالية  الفرة  خ��ال  مرا�شيم 

يف الباد.

ال�شعودية توؤكد ارتباط اجلوا�شي�ص املعتقلني باإيران
الريا�س-ا ف ب:

اعلنت وزارة الداخلية ال�شعودية ام�س ان �شبكة التج�ش�س التي اعلنت اعتقالها قبل ا�شبوع وت�شم 16 �شعوديا 
وايرانيا ولبنانيا مرتبطة ب�شكل مبا�شر باجهزة اال�شتخبارات االيرانية . وذكرت وكالة االنباء الر�شمية نقا عن 
املتحدث االمني ان افادات املتهمن اف�شحت عن ارتباطات مبا�شرة لعنا�شر هذه اخللية باجهزة اال�شتخبارات 

االيرانية م�شريا اىل ا�شتامهم مبالغ مالية وعلى فرات مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة .
ان  تلك االجهزة م�شريا اىل  توؤكد وجود عملية جت�ش�س ل�شالح  املادية  واالدل��ة  االولية  التحقيقات  ان  واو�شح 
من  العامة  اال�شتخبارات  لرئا�شة  توفر  ما  على  بناء  اعتقلتهم  الداخلية  وزارة  وكانت   . م�شتمرة  التحقيقات 
معلومات عن تورط عدد من ال�شعودين واملقيمن باململكة يف اعمال جت�ش�شية مل�شلحة احدى الدول التي مل 

تذكرها باال�شم وا�شارت معلومات اىل ان الدولة املعنية هي ايران نظرا لوجود ايراين بن املعتقلن.
لكن طهران نفت قبل يومن اي عاقة لها بال�شبكة وقال املتحدث با�شم اخلارجية رامن مهمنبار�شت ان هذه 

املعلومات ال ا�شا�س لها وهو �شيناريو يتكرر لا�شتهاك الداخلي على حد زعمه.

•• اأنقره-وام:

وزيرة  ليفني  وت�شيبي  ال��رك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأوغ��ل��و  داود  اأح��م��د  بحث 
دفع  م�شاألة  املا�شية  قبل  الليلة  هاتفي  ات�شال  خ��ال  االإ�شرائيلية  العدل 
اإ�شرائيل التعوي�شات ل�شحايا �شفينة مايف مرمرة الركية.  ونقلت وكالة 
االأنا�شول لاأنباء عن م�شادر دبلوما�شية تركية اإن الطرفن اأكدا �شرورة 
على  يتعن  التي  التعوي�شات  ملناق�شة  اجلانبن  خارجية  م�شوؤويل  اجتماع 
التي اعتدت  االإ�شرائيلية دفعها ل�شحايا �شفينة مرمره الركية  احلكومة 
عليها القوات االإ�شرائيلية خال عام 2010 وقتلت ت�شعة نا�شطن اأتراك 

كانوا على متنها.  واأ�شافت امل�شادر اأن الوزيرين تطرقا خال االت�شال اإىل 
الو�شع العام يف تركيا واإ�شرائيل بعد االت�شال الذي اأجراه رئي�س احلكومة 
االإ�شرائيلية بنيامن نتنياهو قبل اأيام واعتذر خاله لنظريه الركي رجب 
طيب اأردوغان عن االعتداء الذي اأدى اإىل قطيعة دبلوما�شية بن البلدين 
2010.  وكانت �شفينة مرمرة التي انطلقت من تركيا اإىل غزة  منذ عام 
عام 2010 بهدف ك�شر احل�شار املفرو�س عليها تعر�شت لهجوم من جانب 
قوات اإ�شرائيلية اأ�شفر عن مقتل ت�شعة من الن�شطاء االأتراك واأدى اإىل توتر 
العاقات بن تركيا واإ�شرائيل منذ ذلك التاريخ وحتى قبول تركيا االإعتذار 

الذي تقدم به رئي�س احلكومة الركية بنيامن نتنياهو قبل اأيام. 

جي�ض االأ�صد ي�صتعيد حي بابا عمرو يف حم�ض

التدهور يزداد يف �شوريا ووا�شنطن تاأ�شف ال�شتقالة اخلطيب

الراغبن  املعار�شة  مقاتلي  جانب 
يف ا�شتعادة معقلهم ال�شابق وهجر 
كثريون حي بابا عمرو بعد غارات 
وكانت  مكثفة.  وجوية  �شاروخية 
ب���اب���ا عمرو  وب����االخ���������س  ح��م�����س 
حلكم  امل�شلحة  للمعار�شة  م��رك��زا 
اأربعة  امل��م��ت��د م��ن��ذ  ع��ائ��ل��ة اال����ش���د 
عقود قبل اأن تنت�شر هذه املعار�شة 
يف اأنحاء الباد. وتقع املدينة على 
ال�شمال  اىل  كيلومرا   140 بعد 
م����ن دم�������ش���ق ع���ل���ى ط���ري���ق ي�شل 
�شاحل  على  املطلة  اجلي�س  قواعد 
البحر املتو�شط بالقوات النظامية 

يف العا�شمة دم�شق.

ميطرها  ك���ي  وذل�����ك  ال��ع��ا���ش��م��ة، 
بالقذائف من هناك.

واأ�شافت ال�شحيفة اأن نظام االأ�شد 
رو�شيا  م��ن  م�شتمرا  دع��م��ا  يتلقى 
ال�شعب  اأ����ش���دق���اء  واأن  واإي��������ران، 
التزاما يف  اأق��ل  املقابل  ال�شوري يف 

دعم املعار�شة.
املتحدة  الواليات  ذلك، عربت  اىل 
رئي�س  ال����ش���ت���ق���ال���ة  اأ����ش���ف���ه���ا  ع����ن 
ل��ق��وى الثورة  ال��وط��ن��ي  االئ��ت��اف 
وامل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة اأح��م��د معاذ 
ا�شتمرار  اأك����دت  لكنها  اخل��ط��ي��ب، 
للمعار�شة  االأم�����ريك�����ي  ال����دع����م 

ال�شورية.
البيت  با�شم  املتحدث  نائب  وق��ال 
االأب���ي�������س ج���و����س اإي��رن�����ش��ت نحن 
ا�شتقالة  ع��ن  اخ��ب��ار  ل��روؤي��ة  ناأ�شف 
�شجاع  ق����ائ����د  ف����ه����و  اخل����ط����ي����ب، 
وب���راغ���م���ات���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ح�����س قوي 
وخماوفهم،  ال�������ش���وري���ن  الآم������ال 
ب�شكل  امل��ع��ار���ش��ة  اإدارة  ت���وىل  ل��ق��د 
ال�شوري  ال�شعب  و�شيوا�شل  جيد 
اال�شتفادة من خدماته اأياً يكن ما 

يختاره .
القيادة  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  ان  وراأى 
اأي����ة عملية  م��ن��ه يف  م��ف��ر  اأم����ر ال 
ال  اخلطيب  واإع���ان  دميقراطية، 
بدعم  االأم��ريك��ي��ة  ال�شيا�شة  يغري 
امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة واالئ���ت���اف 

ال�شوري املعار�س .
ن���ح���ن ندعم  اإي���رن�������ش���ت  واأ������ش�����اف 
�شوريا  ب���ق���ي���ام  االئ����ت����اف  روؤي�������ة 
حقوق  حترم  و�شاملة  مت�شاحمة 
ك��ل ال�����ش��وري��ن، وامل��ع��ار���ش��ة حلكم 
االأ�شد  ب�����ش��ار  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����س 

••عوا�شم-وكاالت:

غ����اردي����ان  ���ش��ح��ي��ف��ة ذي  اأ������ش�����ارت 
االأهلية  احل���رب  اإىل  الربيطانية 
اإن  ب�����ش��وري��ا، وق��ال��ت  ال��ت��ي تع�شف 
وال�شوء  بالتدهور  اآخ��ذة  االأو���ش��اع 
ب�����ش��ك��ل اأك������رب، وذل�����ك ب��ع��د م�شي 
يف  املتفاقمة  االأزم����ة  ع��ل��ى  �شنتن 
الباد، ويف ظل تردد الغرب ب�شاأن 

ت�شليح املعار�شة ال�شورية.
افتتاحيتها  ال�شحيفة يف  واأ�شافت 
�شوريا  يف  ال��ق��ت��ل��ى  حم�����ش��ل��ة  اأن 
قوات  واأن  األ��ف��ا،  �شبعن  جت����اوزت 
االأ�شد  ب�����ش��ار  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����س 
والبلدات  امل���دن  ق�شفها  ت��وا���ش��ل 
ال�شورية باملدافع الثقيلة وراجمات 

ال�شواريخ با هوادة.
جوابا  ميتلك  ال  االأ�شد  اإن  وقالت 
ع��ل��ى امل���ظ���اه���رات احل���ا����ش���دة التي 
تطالب باإ�شقاط النظام، واإن قواته 
توا�شل اإطاق �شواريخ �شكود �شد 

اأهداف مدنية يف الباد.
ال�شوري  اجلي�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
ال�شورية  للمعار�شة  التابع  احل��ر 
للهجوم  ا�����ش����ت����ع����دادات����ه  ي����ج����ري 
يحاول  واإن��ه  دم�شق،  على  النهائي 
ق����ط����ع ال������ط������رق امل����و�����ش����ل����ة بن 
اأن  م�شيفة  وال�����ش��اح��ل،  العا�شمة 
منه  ن��ف��دت  كمن  يت�شرف  االأ���ش��د 

اخليارات.
اإىل حمللن  غ��اردي��ان  ذي  ون�شبت 
قولهم اإنه اإذا متكن اجلي�س احلر 
من الهجوم على دم�شق وال�شيطرة 
عليها، فاإن االأ�شد قد ينقل اأ�شلحته 
على  امل��ط��ل��ة  اجل��ب��ال  اإىل  الثقيلة 

واحد،  �شخ�س  م��ن  اأك���رب  العنيف 
والتحرك �شي�شتمر .

تبذلها  ال���ت���ي  اجل���ه���ود  ان  واأك������د 
من  �شت�شتمر  ال�شورية  املعار�شة 
اأدن��ى �شك وال��والي��ات املتحدة  دون 

�شتوا�شل دعم جهودها.
اأ�شفنا  م����ن  ب���ال���رغ���م  ان�����ه  وك������رر 
يف  �شن�شتمر  اخل��ط��ي��ب  الي��ت��ق��ال��ة 
العمل باملنطقة لدعم جهود الثوار 
و�شنوا�شل حث االأ�شد على التنحي 
ح���ت���ى ي��ح�����ش��ل ال�������ش���وري���ون على 

حكومة تعك�س رغباتهم .
وك���ان اخل��ط��ي��ب اأع��ل��ن ي���وم االأحد 
و�شول  ب��ع��د  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه  امل���ا����ش���ي 

احلمراء  اخل���ط���وط  اإىل  االأم������ور 
اإىل وج���ود واق���ع م��ر وهو  ، الف��ت��اً 
وحماولة  ال�شورية  ال��ث��ورة  ح�شار 

ال�شيطرة عليها.
�شورية  ج��م��اع��ة  ق��ال��ت  م��ي��دان��ي��اً، 
ال�شورية  ال����ق����وات  ان  م��ع��ار���ش��ة 
اال�شد  ب�����ش��ار  ل��ل��رئ��ي�����س  امل���وال���ي���ة 
ا����ش���ت���ع���ادت ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى حي 
حم�س  مدينة  بو�شط  ع��م��رو  ب��اب��ا 
ال�شوري  امل���ر����ش���د  وق������ال  ام���������س  
حلقوق االن�شان ان القوات املوالية 
على  ال�شيطرة  ا�شتعادت  للحكومة 
احلي بعد ت�شديها على مدى اأكر 
من اأ�شبوعن لزحف مفاجيء من 
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العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1283 مدين جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- امين احمد فار�س ال�شاع   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  / 
جاويد خدا بخ�س جاكري  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحلكم بالزامه 
امتام اجراءات عقد بيع املركبة رقم )E/17236( خ�شو�شي دبي من نوع بي ام دبليو 
والتي تقدر قيمتها مببلغ )2000درهم( وخماطبة ادارة مرور دبي لت�شجيل ال�شيارة يف 
ا�شم املدعى عليه واكمال االجراءات الر�شمية لت�شجيلها يف ا�شمه او الت�شريح للمدعى 
بتلك االجراءات على نفقة املدعى عليه والر�شوم وامل�شاريف. . وحددت لها جل�شة يوم 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف  الثاثاء املوافق 2013/4/2 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  ايام على االقل  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1022 عقاري كلي                      
ان  اىل املدعى عليهما/1- برميري جروب �س م ح 2- كي�شيم كاكان جمهويل حمل االقامة مبا 
املدعي  / طارق جمال ال�شيد عامر وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان    قد اقام عليك 
لكافة  املت�شمن  كلي  عقاري   2011/123 رقم  الدعوى  ملف  �شم  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
مببلغ  بالتكافل  والثانية  االوىل  عليهما  املدعى  بالزام  اخل��ربة  تقرير  وا�شل  امل�شتندات  ا�شول 
الغاء  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  وادارة )4743248.86 درهم( 
امل�شروع قبل موؤ�ش�شة التنظيم العقاري بتاريخ 2011/10/3 املتمثل بتقرير ريل بوينت عن تقدم 
االعمال االن�شائية للم�شروع بالغاء امل�شروع وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/4/25 املوافق 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاو ي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/147 جتاري كلي                      

اىل امل��دع��ى عليه/1- �شاف م��اري��ن   جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  / �شركة 
اق��ام عليك  ق��د  ال��ق��اري    ���س م ع وميثله: احمد علي عبداحلميد  للتاأمن  االم���ارات 
وقدره  مبلغ  املدعية  تدفع  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
)34.739 دوالر امريكي ( املعادل ملبلغ )127.839.52درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  املذكور  املبلغ  والفائدة على  املحاماة 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة.     وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/4/10 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
اجلل�شة بثاثة ايام على االقل . )علما بانه مت احالة الدعوى اىل الدائرة التجارية 

الكلية العا�شرة( 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/173 جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه/1- �شركة الدعاء القاب�شة �س م ح جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي  / ح�شن حممد كاظم احمدي وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل 
ال�شادر  املحكم  الت�شديق على حكم  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد  املا 
رقم  التحكيمية  الدعوى  يف  ال��دويل  للتحكيم  دب��ي  مركز  من  املدعي  ل�شالح 
املرفقة  و�شمولة  واملقدم �شورته باحلافظة  2010/315 بجل�شة 2012/10/14 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  املعجل  بالنفاذ 
فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/4/8 املوافق  االثنن 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/21 مدين كلي                      
ال�شيد ح�شن  جمهول حمل االقامة مبا  املدعى عليه/1- ط��ارق حممد  اىل 
ان املدعي  / ه�شام حممد عفيفي عبدالكرمي وميثله: فهد �شلطان علي لوتاه   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بامل�شادقة على حكم التحكيم مع 
لها جل�شة  املحاماة.  وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  املدعي عليها  الزام 
يوم االثنن املوافق 2013/4/15 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/791 جتاري كلي                      

جمهول  ذ.م.م(   ���س   ( ح���رة  منطقة  اي�����ش��ت-  م��ي��دل  بيفوتك  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
ذ.م.م وميثله:  الكهربائية  ال�شراره للمقاوالت  املدعي  / �شركة  ان  حمل االقامة مبا 
عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   364447( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
باكفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/4 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل )نعلمكم 

باحالة الدعوى اىل الدائرة التجارية الكلية الثالثة لنظرها(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/557  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شيد ح�شن منتزمي �شفاري ب�شفته ال�شخ�شية 
وب�شفته �شاحب نيو ورلد انف�شتمن�س ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف /حممد تواناين وميثله: حممد ح�شن حممد البحر  قد 
كلي  عقاري   2010/781 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف 
بتاريخ 2012/8/9 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/11 
يقت�شي  وعليه   ch1.B.10 رق���م   بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/723  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -تان بي بي جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف 
عي�شى  حممد  عبدالرحمن  وميثله:  ع  م  ���س  للتمويل  ام��اك  /�شركة 
 2011/292 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  جمعة 
عقاري كلي بتاريخ 2012/12/20 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 
وعليه   ch1.C.11 رق��م   بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/5/1
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1437 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- عبدالفتاح كمل ح�شن عثمان  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ ريا�س عبدالعزيز احمد وميثله: احمد حممد علي كمايل   
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )351963( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .ومتكن طالب 
مفاتيحها  وت�شليمه  له  اململوكة  التجارية  الزفة  موؤ�ش�شة  مقر  من  التنفيذ 
ودفاترها وح�شاباتها واختامها وجميع االوراق اخلا�شة بها ومنع تعر�س له يف 
هذا ال�شان.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1269 مدين جزئي                
ان  امل��ري جمهول حمل االقامة مبا  را�شد حممد خلفان  املدعى عليه/1-  اىل 
حارب  �شعيد  ط��ال  وميثلها  ذ.م.م-  للمقاوالت  اخل��ور  را���س  �شركة   / امل��دع��ي 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  لوتاه  على  �شلطان  فهد  وميثله:  حممد 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )52000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
�س   8:30 ال�شاعة   2013/4/1 املوافق  االثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . التام  
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/938 عقاري كلي                  
اىل املدعى عليهم/1- اماك بيامود القاب�شة املحدودة 2- و�شام جوزف كفوري 3- لوتاه 
املدعي  ان  ايه هولدنغ ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا  ا�س كي  م ح 4-  هولدنغ �س 
الدعوى  عليك  اق��ام  ق��د  البحر  حممد  ح�شن  حممد  وميثله:  ي���زداين  ر�شا  حممد   /
عليهم  املدعى  وال��زام   2008/9/2 املوؤرخة  التفاهم  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
تاريخ  بواقع 12% من  والفائدة   ) والت�شامن مببلغ وق��دره )2000000 درهم  بالتكافل 
 2010/661 رقم  الدعوى  ملف  و�شم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم   2008/9/2
�س   11:00 ال�شاعة   2013/4/1 امل��واف��ق  االثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . كلي  عقاري 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل .ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/938 عقاري كلي                  

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ال��زم��ار   جرج�س  طانو�س  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / حممد ر�شا يزداين وميثله: حممد ح�شن حممد البحر قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية التفاهم املوؤرخة 2008/9/2 والزام 
والفائدة   ) درهم  وقدره )2000000  والت�شامن مببلغ  بالتكافل  عليهم  املدعى 
و�شم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم   2008/9/2 تاريخ  من   %12 بواقع 
االثنن  ي��وم  لها جل�شة  . وح��ددت  كلي  رق��م 2010/661 عقاري  ال��دع��وى  ملف 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11:00 ال�شاعة   2013/4/1 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/170 جتاري كلي                  

اىل املدعى عليه/1- احمد عبدالنا�شر  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / الفار�س 
لتاجري املعدات �س.ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد البحر    قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة ب�شم ملف احلجز التحفظي رقم 2012/359 جتاري بالزام املدعى 
عليهما مت�شامنن ومتكافلن مببلغ وقدره )1309602.96 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية بواقع 9% واعتبارا من تاريخ فيد الدعوى وحتى 
متام ال�شداد و�شمول احلكم  �شفة النفاذ املعجل بدون كفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/4/2 املوافق  الثاثاء 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/982  جتاري كلي                

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  اي�شت  م��ي��دل  بيفوتك  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
نعلنكم  للتكنولوجيا )ذ.م.م(  املدعي / �شركة زهرة  ان  االقامة مبا 
بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/3/20 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اه. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/3 ال�شاعة 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1370  جتاري كلي                

اىل املدعى عليهما /1- ايه واي �شي ملقاوالت البناء ���س.ذ.م.م 2- و�شفي 
اح��م��د ب�شيوين حم��م��د  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / منار 
بن م�شلم  بن هندي  �شامل  ل�شاحبها  ال�شقاالت  وتاأجري  لتجارة  العمران 
احلربي    نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/3/20 
يف الدعوى املذكورة اعاه. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب 
ال�شاعة   2013/4/8 املوافق  االثنن  ي��وم  وق��د حت��ددت جل�شة  الدعوى  يف 

8.30 �شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/297 طعن عقاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ املرزوق للو�شاطة العقارية  وميثله: حيدر �شامل علي بن 

حيدر    باعان املطعون �شده/ 1- �شاجناي كانت جري  
جمهول حمل االقامة.

ويتوجب  اع��اه  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم 
�شحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم 

الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 538 /2013    ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

 مدعي/فاطمة حممود جامع اجلن�شية: ال�شومال مدعي عليه: عبدالرحمن 
املطلوب اعانه/ الدعوى:طاق  ال�شومال مو�شوع  مو�شى عمر اجلن�شية: 
ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  ال�شومال    اجلن�شية:  عمر  مو�شى  عبدالرحمن 
املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املقر  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 318 /2013    جت جز-   م ت-ب- اأظ

تاج  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  القبي�شي  غامن  علي  مبارك  موزه  مدعي/   
درهم   8000 مببلغ  مالية  الدعوى:مطالبة  الهند   اجلن�شية:  فاليياجنال  الدين 
عنوانه:  االمارات     اجلن�شية:  القبي�شي  علي غامن  مبارك  موزه  اعانه/  املطلوب 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/3 املوافق 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  املحكمة التجارية 
مع�شكر اآل نهيان  - �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 25 /2013    جت جز-   ب �ض -ب- اأظ

 مدعي/ حممد �شامل املطلق للنجارة واحلدادة امل�شلحة وميثلها حممد �شامل املطلق 
اجلن�شية:  ذ.م.م  املدنية  لان�شاءات  العاملية  ب�شت  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية: 
اعانه/   املطلوب  درهم   45000 وقدرها  مببلغ  الدعوى:مطالبة  مو�شوع  االمارات  
بالن�شر)للعلم  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املدنية  لان�شاءات  العاملية  ب�شت 
بتجديد الدعوى من ال�شطب بالن�شر( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة بني يا�س االبتدائية - 
الكائنة  بني يا�س  - �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 333 /2013    ح نف�ض--   ب �ض -ب- اأظ

عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  ابراهيم  يو�شف  حممد  ا�شماء  مدعي/   
الدعوى:نفقة-  مو�شوع  ايران  اجلن�شية:  زنكنه  امن  حممد  عبداحلميد 
امن  حممد  عبداحلميد  اعانه/  املطلوب  م�شكن  طاق-  ح�شانه-  طلب 
زنكنه اجلن�شية: ايران  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
بني يا�س االبتدائية - الكائنة  بني يا�س  - �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/24
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 6 /2013    مد جز-   ب �ض -ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  حممد  بن  ابراهيم  حممد  مدعي/   
ال�شعدي اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى:مطالبة  �شامل ح�شن �شعيد 
ال�شعدي  �شعيد  ح�شن  �شامل  حممد  اعانه/  املطلوب  درهم   12500 مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/4/7 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
بني يا�س االبتدائية - الكائنة  بني يا�س  - �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 33 /2013    جت جز-   ب �ض -ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ الق�شيلي للبناء والتعمري ذ.م.م بوكالة يو�شف عبدالهادي حممود ال�شماعنه 
�شالح  ميثلها  للكهرباء  ال�شمال  عرو�س  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية: 
 72500 مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  بركات  �شالح  حممد 
درهم املطلوب اعانه/موؤ�ش�شة عرو�س ال�شمال للكهرباء ميثلها �شالح حممد �شالح 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  بركات 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/31 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة بني يا�س 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - يا�س   بني  الكائنة    - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رق��م  )�ــض.ذ.م.م(-  التنظيف  خلدمات  ميدز  ماري�ض  ال�شركة:  ا�شم 
650014 عنوانها: مكتب رقم   MO  9-2 ملك جمموعة مفتاح لاعمال اال�شتثمارية 
بال�شجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  اخلبي�شي  دي��رة-   -
بانه قد مت  التنمية االقت�شادية بدبي  دائرة  تعلن  التجاري: 1071422 مبوجب هذا 
التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اعاه، وذلك مبوجب 
العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار 
حتت رقم )2013/1/49649(  بتاريخ )2013/3/18( وعلى من لديه اي اعرا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطن حمل 7 ملك 
برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة ملتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطن - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعين امل�شفي املذكور اعاه للقيام بت�شفية  
 MO  9-2 ماري�ض ميدز خلدمات التنظيف)�ض.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم
ملك جمموعة مفتاح لاعمال اال�شتثمارية - ديرة- اخلبي�شي وذلك مبوجب القرار 
ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم 
)2013/1/49649(. بتاريخ )2013/3/18( وعلى من لديه اي اعرا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطن حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة ملتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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م�شر ت�شلم م�شوؤولني من نظام القذايف لليبيابان كي مون يدعو للق�شاء على املمار�شات املتبقية للرق يف العامل وتكرمي �شحاياه 
•• القاهرة-ا ف ب:

�شلمت ال�شلطات امل�شرية من م�شوؤويل نظام العقيد معمر القذايف اىل ال�شلطات الليبية عرب مطار القاهرة الدويل، 
ح�شب ما قال رئي�س مكتب التعاون الدويل يف النيابة امل�شرية لوكالة فرن�س بر�س. وقال امل�شت�شار كامل جرج�س، رئي�س 
مكتب التعاون الدويل االنربول يف النيابة العامة امل�شرية، يف ات�شال هاتفي مع فران�س بر�س ان االنربول امل�شري 
ال�شابق، وعلي  الليبي  النظام  الليبي يف  التمويل االنتاجي  ادارة �شندوق  القذايف مدير  ابراهيم من�شور  �شلم حممد 
بالن�شبة المر  انه ال يوجد اي تطور  الليبية. واو�شح جرج�س  الليبي �شابقا لل�شلطات  ال�شفري  حممد االأمن ماريا 
ت�شليم احمد قذاف الدم امل�شوؤول الليبي البارز الذي القت ال�شلطات امل�شرية القب�س عليه قبل ا�شبوع . وقال م�شدر 
امني يف مطار القاهرة الدويل لفران�س بر�س ان م�شاعد النائب العام الليبي طه نا�شر بعرة و�شل اىل مطار القاهرة 
على من طائرة ليبية خا�شة برفقة ثاثة من حرا�شه ال�شتام امل�شوؤولن الليبن . وا�شاف ان م�شوؤويل االنربول 
ت�شليم هذين  االحد  اهلل  امل�شري طلعت عبد  العام  النائب  وقرر   . الليبي  للجانب  الت�شليم  امل�شري ح�شروا مرا�شم 

امل�شوؤولن لل�شلطات الليبية بعد اكتمال ال�شروط القانونية الازمة لت�شليمهما.

•• نيويورك-وام:

دعا بان كي مون اأمن عام االأمم املتحدة 
املت�شررين  تكرمي  اإىل  ال���دويل  املجتمع 
العامل ورد كرامتهم  ال��رق يف  اأعمال  من 
على  للق�شاء  اجل��ه��ود  بتكثيف  مطالبا 
بقايا الرق التي ما زالت قائمة يف العامل. 
واأ���ش��ار خ��ال ب��ي��ان اأ���ش��دره اأم�����س االول 
باليوم  املتحدة  االأمم  اإحتفال  مبنا�شبة 
ال������دويل الإح����ي����اء ذك�����رى ���ش��ح��اي��ا ال���رق 
االأطل�شي  املحيط  ع��رب  ال��رق��ي��ق  وجت���ارة 

واالأطفال  والن�شاء  الرجال  من  االأبرياء 
والب�شر  اأوا���ش��ره��ا  متزقت  التي  واالأ���ش��ر 
ال��ذي��ن ق��ل��ب��ت ح��ي��ات��ه��م راأ����ش���ا ع��ل��ى عقب 
والظروف املروعة التي كانت �شائدة على 
�شفن الرقيق ويف املزارع الكبرية واأ�شواق 

النخا�شة .
 وذكر اأن احتفال هذا العام ي�شادف مرور 
مائة وخم�شن عاما على اإ�شدار اإبراهام 
ل��ي��ن��ك��ول��ن اإع�����ان ال��ت��ح��ري��ر ال����ذي حرر 
االأ�شل  ذوي  االأم��ريك��ي��ن  م��ن  امل��اي��ن 

االأفريقي من براثن الرق.

والع�شرين من  وال��ذي ي�شادف اخلام�س 
�شهر م��ار���س م��ن ك��ل ع����ام..اإىل اأن جتارة 
االأطل�شي  املحيط  ع��رب  انت�شرت  الرقيق 
اأك���ر من  ب��ح��ي��اة  واأودت  ع���ام   400 مل���دة 
االأف���ارق���ة  ���ش��ح��ي��ة..ووق��ع  م��ل��ي��ون   15
وامل��ن��ح��درون م��ن اأ���ش��ل اأف��ري��ق��ي �شحايا 
لهذه االأعمال الوح�شية وما زالوا يعانون 
من عواقبها كما دعا االأمن العام العامل 
�شهدها  ال��ت��ي  اجل��رمي��ة  ه���ذه  ين�شى  اأال 
ن�شيان  ع��دم  واإىل  االإن�شانية  �شد  العامل 
ال���ت���ع���ذي���ب واالغ���ت�������ش���اب وقتل  اأع����م����ال 

املتغرّيات اجلارية يف زمن العوملة.
يج�ّشد  اأن  ت�شافيز  ا���ش��ت��ط��اع  ل��ق��د 
حم��اول��ة اإع�����ادة ب��ن��اء ه��وّي��ة �شعب 
ج��ّرد م��ن ت��اري��خ��ه، ودّم��رت��ه عقود 
من االإه��م��ال وال��ام��ب��االة.. هوّية 
خمتلطة  ج�������ذور  ذات  م����ع����ّق����دة، 
وخم��ت��ل��ف��ة ع���ن ت��ل��ك ال���ت���ي كانت 
�شا�شات  ع���ل���ى  ذاك  ح����ن  ت��ظ��ه��ر 
ال��ت��ل��ف��زي��ون، ه��وّي��ة ت��ق��ّر ب���اأّن واقع 
ف��ن��زوي��ا ه��و دائ��م��ا اأك���ر تعقيدا 

مما يبدو.
ومن دون حما�شة اأو جرعة انت�شاء 
زائدة، فان كل الذي اأ�شلفنا، هو ما 
كان يبكيه مئات االآالف من النا�س 
اغلبهم  ج��اء  ال��ع��ادي��ن،  الب�شطاء 
من تلك ال�شواحي ليلقوا النظرة 

االأخرية على جثمان ت�شافيز.
وال يخفي بع�س املراقبن خوفهم 
اله�شترييا  ت���ل���ك  ت���ك���ون  اأن  م����ن 
اجل��م��اع��ي��ة ال���ت���ي واك���ب���ت اإع����ان 
موته، و�شاحبت جنازته، تعّد الأّيام 

حزينة قادمة يف فنزويا!.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

طبيعتها  ك��ان��ت  م��ه��م��ا  ال���ّزع���ام���ة، 
ت��اأت��ي م��ن فراغ،  وامل��وق��ف منها، ال 
دفة، واإمّنا هي يف  وال ت�شنعها ال�شّ
الغالب نتاج بيئتها، وقدرة �شخ�س 
تاريخية  حلظة  اقتنا�س  على  م��ا 
وترجمتها  ديناميكيتها  وا�شتيعاب 
االأغلبية  ي�����ش��ت��ق��ط��ب  م�������ش���روع���ا 

فتتبّناه وت�شنده.
قد يف�شل الزعيم وينهار م�شروعه 
احلالتن،  يف  ول��ك��ن  ي��ن��ج��ح،  وق���د 
ب�شمته  ت����رك  ق���د  م������روره  ي���ك���ون 
اأو  �شعب  تاريخ  يف  منعطفا  و�شّكل 

اأّمة، �شلبا اأو اإيجابا. 
الرئي�س  ينتمي  الفئة،  ه��ذه  واىل 
ت�شافيز  هوغو  الراحل  الفنزويلي 
تداعيات  لرحيله  يكون  ف��د  ال��ذي 
كربى تتجاوز باده اإىل حميطها 
اإن  الاتيني  االأمريكي  االإقليمي 

مل نقل العامل.
وتكرارا  م��رارا  ت�شافيز  هوغو  قال 

عام 2011.
�شاغها  ك��م��ا  االإ����ش���اح  عملية  اإّن 
اإىل  ت��ه��دف  ك��ان��ت  ت�شافيز،  ه��وغ��و 
اإعادة اخراع دميقراطية جديدة، 
واللجوء  املبا�شرة  امل�شاركة  توؤّمن 
 ، حكم  نظام  يف  لا�شتفتاء  املتكرر 
كما جاء يف د�شتور 1999 ، يكون 
امل��واط��ن��ون فاعلن فيه وط��رف��ا يف 
�شياغة م�شريهم ، مع، يف املقابل، 

فر�شة الر�ّشح اأكر من مّرة. 
يف  ع��رّب  اأن  �شبق  ت�شافيز  اأّن  يذكر 
البقاء  رغبته يف  اأوىل عن  مرحلة 
عّدل  ثم  حتى2021  ال�شلطة  يف 
لت�شبح  اأخ����رى  م��ن��ا���ش��ب��ة  ذل���ك يف 
للموت  ك���ان  ول��ك��ن  �شنة2030، 

منطق وموعد اآخر!
يف  املراقبن  بع�س  �شّك  اإن  وحتى 
اأن املجتمع الفنزويلي كان �شيقبل 

عن طواعّية برغبة ت�شافيز املعلنة 
ال�شلطة  م��ق��ال��ي��د  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
ل����ف����رة ط���وي���ل���ة، ف�����ان م����ا ميكن 
اأّن معّدل تاأييده يف  ماحظته هو 
ب�شكل  تطّور  قد  الفقرية  االأح��ي��اء 

طفيف يف حياته. 
ال�شعب  ال�����ش��ع��ب..  ه���و  ت�����ش��اف��ي��ز   
�شعارات  ع��ن  بعيدا   .. ت�شافيز  ه��و 
الرئي�س  جنح  فقد  ه��ذه،  ال�شوارع 
ال�شابق يف اأن يجعل من �شخ�شيته 
لتلك  اجل��دي��دة  للهويات  ا�شتعارة 
االأح������ي������اء، وك�������ان مب���ث���اب���ة امل�������راآة 
فنزويا  اإىل  ي���ده  م���ّد  ال��ع��اك�����ش��ة، 
حم��ب��ط��ة وغ���ري م��ب��ال��ي��ة، مل يكن 
ومعادلة  ح�����ش��اب��ات  ن��ت��ي��ج��ة  ذل����ك 
���ش��ي��ا���ش��ّي��ة ف��ق��ط، واإمّن�����ا ن��ت��اج قوة 
نتيجة  واأي�شا  باخل�شو�س،  وروؤية 
فهم  على  عجزت  معار�شة  �شعف 

انتقالية  �شخ�شية  نف�شه  يرى  اإّن��ه 
يف ت��اري��خ ف��ن��زوي��ا.. ول��ئ��ن يبقى 
احل�������ش���م يف هذه  وح������ده  ل���ل���زم���ن 
املقولة �شواء بتاأكيدها اأو دح�شها، 
عليه  يطلق  كما  الكومندنتي  ف��اإن 
الكثريون اإىل اليوم حجز مكانه يف 
الفاعلن  باأبرز  البانتيون اخلا�س 
الاتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  ال�شيا�شين 
فهموا  الذين  اأوائ���ل  من  باعتباره 
ان��ف��ج��ار االأحزمة  وا���ش��ت��ف��ادوا م��ن 
الق�شديرّية  واالأح��ي��اء  احل�شرية 

يف �شبه القارة.
وتكمن قّوة ت�شافيز،ح�شب العديد 
ا�شتمع، ويف  ان��ه  امل��ح��ّل��ل��ن، يف  م��ن 
االأحياء  ج��ل��ب��ة  اإىل  م��ب��ك��ر،  وق����ت 
ال�شامتة  االأغلبية  تلك  املهّم�شة، 
م��ن اأب��ن��اء االأح���ي���اء ال��ف��ق��رية التي 
ات�����ش��ع��ت دائ����رت����ه����ا داخ������ل وح����ول 

جنح  ال�شابق،  للرئي�س  الر�شمية 
البوؤ�س  ت�شيي�س  يف  �شافيز  هوغو 
اجتماعية  ���ش��ب��ك��ة  اأق�������ام  ح���ي���ث   ،
من  مبجموعة  دّع��م��ه��ا  م��راب��ط��ة 
ال���ه���ي���اك���ل اجل����دي����دة ح���ّل���ت حمّل 
�شواء  منعدمة،  اأو  ردي��ئ��ة  خ��دم��ات 

كانت عمومّية اأو خا�شة.
ع�شرين  م���ن  اأك�����ر  خ����ال  ف��م��ن 
منذ  اإن�شاوؤها  مّت  بوليفارية  هيئة 
2003، عرف هوغو ت�شافيز  عام 
النفطية  ال������روة  ي���وّظ���ف  ك��ي��ف 
اجتماعي.  واندماج  �شيا�شية  ك��اأداة 
ق�شاها  ال���ت���ي  ال�����ش��ن��وات  ف��ط��ي��ل��ة 
ع���ام���ا(،  ال�شلطة)13  ه�����رم  يف 
�شت �شركة النفط الفنزويلية  خ�شّ
مليار   7 فا�شل   132 احلكومية 
للربامج  ع���ائ���دات���ه���ا  م����ن  دوالر 
بالن�شبة  املبلغ  وق��ّدر  االجتماعية. 

الكربى،  للمدن  الرمادية  املناطق 
االأحزاب  ب��ان  ي�شعرون  ال  وال��ذي��ن 

ال�شيا�شية التقليدية متّثلهم.
���ش��رع��ان م��ا حظي  خطيب م��اه��ر، 
الفقراء، ويف  لدى  ب�شعبية جارفة 
ال���وق���ت، ك���ان ه��دف��ا ل�شهام  ن��ف�����س 
االأث�����ري�����اء وك���ره���ه���م. ل���ق���د وجد 
واحلركات  الكلمات  الكومندنتي 
املنا�شبة التي مّكنت تلك ال�شواحي 
م���ن ت��ع��ب��ريه��ا اخل����ا�����س، م���وؤّط���را 
املنتخبن  ل��ل��م�����ش��وؤول��ن  رف�����ش��ه��م 
حركة  يف  ال��ق��ائ��م��ة،  وللموؤ�ش�شات 
ال��ت��وزي��ع الفوري  ب���اإع���ادة  ت��ط��ال��ب 
للروة ، كما يقول الوزير ال�شابق 
روبنز  ال��ربازي��ل��ي  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 

ريكوبريو.
يو�شح  ك��م��ا   ، ال�����ّش��اح��ات  ت��ل��ك  يف 
الربتو باريرا ، كاتب ال�شرية غري 

39 فا�شل  2011 فقط، ب  لعام 
ما  يفوق  م��ا  اأي  دوالر،  مليار   6
الربازيلي  ل���ل���ربن���ام���ج  �����س  خ�����شّ
اأّن  علما   ، االأ�شرة(  )منحة  الرائد 
ع���دد ���ش��ك��ان ال���ربازي���ل ي��ف��وق عدد 
ال�شت  ي��ق��ارب  مب��ا  فنزويا  �شكان 

مرات.
التحويات  ه������ذه  اأّن  ���ش��ح��ي��ح 
ال�����ش��خ��م��ة م���ن امل������وارد ق���د تركت 
النفطّية  املوؤ�ش�شة  على  �شلبّيا  اأثرا 
اإنتاجها  م�شتوى  انخف�س  ح��ي��ث 
من 3 فا�شل 2 مليون برميل عام 
مليون   7 فا�شل   2 اإىل   ،2005
املقابل،  يف  ول���ك���ن   2011 ع�����ام 
ف��ان ذل��ك ك��ان حا�شما يف مكافحة 
الفقر  ن�شبة  انح�شرت  اإذ  ال��ف��ق��ر، 
من  ب���امل���ائ���ة   3 ف���ا����ش���ل   20 م����ن 
7 باملائة  اإىل   1998 ال�شكان عام 

هوغو ت�شافيز.. البوؤ�ص والفقر.. اإك�شريا لل�ّشيا�شة!
هوجو ت�شافيز بكاء جمهور االحياء الفقرية احلداد يليق بفقراء فنزويا

حتذير من تفجر و�شع املخيمات يف لبنان 

ع�شرات القتلى بتجدد العنف الطائفي يف ميامنار

•• بريوت-وكاالت:

�شاهد  االإن�����ش��ان  حل��ق��وق  الفل�شطينية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ح���ذرت 
لبنان  يف  االإن�شان  حقوق  واق��ع  عن  ال�شنوي  تقريرها  يف 
اأي  الفل�شطينية يف  املخيمات  اأو�شاع  2012، من تفجر 
حلظة بعد جلوء اأكر من 23 األف فل�شطيني من �شوريا 
اإليها. وقال التقرير اإن تدفق الفل�شطينين الفارين من 
القتال يف �شوريا اإىل خميمات لبنان، اأدى لراجع خطري 
وطبقا   .2011 ع���ام  امل��خ��ي��م��ات  اأم����ور  عليه  ك��ان��ت  ع��م��ا 
للتقرير فاإن تفاقم االأزمة جنم ب�شبب �شح امل�شاعدات التي 

كوريا ال�شمالية ت�شوب 
�شواريخها لالأرا�شي االأمريكية

•• �شيول-وكاالت:

واأ�شدرت  ل��ل��ق��ت��ال،  ا���ش��ت��ع��داد  ح��ال��ة  يف  ق��وات��ه��ا  اأن  ال�شمالية  ك��وري��ا  اأع��ل��ن��ت 
باالأرا�شي  ع�شكرية  قواعد  االإ�شراتيجية �شوب  بتوجيه �شواريخها  اأوام��ر 
االأم��ريك��ي��ة وج��زر غ��وام وه���اواي يف املحيط ال��ه��ادئ. واأف���ادت وك��ال��ة االأنباء 
ال�شعب  جلي�س  العليا  القيادة  �شت�شع  اللحظة  هذه  من  ال�شمالية  الكورية 
الكوري كل وحدات املدفعية امليدانية، مبا يف ذلك الوحدات الطويلة املدى، 
االأمريكية  الغزو  قواعد  العدو يف  اأه��داف  كل  ي�شتهدف  تاأهب مبا  يف حالة 
باأرا�شي الواليات املتحدة وهاواي وغوام .  واأ�شافت الوكالة اأن هذه الوحدات 
باملزيد من  اأمريكية  تاأهب قتايل ق�شوى بعد قيام قاذفات  �شتكون يف حال 
كل  ال�شن  طالبت  فعل،  رد  اأول  ويف   . ال�شمالية  ك��وري��ا  م��ه��ددة  الطلعات، 
بتوجيه  ال�شمالية  كوريا  اأم��رت  اأن  بعد  النف�س  ب�شبط  االل��ت��زام  االأط���راف 
على  جاء  كما  اأمريكية،  ع�شكرية  قواعد  �شوب  االإ�شراتيجية  �شواريخها 
ال�شمالية  كوريا  وكانت  ال�شينية هونغ يل.  اخلارجية  با�شم  املتحدث  ل�شان 

هددت ب�شن هجوم نووي على الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية.

•• رانغون-ا ف ب:

اعلنت ال�شرطة البورمية ام�س انه مت تدمري م�شجدين 
وع�شرات املنازل يف اعمال عنف طائفية جديدة يف الباد 
رعاياها  املتحدة  ال��والي��ات  ن�شحت  فيما  نطاقها  يت�شع 
بعدم التوجه اىل بع�س مناطق الباد. وقال م�شوؤول يف 
ال�شرطة رف�س الك�شف عن ا�شمه لوكالة فران�س بر�س ان 
ب��داأت يف وقت متاخر االثنن يف منطقة باغو  املواجهات 
�شمال رانغون على بعد مئات الكيلومرات من ميكتيا 
عن  وا�شفرت  املا�شي  اال�شبوع  العنف  اعمال  ب��داأت  حيث 
معلومات  هناك  لي�س  ان��ه  اىل  وا�شار  قتيا   40 �شقوط 
�شبطوا  واجلنود  ال�شرطة  وان  ا�شابات  وق��وع  عن  حاليا 
املواجهات طوال الليل . من جانب اخر، ن�شحت الواليات 
مانداالي  منطقة  اىل  التوجه  بتجنب  رعاياها  املتحدة 
ال��ب��ورم��ي��ة وب��ع�����س اح��ي��اء ران��غ��ون ب�شبب اع��م��ال العنف 
الطائفية الدامية التي وقعت يف االيام املا�شية كما اعلنت 

الاجئن  وت�شغيل  لغوث  املتحدة  االأمم  وكالة  قدمتها 
الفل�شطينين )اأونروا( واملنظمات االإغاثية االأخرى اإىل 
من  الفل�شطيني  للنازح  قانوين  تعريف  اأي  غياب  جانب 
الجئن  لبنان  حكومة  نظر  يف  يعتربون  ال  فهم  �شوريا، 
القانون الدويل االإن�شاين. وفيما  وفق مفهومها الأحكام 
والتجمعات  للمخيمات  وال�شكني  البنيوي  الواقع  يخ�س 
الفل�شطينية بلبنان، اأ�شار التقرير اإىل وجود خم�شة اآالف 
منزل بحاجة عاجلة اإما لرميم اأو اإعادة اإعمار، يف حن 
750 منزال  بناء  اإال  اأون��روا احل��ايل  ال يت�شمن م�شروع 

فقط، اأي %15 من احلاجة املطلوبة.

ال�شفارة  واو�شحت  االل��ك��روين.  موقعها  على  �شفارتها 
ال��ع��ن��ف ب��ن البوذين  االم��ريك��ي��ة يف ران��غ��ون ان اع��م��ال 
وامل�شلمن يف ميكتيا مبنطقة مانداالي ت�شببت بتاأجيج 
الرعايا االمريكين  امل�شاعر لدى عدة اطراف ون�شحت 
بتجنب التوجه اىل تلك املنطقة وكذلك اىل بع�س احياء 
العا�شمة ال�شابقة. وا�شفرت اعمال العنف بن البوذين 
وامل�شلمن التي وقعت اال�شبوع املا�شي يف ميكتيا بو�شط 
ال�شحافة  اف�����ادت  ك��م��ا  �شخ�شا   40 م��ق��ت��ل  ع���ن  ب���ورم���ا 
اوف  الي��ت  نيو  �شحيفة  واو���ش��ح��ت  ال��ث��اث��اء.  الر�شمية 
م��ي��امن��ار مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ث��م��اين ج��ث��ث حت��ت االنقا�س 
 24 40 ق��ت��ي��ا يف  ال��ر���ش��م��ي��ة ارت��ف��ع��ت اىل  واحل�����ش��ي��ل��ة 
اذار-مار�س . وكانت احل�شيلة ال�شابقة ت�شري اىل �شقوط 
32 قتيا. ووقعت م�شادة االربعاء بن بائع م�شلم وعدد 
130 كلم من  من الزبائن يف ميكتيا على بعد حواىل 
العا�شمة نايبيداو، و�شرعان ما حتولت اىل اعمال عنف 

ادت اىل احراق احياء بكاملها وم�شاجد يف هذه املدينة.

••نواك�شوط-ا ف ب:

اك�������دت ان���������ش����ار ال�����دي�����ن، اح����دى 
اجلماعات اال�شامية الثاث التي 
 ،2012 ���ش��م��ال م���ايل يف  اح��ت��ل��ت 
ام�����س موا�شلة  ا���ش��درت��ه  ب��ي��ان  يف 
االفريقية  اجليو�س  �شد  امل��ع��ارك 

واجلي�س الفرن�شي.
ن�شره  ب���ي���ان  يف  احل���رك���ة  واك������دت 
االعامي  ميديا  �شحراء  م��وق��ع 
االنرنت،  �شبكة  على  امل��وري��ت��اين 
ازواد  ويف  م����ايل  يف  اه��ل��ن��ا  ن��ب�����ش��ر 
ابناءكم  ان  م��ايل(  )�شمال  خا�شة 
يف ج��م��اع��ة ان�����ش��ار ال���دي���ن بخري 
وقيادتهم  اهلل  بحمد  ثابتون  وهم 
اغ  الف�شل  اب���ي  ال�شيخ  يف  ممثلة 
ب���خ���ري وهلل احل����م����د وه���و  غ������ايل 
بنف�شه،  الع�شكرية  العمليات  يقود 
ال�شر  ب��اح��اف  و�شفتهم  م��ا  �شد 
على  ح��رب��ا  فرن�شا  جي�شتها  ال��ت��ي 
اجلماعة  وا����ش���اف���ت   . اال�����ش����ام 
الفرن�شين  اذاق����وا  مقاتليها  ان 
وم���رت���زق���ة ال��ت�����ش��ادي��ن االه�����وال 
ال��ت��ي دارت يف  امل���ع���ارك  خ��ا���ش��ة يف 
جبال تغرغر يف 19 و22 �شباط-
ف��رباي��ر، م��وؤك��دة ان���ه ل���وال تدخل 
الأر�شل  ب��ط��ريان��ه��م  ال��ف��رن�����ش��ي��ن 
والت�شاديون  الفرن�شيون  اجل��ن��ود 
اىل بلدانهم بالتوابيت . واو�شحت 
ان�����ش��ار ال��دي��ن ان���ه رغ���م احل�شار 

اأمريكا ورو�شيا تبحثان 
الدرع ال�شاروخية

•• وا�شنطن-وكاالت:

االأمريكي  ال���دف���اع  وزي�����را  اأع�����رب 
بلديهما على  ع��زم  ع��ن  وال��رو���ش��ي 
نظام  ب�شاأن  حمادثاتهما  ا�شتئناف 
منذ  املتوقفة  ال�شاروخي  ال��دف��اع 
وق���ت ط��وي��ل، وذل����ك ع��ق��ب تغيري 
ال�شاروخي  ال����دف����اع  خ���ط���ط  يف 
اأوروب�������ا قوبل  ب�����ش��اأن  االأم���ريك���ي���ة 

بحذر من مو�شكو. 
وق���������ال ب�����ي�����ان ل�������������وزارة ال�����دف�����اع 
وزير  اإن  )البنتاغون(  االأمريكية 
�شويغو  �شريغي  ال��رو���ش��ي  ال��دف��اع 
نظريه  مع  هاتفيا  ات�شاال  اأج��رى 
له  اأع���رب  ت�شاك هاغل  االأم��ريك��ي 
فيه عن رغبته يف موا�شلة املحادثات 
ب�شاأن نظام الدفاع ال�شاروخي على 
اأن وزير  اإىل  م�شتوى رفيع، واأ�شار 
موافقته،  اأعلن  االأمريكي  الدفاع 
االأمر  ه��ذا  اأن  التاأكيد على  وج��دد 
العاقات  م��ن  مهما  ج���زءا  ي�شكل 

االأمريكية الرو�شية.
البنتاغون  با�شم  املتحدث  واأو�شح 
املحادثات  اأن  بيان  يف  ليتل  ج��ورج 
�شوف تتوا�شل بن اجلانبن على 
م�شتوى نائبي الوزيرين. واأن جيم 
ميلر رئي�س ال�شيا�شة يف البنتاغون 
����ش���رياأ����س اجل���ان���ب االأم����ريك����ي يف 

املحادثات.

والعزلة التي تريد فرن�شا فر�شها 
علينا فنحن بخري ، نافية االرقام 
اخل��ي��ال��ي��ة ال���ت���ي ي���دع���ي االع����ام 
ال��ف��رن�����ش��ي ان��ه��ا اع����داد ال��ق��ت��ل��ى يف 
يهدف  وال��ت��ي  متمرديها  �شفوف 
معنويات  رف����ع  اىل  ورائ����ه����ا  م���ن 
امل���ن���ه���ارة . وا����ش���اف���ت انه  ج���ن���وده 
على  م����ادي����ة  ادل������ة  اي  ت���وج���د  ال 
���ش��ح��ة اع�����داد ال��ق��ت��ل��ى امل��ع��ل��ن��ن ، 

مع  الدين  ان�شار  وكانت  عليهما. 
القاعدة يف باد املغرب اال�شامي 
وج���م���اع���ة ال��ت��وح��ي��د واجل����ه����اد يف 
املجموعات  اح��دى  افريقيا  غ��رب 
التي  الثاث  امل�شلحة  اال�شامية 
مايل،  �شمال  م��دن  ك��ربى  احتلت 
غاو ومتبكتو وكيدال من ني�شان-

ابريل 2012 اىل منت�شف كانون 
الثاين-يناير 2013.

التي  امل����رة  احل��ق��ي��ق��ة  ان  م���وؤك���دة 
اجلنود  ان  ه��ي  االع����ام  يخفيها 
املرتزقة  وم���ع���ه���م  ال��ف��رن�����ش��ي��ن 
ال��ت�����ش��ادي��ون ي��ت��ل��ق��ون ال���وان���ا من 
العذاب على ايدي فئة من ال�شباب 
امل��ط��اردي��ن ب��را وج���وا . وه���ذا اول 
بيان ت�شدره جماعة ان�شار الدين 
منذ خروجها من مدينتي متبكتو 
ت�شيطر  ك���ان���ت  ال��ل��ت��ن  وك����ي����دال 

اأن�شار الدين يف مايل توؤكد موا�شلة القتال 
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العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/12  م�ستعجل- م ر- ب- اأظ

االمارات  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  املن�شوري-  بالعيارة  �شامل  را�شد  مدعي/�شياح 
االمارات مدعي عليه:  بوكالة/مدحت احل�شيني اجلن�شية:  العامة  للنقليات  الدولية 
واخرون  ال�شعدي  عبداهلل  هادي  عمر  وميثلها/  ال�شعدي  عبداهلل  هادي  موؤ�ش�شة 
اعانه/ موؤ�ش�شة هادي عبداهلل  املطلوب  الدعوى: طرد  االمارات مو�شوع  اجلن�شية: 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ال�شعدي  عبداهلل  هادي  عمر  وميثلها/  ال�شعدي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�شطب(  من  والتجديد  الدعوى  ب�شحيفة   (
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/1 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
االبتدائية - الكائنة بدائرة 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 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/17
المور امل�ستعجلة                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
اعالن احلكم يف الدعوى

رقم 2012/402 مدين كلي  
اىل املحكوم عليه/ موؤ�ش�شة بيلدك�س للمقاوالت العامة   العنوان بالن�شر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/3/18م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح / موؤ�ش�شة مدينة الف�شاء لتجارة 
العدد احلديدية بالتايل: حكمت املحكمة: بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره مائتان وثاثة الف وثمامنائة وخم�شة وع�شرون 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ومائتي  وامل�شاريف  فلو�س  وت�شعة  درهما 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. .�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

املوافق 2013/3/25   
القا�سي/ ماجد غزال

 امـــــــــارة ابوظبي
   دائرة الق�سا ء        

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي��ج��ارات   )2012/3321( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية )ابوظبي (  اللجنة االوىل 
وذلك  االلكرونية  اال���ش��ارات  موؤ�ش�شة  املدعى/  من  واملرفوعة 
العقارات   الدارة  �شليو�شنز  اك�شربي�س  عليها/  امل��دع��ى  اع��ان 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  ال��دع��وى جل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�شرا 
2013/4/10 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة وذلك على 

نفقة �شاحب العاقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي��ج��ارات   )2012/3201( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية )ابوظبي (  اللجنة االوىل 
وذلك  احل��م��ادي،  �شلطان  احمد  جابر  امل��دع��ى/  من  واملرفوعة 
والعقارات  للمقاوالت  اليا�شمن  واح��ة  عليها/  املدعى  اع��ان 
االربعاء  ي��وم  جل�شة  ال��دع��وى  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شرا  العامة  
املوافق 2013/4/10 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة وذلك 

على نفقة �شاحب العاقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
    اعالن بالن�سر 

امام جلنة  املنظورة  ايجارات  الطعن رقم )2012/48(  تقرر يف  لقد 
من  واملرفوعة  الطعن  )ابوظبي(-جلنة  االيجارية  املنازعات  ف�س 
املطعون  الع��ان  وذل��ك   ، للت�شخي�س  اخلليج  م�شت�شفي  الطاعن/ 
وقد  ن�شرا  عبدالرحيم    عبدالرحمن حممد  الثالث/ عمرو  �شده 
حتدد لنظر الدعوى جل�شة يوم االثنن املوافق 2013/4/8 يف ال�شاعة 

12.00 ظهرا يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العاقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/116 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ)
 : �شده  املنفذ  االمارات  اجلن�شية:  غنتوت  جمموعة  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
دفوين  يو�شف  اعانه:حبيب  املطلوب  لبنان  اجلن�شية:  دفوين  يو�شف  حبيب 
اجلن�شية: لبنان عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/896 جت كل- م ت-ب-اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف 
باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/214 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/مقبول 
عبدالرزاق  ا�شفاق  ال�شيد:حممد  االم���ارات  اجلن�شية:  البلو�شي  اق��ب��ال  حممد  اق��ب��ال 
اجلن�شية: باك�شتان  وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن : ف�شخ عقد �شراكة 
�شركة  والزجاج(  االملنيوم  العمال  رويــال  )�صركة  التجاري  اال���ش��م  يف  وت�شفية 
امللف  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة  تو�شية ب�شيطة( 
بان  للجميع  ليكن معلوما  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  لدى غرفة  وامل�شجل   )19472(
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/230 

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  وطلب  االم��ارات   اجلن�شية:  املرزوقي  عي�شى  عبداهلل  �شلطان  ماجد 
على التوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل  يف اال�شم التجاري )الرثيا ملقاوالت 
انظمة التكييف (   واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
ال�شيد:  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )63417( امللف  رقم 
عبدالنا�شر حممد �شالح عبداهلل اجلن�شية: االم��ارات  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/44 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

على  الت�شديق  وطلب  االم���ارات  اجلن�شية:  الكتبي  �شعيد  عبداهلل  علي  حميد 
ال��ت��ج��اري )الــركــن الذهبي  اال���ش��م  ت��ن��ازل يف   : ال��ت��وق��ي��ع يف حم���رر يت�شمن 
لل�صيانة العامة (   واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
ال�شيد:  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )39694( امللف  رقم 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  االم���ارات  اجلن�شية:  اجل���اري  ع��ب��داهلل  حممد  علي 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/234 

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  وط��ل��ب  االم����ارات  اجلن�شية:  جمعه  عبدالغفار  عبداجلبار  يو�شف 
التجاري )�صالون حورية  اال�شم  تنازل يف   : يت�شمن  التوقيع يف حمرر  على 
للتجميل ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
�شميحه  ال�شيدة:  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )60305(
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  االم���ارات   اجلن�شية:  �شليمان  �شامل 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27   

   اعالن الغاء رخ�سة
 تعلن هيئة را�س اخليمة لا�شتثمار عن رغبة �شركة بروتراك �س.م.ح - ذ.م.م 
امل�شجلة لدى الهيئة حتت رخ�شة رقم RAKIA 51 FZ3 01 12 5000 والتي 

متار�س ن�شاط جتارة لوازم التدخن يف الغاء الرخ�شة اخلا�شة بال�شركة.
اق�شاها )14(  املراجعة خال مدة  فمن لديه اعرا�س على هذا االلغاء عليه 
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان، ويف حال عدم تقدمي اي اعرا�س خال هذه 
املدة �شوف تبا�شر الهيئة اجراءات هذا االلغاء دون حتمل ادنى م�شوؤولية عن اية 

مطالبات تقدم بعد انتهاء هذه املدة.
يا�صر اال�صدي
مدير ادارة ال�صوؤون القانونية والرتاخي�ض

حكومة را�ض اخليمة
 هيئة را�ض اخليمة لال�ستثمار

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/346   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد  - املنذر اليه: دروي�س �شعد الدين ) ح�شب العقد(

م�شطفى دروي�س �شعد الدين )ح�شب الرخ�شة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املر�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعن املوؤجرة يف فرة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتام االنذار 
العديل وكذلك اخاء  العن املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  باال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتب على ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/349   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد  - املنذر اليه: زبري مامرباتودي  ) ح�شب العقد(

زبري مامرباتودي حمزة مامرباتودي  )ح�شب االقامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املر�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعن املوؤجرة يف فرة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتام االنذار 
العديل وكذلك اخاء  العن املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  باال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتب على ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/351   

مقدم من: املنذرة/بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد  - املنذر اليه: كرمي علي حممد علي حميدان    ) ح�شب العقد(

كرمي علي حممد علي حميدان )ح�شب اجلواز(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املر�شد بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعن املوؤجرة يف فرة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتام االنذار 
العديل وكذلك اخاء  العن املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  باال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتب على ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 10751 بتاريخ 2013/3/27   

تنويه
بتاريخ   10746 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  االعان  اىل  باال�شارة 
باال�شم   )CN-1466635( التجارية  الرخ�شة  بخ�شو�س   2013/3/18

التجاري/كويك نت للكمبيوترات 
امارات وال�شحيح هو ر�شما عبدالرزاق  �شيد %100  -ا�شافة /ر�شا عبدالرزاق 

�شيد امارات %100 
- باال�شافة اىل التعديات الواردة يف االعان ال�شابق.

التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�شادية من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد  10751 بتاريخ   2013/3/7     
اعــــــالن احلكم يف الدعوى

رقم 2012/437 مدين جزئي  
انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  العزب  عبداهلل  حنان  عليها/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/3/25م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
بالتايل:  �شالح  عبد  �شدقي  حممد   / ل�شالح  اع��اه  بالرقم  امل��ذك��ورة 
حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
بامل�شروفات  وال��زم��ت��ه  دره���م،  االف  خم�شة  )5000(دره�����م  وق���دره  مبلغ 
ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.  .�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ املوافق 2013/3/26   
القا�سي/ عادل حممود ا�سماعيل

 امـــــــــارة ابوظبي
   دائـــــرة الق�سا ء        

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/68  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -بي. اآر. يف 2- و�شطاء عقاريون   جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /عبري حممد م�شطفى �شكري وميثله: حبيب 
حممد �شريف عبداهلل املا قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح���ددت   2013/1/29 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2011/471 رق��م 
رقم   بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/5/8 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1148  عقاري كلي                

جافزا(     ( ح  م  �س  ليمتد  انفي�شتمينت  وورل��د  نيو   -1/ عليه  املدعى  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / كياو�س كور�س زند يزدىوميثله: 
احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/3/17 يف الدعوى املذكورة اعاه. اخطاركم بورود 
املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم االحد  ال�شيد اخلبري  تقرير 
للتعقيب   ch1A.1 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/4/28 املوافق 

على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/1382  جتاري كلي    

عبدالقادر  ابراهيم   -2 ذ.م.م  �س  للمقاوالت  ارابيلكو  �شركة  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
العرب   جمهويل   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/11/29 يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ اجلابر للنقل واملقاوالت العامة ذ.م.م فلهذه اال�شباب 
وع�شرون  و�شبعة  )�شتمائة   627.999 مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعى  بالزام 
الفا وت�شعمائة وت�شعة وت�شعون درهما( والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة 
ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتهما  ال�شداد  متام  وحتى   2012/8/23 يف  احلا�شل  الق�شائية 
خال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف 
ال�شمو  التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب  اليوم  ثاثن يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/402  عقاري كلي

اىل املدعى عليهم/ 1- جمموعة فورت�شن لا�شتثمار ذ.م.م 2- برج العامل هولدينجز 
ايجور   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  للعقارات   الكامل  البيت   -3 ليمتد 
موت�شالوف  قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 
واملو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري  مبثابة  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/3/17
الدعوى  اوراق  على  االط��اع  بعد  مهمته  تكون  ال��دور  �شاحب  هند�شي  خبري  بندب 
على  الدائرة  لدى  االط��اع  مع  م�شتندات،  من  اليه  يقدم  ان  ع�شى  وما  وم�شتنداتها 
امل�شتندات ذات ال�شلة مبو�شوع الدعوى والزمت املدعى ايداع امانة قدرها خم�شة ع�شر 
الف درهم على ذمة اتعاب وم�شاريف اخلبري.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االحد 

   ch1.B.8  املوافق 2013/3/31 ال�شاعة  11.00 �شباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/1474  جتاري كلي
اىل املدعى عليهم/ 1- جمعة جنفي نادر علي 2- موؤ�ش�شة فهد الطنيجي ملواد البناء- ل�شاحبها-  فهد احمد 
ابراهيم  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / ح�شيب �شالح مهدي مبا ان املدعي/ح�شيب �شالح مهدي 
التمهيدي  احلكم   2013/2/20 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد 
التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري احل�شابي املخت�س �شاحب 
الدور باجلدول- وتكون مهمته باالتي: - االطاع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى  ان 
يقدمه اخل�شوم. االنتقال ملقرات طريف الدعوى واالطاع على املرا�شات الورقية وااللكرونية بيان عاقة 
الواقع بن طريف الدعوى وبيان نوع املعامات التي ربطت بن طريف الدعوى و�شندها و�شببها وما قامت 
اوفيا  الطرفان قد  اذا كان  التعاقد وبيان ما  بتوريده للمدعى عليها ومدى توافقهما مع �شروط  املدعية 
اذا كانت هناك مبالغ قد تر�شدت يف ذمة املدعى عليها من عدمه  بالتزاماتهما فيما من عدمه وبيان ما 
وكلفت املدعية باإيداع مبلغ ثمانية االف درهم كامانة للخبري.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االربعاء 

   ch2.E22  املوافق 2013/4/17 ال�شاعة  9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/1944 )مدين كلي) بوا�سطة الن�سر

بيوت  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
جن�شيته:  احلمد  احمد   املدعي/حممد  اق��ام    - العقاري  للتطوير  العندليب 
العربيه فيا رقم 54 هاتف رقم    املرابع  قطر  عنوانه: دبي بردبي- 1- �شيهل 
... الدعوى برقم 2012/1944 -مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها الت�شديق 
على احلكم التحكيم رقم 2011/9 جتاري واعطائة ال�شيغة التنفيذية الوقائي 
االحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  القانونية   واال�شانيد 
االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 
17 من �شهر ابريل ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/3/21
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2010/1769 )مدين كلي) بوا�سطة الن�سر
جولد  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
كري�شت للعقارات �س م ح -  اقام املدعي/جو�شتن لويد كنت- بوال مريا توملن 
برج  دب��ي-  القانونية  املجموعة  مكتب  عنوانه:  املتحدة   اململكة  جن�شيته:  كنت 
خليفة مكتب املجموعة القانونية دبي- برج خليفة.   الدعوى برقم 2010/1769 
مكلف  ف��ان��ت  حم��ك��م   بتعين  املطالبة  ومو�شوعها  ع��ج��م��ان-  ك��ل��ي-   - -م���دين 
باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 10 من �شهر ابريل ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/3/19
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10751 بتاريخ 2013/3/27     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/42 ا�سكالت عمالية
لوقف  ع��م��ايل   2013/316 رق���م  التنفيذ  يف  ا���ش��ك��ال  ال��ق�����ش��ي��ة:  م��و���ش��وع 
االج��راءات التنفيذية -املطلوب اعانه امل�شت�شكل �شده/1- حممد نذير 
بانه  نعلنكم  االع����ان:  م��و���ش��وع  االق��ام��ة.  �شين�شي خ��ان جم��ه��ول حم��ل 
�شباحا   8.30 ال�شاعة   2013/4/1 املوافق  االثنن  يوم  جل�شة  حت��ددت  قد 
عليكم  ي��ت��وج��ب  وال��ت��ي  اع����اه  اال���ش��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر  ب��ال��ق��اع��ة 
مع  غيابكم  يف  ق��رار  �شي�شدر  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها 

نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
نادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل 
ت����راث االإم�������ارات، وم���ن م��ن��ط��ل��ق امل��ح��اف��ظ��ة على 
ال�����راث ال��ب��ح��ري ل���ل���دول���ة، ي��ن��ظ��م ن�����ادي تراث 
ال�شراعية  للمحامل  االأبي�س  اأبو  �شباق  االإم��ارات 

 30 املوافق  ال�شبت  ي��وم  ال��ذي ينطلق  43 قدماً 
مار�س اجلاري يف اأبو ظبي ومل�شافة من 20-18 
ميًا بحرياً. وقد بداأت اإدارة االأن�شطة وال�شباقات 
لل�شباق  الت�شجيل  اأع���م���ال  ال���ن���ادي  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
 10 مبقره الرئي�س يف اأبو ظبي منذ يوم االأح��د 

يوم  الت�شجيل  باب  �شيغلق  بينما  اجل��اري،  مار�س 
28 م���ار����س اجل������اري، وذلك  امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س 
على  ي��ج��ب  اإذ  االإدارة  ح��ددت��ه��ا  ����ش���روط  ���ش��م��ن 
نواخذة املحامل امل�شاركة ملء ا�شتمارة الت�شجيل 
والتوقيع عليها يف ق�شم ال�شباقات البحرية مبقر 

كما  امل�شتفيد،  ا�شم  حتديد  ���ش��رورة  م��ع  ال��ن��ادي، 
على  البحارة  جميع  يكون  اأن  التعليمات  ح��ددت 
ظ��ه��ور امل��ح��ام��ل ال�����ش��راع��ي��ة م���ن م��واط��ن��ي دولة 
على  احلا�شلن  ومن  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
بطاقة ال��ب��ح��ارة ال�����ش��ادرة م��ن ال��ن��ادي، بحيث ال 

يقل عددهم عن ثمانية بحارة يف كل حممل، وال 
اأربعة ع�شر بحاراً. كما �شيجري جتمع  يزيد عن 
اأبو االأبي�س  املحامل ال�شراعية امل�شاركة يف �شباق 
بيوم  ال�شباق  قبل  اأبوظبي  كورني�س  منطقة  يف 
واحد على االأقل، يف حن �شيكون الفح�س الفني 

للمحامل يوم اجلمعة املوافق 29 مار�س اجلاري 
املنظمة  اللجنة  �شتعقد  بينما  نف�شها،  املنطقة  يف 
اجلمعة  يوم  التنويري  اجتماعها  لل�شباق  العليا 
29مار�س اجلاري يف القرية الراثية يف منطقة 

كا�شر االأمواج باأبوظبي عقب �شاة املغرب. 

فوزاً  ال�شعودي  زي��دان  فريق  حقق 
م��ه��م��اً يف ب��داي��ة م�����ش��واره يف رحلة 
الدفاع عن اللقب يف افتتاح بطولة 
كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
للبولو عندما انتزع فوزاً على فريق 
حبتور بنتيجة ع�شرة اأهداف مقابل 
ثمانية اأهداف يف انطاق مباريات 
اأم�س يف جولتها  اأول من  البطولة 
االوىل وبنف�س اجلولة ح�شد فريق 
يف  لي�شعها  نقطتن  اأول  دري  ب��ن 
ح�شابه يف البطولة عقب فوزه على 
فريق اأبو ظبي بنتيجة �شتة اأهداف 

مقابل اأربعة اأهداف.
االث����ارة  االأوىل  اجل���ول���ة  و���ش��ه��دت 

وال���ن���دي���ة وال���ت���ي ���ش��ادت��ه��ا ال����روح 
ال����ع����ال����ي����ة ت����واف����ق����ت م�����ع ح�������رارة 
برودة  على  طغت  وال��ت��ي  املناف�شة 
لتحقيق  ال��ف��رق  �شعي  يف  الطق�س 
للدور  م��ب��ك��راً  واالق�������راب  ال���ف���وز 
بالكاأ�س  وال��ف��وز  للبطولة  ال��ث��اين 
�شاحب  ا���ش��م  حتمل  ال��ت��ي  الغالية 
البطولة  يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
ويذكر  املو�شم  يف  واالأه���م  االق���وى 
ودعم  برعاية  حتظى  البطولة  اأن 
واهتمام با حدود من �شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ف����اح 
نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو 
اأجندته  �شمن  ال���ن���ادي  وينظمها 

ال�شنوية ومتثل ختام مو�شم النادي 
.2013-2012

�شعادة  ال��ب��ط��ول��ة  اف���ت���ت���اح  و���ش��ه��د 
نائب  املن�شوري  حوفان  بن  �شعيد 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي وعي�شى 
املن�شور وح�شن ن�شر الدين مدير 
من  والعديد  النادي  مدير  ونائب 
ال�شلك  اأع�شاء  وبع�س  امل�شئولن 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي وج��م��اه��ري وحمبي 

هذه الريا�شة.

زيدان يدافع عن اللقب 
ان��ت��زع ف��ري��ق زي���دان ف���وزاً مهماً يف 
الدفاع  رح��ل��ة  يف  م�����ش��واره  ب���داي���ة 

ع���ن ال��ل��ق��ب ب���ف���وز م�����ش��ت��ح��ق على 
 8-10 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ف���ري���ق احل��ب��ت��ور 
فيها  االأف�شلية  دان���ت  م��ب��اراة  بعد 
ق��اده للفوز  ال��ذي  البطل  للففريق 
بت�شجيله  هيجيو  املحرف  العبه 
8 اأه�����داف مب��ع��دل ه��دف��ن يف كل 
�شوط، رغم اأن ال�شوط االأول انتى 
بنتيجة  احل��ب��ت��ور  ف��ري��ق  مل�شلحة 
احلبتور  اأه��������داف  و����ش���ج���ل   2-3
ك��ل م��ن ال��اع��ب��ن م��ارت��ي��ن��ز هدف 
بينما  ه��دف��ن  كونتينيو  وزم��ي��ل��ه 

�شجل هديف فريق زيدان هيجيو.
ال�شوط  يف  زي������دان  ف���ري���ق  وظ���ه���ر 
ال���ث���اين ب�������ش���ورة اأف�������ش���ل ب��ع��د اأن 
هجمانه  وا���ش��ت��غ��ل  ���ش��ف��وف��ة  ن��ظ��م 
الذي  هيجيو  حمنرفه  ب��خ��ربات 
وعزز  ولفريقة  ل��ه  هدفن  ا���ش��اف 
لفريقه  الثالث  بالهدف  تقدمهم 
ع���ن ط���ري���ق ه���ي���اي ب��ي��ن��م��ا �شجل 
الاعبن  احل��ب��ت��ور  ف���ري���ق  ه����ديف 
ومل  كونتينيو،  وزم��ي��ل��ه  مارتينيز 
الثالث  ال�شوط  يف  احل���ال  يختلف 
�شيطرة  زي���دان  ف��ري��ق  ب�شط  حيث 
�شبه مطلقة على جمريات ال�شوط 
ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه ث��اث��ي��ة م��ق��اب��ل هدف 
ل��ف��ري��ق احل��ب��ت��ور و���ش��ج��ل اأه����داف 
وا�شاف  زي��دان  قائده عمر  زي��دان 
بينما  له  هيجيو هدفن جديدين 
�شجل هدف فريق احلبتور الوحيد 
ال���اع���ب م��ارت��ي��ن��ي��ز ال��ث��ال��ث ل���ه يف 

املباراة.
متعاداًل  ال����راب����ع  ال�������ش���وط  وج�����اء 

لدرجة كبرية لعباً ونتيجة وخا�شة 
بعد اأن �شعى فريق احلبتور لتعديل 
ي�شعفه  مل  ال��وق��ت  ول��ك��ن  النتيجة 
م��ب��ك��راً عن  ه��دف��ن  اأن �شجل  ب��ع��د 
لفريق  ك��ان  ولكن  كونتينو  طريق 
ال�شريع  بالرد  اأخ��رى  كلمة  زي��دان 
جنم  طريق  عن  هدفن  بت�شجيله 
امل��ب��اراة وال��ف��ري��ق هيجيو ع��زز من 
لقاء  يف  ف���ري���ق���ه  ف�����وز  خ���ال���ه���م���ا 

االفتتاح.

بن دري يعرب اأبوظبي 
ق�����اد االأرج���ن���ت���ي���ن���ي ����ش���ال���دور اوال 
فريقة  دري  ب���ن  ف���ري���ق  حم����رف 
ل��ف��وز م��ه��م يف ب���داي���ة م�������ش���واره يف 
ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ف���ري���ق اأب�����و ظبي 
�شالدور  6-4 حيث امطر  بنتيجة 
اأب����و ظ��ب��ي بخم�شة  ف��ري��ق  م��رم��ى 
ال�شاد�س  ال��ه��دف  و���ش��ج��ل  اأه�����داف 
�شجل  بينما  ب��راين  زميله  للفريق 
اأه����داف ف��ري��ق اأب���و ظبي اأك���ر من 
العب، وجاء ال�شوط االأول متعاداًل 
االيجابي  ب��ال��ت��ع��ادل  ونتيجة  لعباً 
1-1 و�شجل هدف بن دري براين 
وع���ادل���ه ام���ربج���و م���ن ف���ري���ق اأب���و 
ظبي ومالت كفة اللعب يف ال�شوط 
الثاين مل�شلحة فريق بن دري حيث 
يف  جميلن  هدفن  �شالدور  �شجل 
ح���ن ���ش��ج��ل ج����وان ج��و���ش��ي هدف 
بالنتيجة  لي�شل  الوحيد  اأبو ظبي 
 2-3 اإىل  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  بنهاية 

مل�شلحة بن دري.

�شيطرة  دري  ب���ن  ف���ري���ق  وف���ر����س 
ال�شوط  جم���ري���ات  ع��ل��ى  م��ط��ل��ق��ة 
نظيفن  هدفن  بت�شجيله  الثالث 
ع���ن ط��ري��ق حم��رف��ه ���ش��ال��دور يف 
ال��وق��ت ال���ذي غ���اب ف��ي��ه ف��ري��ق اأبو 
دفاعات  اأم���ام  الت�شجيل  ع��ن  ظبي 
املرتدة،  دري  ب��ن  ف��ري��ق  وه��ج��م��ات 
ت���دم ط���وي���ًا حاول  وب�����ش��ح��وة مل 
لتعديل  اأب����و ظ��ب��ي ج���اه���داً  ف��ري��ق 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه ه���دف���ن عن 
بالنتيجة  لي�شل  اأم��ان��ي��ول  ط��ري��ق 
خطف  ع��ال��ي��ة  ومب��ه��اره   4-5 اإىل 
وال�شاد�س  اخلام�س  هدفه  �شالدور 
لفريقه الذي منحهم الفوز واأف�شد 

لتعديل  ظ��ب��ي  اأب���و  ف��ري��ق  تطلعات 
النتيجة.

مباراتي اليوم
هذا وتقام اليوم االأربعاء مباراتن 
م�شركة  ب��ط��م��وح��ات  ���ش��اخ��ن��ت��ن 
الفوز  االرب����ع����ة  اط���راف���ه���ا  ه�����دف 
يف  ف��وزه��ا  لتاأكيد  النقاط  وح�شد 
لبقية  وللتعوي�س  االأوىل  اجلولة 
جولة  يف  ت����ع����رت  ال����ت����ي  ال����ف����رق 
االفتتاح حيث يلتقي فريق غنتوت 
ال��ب��ط��ول��ة مع  يف ظ��ه��وره االول يف 
نظرية فريق زيدان البطل مبوقعه 
بالتاأكيد �شتكون مثرية خل�شو�شية 

لقاء طرفيها وتاريخهما احلافل يف 
اجنازات اللعبة و�شيحت�شنها ا�شتاد 
امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د يف نادي 
يف  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل  ل�شباق  غنتوت 

الرابعة والن�شف.
يحت�شن  ال�����ش��اد���ش��ة  ال�����ش��اع��ة  ويف 
امللعب رقم واحد يف النادي املباراة 
الثانية والتي جتمع فريق بن دري 
الفائز يف اجلولة االوىل مع نظريه 
لتعوي�س  الطامح  احلبتور  فريق 
يف  االوىل  اجل����ول����ة  يف  خ�������ش���ارت���ه 
�شاخنة  �شتكون  ب��ال��ت��اأك��ي��د  م��وق��ع��ة 
ل��ك��ون��ه��ا جت��م��ع ق��ط��ب��ي ال��ل��ع��ب��ة يف 

دبي.

الريا�شي  اب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ك�����ش��ف 
اأبوظبي  تنظيم مهرجان  النقاب عن 
الثالث لاألعاب ال�شاطئية الريا�شية 
مع  بالتعاون  وذل��ك   2013 املفتوح 
ال�شراعية  للريا�شات  ابوظبي  ن��ادي 
ابوظبي  وب��ل��دي��ة  اب��وظ��ب��ي  و���ش��رط��ة 
احلفر  �شركة  من  ت�شويقية  وبرعاية 
الوطنية. وياأتي تنظيم هذا املهرجان 
خال الفرة من 31 مار�س اجلاري 
�شوء  ال���ق���ادم يف  اب���ري���ل   27 وح��ت��ى 
لتفعيل  الهادفة  الريا�شية  براجمه 
الريا�شة املجتمعية وتعزيز التوا�شل 
�شرائح  ج���م���ي���ع  ودع�������م  ال���ري���ا����ش���ي 
املجتمع مببادرات ريا�شية ت�شاعدهم 
على التخل�س من املخاطر واملعوقات 
ال�شحية انطاقا من �شعار الريا�شة 
ل��ل��ج��م��ي��ع. ج���اء ذل���ك خ���ال املوؤمتر 
ال�شحفي الذي عقده جمل�س ابوظبي 
فهد  بح�شور  ام�س  مبقره  الريا�شي 
الت�شويق  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  علي 
واالت�شال مبجل�س ابوظبي الريا�شي 
وم���اج���د ع��ت��ي��ق امل���ه���ريي م���دي���ر عام 
ال�شراعية  للريا�شات  ابوظبي  ن��ادي 
من�شق  دارن��������ود  وري���ن���ي���ه  وال���ي���خ���وت 

ال�شراع احلديث يف النادي.
وياأتي تنظيم املهرجان �شمن خطط 
و�شركائه  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س 
ال�شراعية  للريا�شات  ابوظبي  ن��ادي 
ابوظبي  و���ش��رط��ة  اب��وظ��ب��ي  وب��ل��دي��ة 
الوطنية  احل���ف���ر  ���ش��رك��ة  وال����راع����ي 
الريا�شي  التفاعل  لتحقيق  ال�شاعية 
و�شرائح  ف��ئ��ات  جل��م��ي��ع  االج��ت��م��اع��ي 
املجتمع بجانب دعم خطوات وحماور 
عرب  واأهميته  الريا�شي  الوعي  ن�شر 
التي  وامل�شابقات  البطوالت  خمتلف 
وا�شتثمار  امل��ج��ل�����س  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��رف 
املاعب واملن�شاآت الريا�شية املتوافرة 
يف ك��ورن��ي�����س اب��وظ��ب��ي وال��ع��م��ل على 
واإبراز  ترفيهية  ريا�شية  بيئة  توفري 
ابوظبي  للعا�شمة  ال�شياحية  املعامل 

اأهمية  وعك�س  الريا�شي  اجل��ان��ب  يف 
باملجتمع  ال��ف��رد  ح��ي��اة  يف  ال��ري��ا���ش��ة 
باالإ�شافة اىل دور املهرجان يف تعزيز 
التوا�شل والروابط بن فئات املجتمع 
وتنمية اأوا�شر ال�شراكات بن اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى احل����دث. 
املفتوح  ال�����ش��اط��ئ��ي  امل��ه��رج��ان  وي���ق���ام 
ع��ل��ى ف��رت��ن ح��ي��ث ت��ن��ط��ل��ق االأوىل 
31 مار�س اجل��اري وحتى  من تاريخ 
13 ابريل املقبل يف حن تقام الثانية 
ابريل   27 اإىل   6 الفرة من  خ��ال 
وب�شفة  يومية  ب�شورة  وذل��ك  املقبل 
بامل�شاركة  الراغبن  جلميع  جمانية 
الريا�شية  واأن�����ش��ط��ت��ه  ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف 
والرفيهية و�شط م�شاركة وا�شعة من 
واجلامعات  املدار�س  وطالبات  طاب 
وجميع اأفراد املجتمع بكافة االأعمار.

االأل����ع����اب  االأوىل  ال����ف����رة  وت�����ش��م��ل 
البحرية  واالأن�������ش���ط���ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
�شاطئ  ت��ق��ام يف  وال���ت���ي  وال�����ش��اط��ئ��ي��ة 
ال�شراعية  للريا�شات  ابوظبي  ن��ادي 
وال���ي���خ���وت يف ك��ا���ش��ر االأم�������واج حيث 
�شي�شت�شيف النادي للمرة االأوىل من 

اأف�شل  املنطقة  م�شتوى  على  نوعها 
العامل  م�شتوى  ع��ل��ى  مت�شابقا   24
 100 بجانب  ال��واق��ف  التجديف  يف 
ميثلون  وال��ذي��ن  الريا�شة  ه��واة  م��ن 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة وذلك 
ابريل   6 اىل   4 م��ن  ال��ف��رة  خ���ال 
املقبل ..كما �شتقام م�شابقات االإبحار 
ال�شراعي الراثي واالإبحار ال�شراعي 
والتجديف  ال���ل���ي���زر  م��ث��ل  احل���دي���ث 
الغو�س  م�����ش��اب��ق��ة  ب��ج��ان��ب  ال��ك��اي��اك 
بالتعاون  وذل��ك  البحر  ق��اع  وتنظيف 

مع جمعية االإمارات للغو�س.
لل�شغار  م�شابقات  اأي�����ش��ا  وتت�شمن 
والدراجات  امل��اء  على  التزحلق  حيث 
امل���ائ���ي���ة وال�����ق�����وارب ال�����ش��راع��ي��ة فئة 
ذلك  اىل  ب���االإ����ش���اف���ة  االأوب���ت���م�������ش���ت 
للمهرجان  املنظمة  اللجنة  حر�شت 
االحتياجات  ل�����ذوي  ي���ك���ون  ان  ع��ل��ى 
املجتمع  فئات  ب��ن  م�شاحة  اخلا�شة 
اأن�شطة  بجميع  والتفاعل  للم�شاركة 
املهرجان حيث اأتاحت اللجنة الفر�شة 
ممار�شة  يف  احل���ري���ة  مل��م��ار���ش��ة  ل��ه��م 
تخ�شي�شها  اث���ر  ال�����ش��راع��ي  االإب���ح���ار 

االإبحار  ي�شتطيعون  �شراعية  لقوارب 
م���درب���ن خمت�شن  ب��ه��ا ومب���راف���ق���ة 

وت�شم جميع و�شائل ال�شامة.
كما �شت�شهد فعاليات املهرجان اقامة 
قرية تراثية لعر�س �شور قدمية عن 
اليدوية  املنتجات  بجانب  العا�شمة 
بالتعاون  وذل���ك  ال�شعبية  واالأك����ات 
و�شت�شهد  العام.  الن�شائي  االحتاد  مع 
املمتدة  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ف���رة  ف��ع��ال��ي��ات 
ابريل   27 اىل   6 الفرة من  خ��ال 
ابوظبي  ك��ورن��ي�����س  ���ش��اط��ئ  امل��ق��ب��ل يف 
وكرة  الطائرة  ك��رة  م�شابقات  اق��ام��ة 
القدم وامللعب ال�شابوين وكرة ال�شلة 
والتزحلق على االألواح اخل�شبية حيث 
عمل  ور�س  املنظمة  اللجنة  خ�ش�شت 
على  امل�شاركن  لتعليم  اأ�شبوع  لفرة 
خطوات وكيفية التزحلق على االألواح 

اخل�شبية.
ويف �شياق مت�شل دعا جمل�س ابوظبي 
الت�شجيل  يف  ال���راغ���ب���ن  ال��ري��ا���ش��ي 
للم�شاركة يف فعاليات املهرجان التوجه 
للريا�شات  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  م��ق��ر  اىل 
وبوابات  االأم���واج  كا�شر  يف  ال�شراعية 

ابوظبي  ك���ورن���ي�������س  يف  و4   3 رق�����م 
ل��ت��ع��ب��ئ��ة اال����ش���ت���م���ارات اخل��ا���ش��ة بكل 
بفعالياته  باال�شراك  يرغب  ن�شاط 
املنظمن على  م��ن ح��ر���س  ان��ط��اق��ا 

حتقيق ال�شامة جلميع امل�شاركن.
ال�شام�شي  علي  فهد  اأك���د  جهته  م��ن 
واالت�شال  ال��ت�����ش��وي��ق  اإدارة  م���دي���ر 
مبجل�س ابوظبي الريا�شي على اأهمية 
لاألعاب  ال��ث��اين  اب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان 
 2013 ل��ع��ام  الريا�شية  ال�شاطئية 
ح��ي��ث ي���اأت���ي ���ش��م��ن اخل���ط���وات التي 
ب�شورة  ترجمتها  اإىل  املجل�س  ي�شعى 
الريا�شة  وتعزيز  دع��م  بهدف  فاعلة 
املجتمعية وخلق بيئة ريا�شية �شحية 
مع  متا�شيا  املجتمع  ���ش��رائ��ح  جلميع 
الطاحمة  االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة  خططنا 
وامل�شابقات  الربامج  تقدمي  ملوا�شلة 
واملبادرات الريا�شية الهادفة من اجل 
�شريحة  وتطلعات  طموحات  حتقيق 

الريا�شة والريا�شين.
املهرجان  ان  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأو������ش�����ح 
االألعاب  لع�شاق  مثالية  فر�شة  ميثل 
احلدث  واإث��راء  للم�شاركة  ال�شاطئية 
واإبداعاتهم  طاقاتهم  ع��ن  والتعبري 
يف ج���م���ي���ع االأل������ع������اب وال����ري����ا�����ش����ات 
والرفيهية  الريا�شية  والن�شاطات 
التي �شتقام و�شط م�شاركة وا�شعة من 
كل اأطياف و�شرائح املجتمع ليتما�شى 
ابوظبي  مل��ج��ل�����س  ال����ري����ادي  وال���ن���ه���ج 
الريا�شي وحر�شه الدائم على اإقامة 
فعاليات وبطوالت هادفة تخدم اأبناء 
املجتمع وتعزز طموحاتهم ورغباتهم 
املهرجان  ان  م�������ش���ريا  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
�شي�شارك يف فعالياته طاب وطالبات 
وال�شيدات  ال��رج��ال  وع��م��وم  امل��دار���س 
الر�شالة  ع��ل��ى  ج���دي���د  م���ن  ل���ي���وؤك���د 
ال�����ش��ام��ي��ة ال���ت���ي ي��ح��م��ل��ه��ا واأه����داف����ه 
ت��و���ش��ي مبوا�شلة  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
املجتمعية  ال��ري��ا���ش��ة  مل�����ش��رية  ال��دع��م 
للتعبري  ل���ه���م  ال���ف���ر����ش���ة  واإت������اح������ة 

الريا�شي وامل�شاركة بقوة يف البطوالت 
واملنا�شبات الريا�شية لتحقيق التنمية 

امل�شتدامة للمجتمع.
ب����دوره ه��و االآخ����ر ث��م��ن م��اج��د عتيق 
ابوظبي  ن����ادي  ع����ام  م��دي��ر  امل���ه���ريي 
واليخوت  ال�������ش���راع���ي���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
ال���دع���م ال��ك��ب��ري ال�����ذي ي��ول��ي��ه �شمو 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ 
زايد  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
لاأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
جمل�س  رئي�س  واالإن�شانية  اخل��ريي��ة 
الريا�شة  مل�شرية  الريا�شي  ابوظبي 
وريا�شاتها م�شيدا  األعابها  ومبختلف 
على  الثالث  للعام  املهرجان  بتنظيم 
التوايل والذي �شي�شكل دافعا وحافزا 
للم�شاركن لتقدمي اأق�شى ما لديهم 
م���ن ط���اق���ات وق������درات ت����ري جميع 
الطامح  املهرجان  ون�شاطات  فعاليات 
ابوظبي  ال�شراكة مع جمل�س  لتعزيز 
ال��ري��ادي يف  ال��دور  الريا�شي �شاحب 
اىل  بها  واالرت��ق��اء  الريا�شة  تطوير 

م�شاف متقدم.
املهرجان  ان  اإىل  امل���ه���ريي  واأ�����ش����ار 
�شيعزز مكانة النادي كوجهة ريا�شية 
املجتمع  ف����ئ����ات  ب��ت�����ش��ج��ي��ع  م��ه��ت��م��ة 
ال�شراعية  ال��ري��ا���ش��ات  ممار�شة  على 
والقوارب والن�شاطات واالألعاب املائية 
االأخرى انطاقا من خطتنا الرامية 
الريا�شية  االأل���ع���اب  ق��اع��دة  لتو�شيع 
اأجيال  وت��اأه��ي��ل  وامل��ائ��ي��ة  ال�����ش��راع��ي��ة 
وب��ن��اء ف���رق ق����ادرة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
الريا�شية  وال�����ش��ب��اق��ات  امل��ه��رج��ان��ات 
فكرة  على  مثنيا  واخلارجية  املحلية 
املنبثقة من جمل�س  تنظيم املهرجان 
�شت�شاهم  وال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي 
ال�شراعية  ال��ري��ا���ش��ات  ث��ق��اف��ة  بن�شر 
و���ش��ب��اق��ات ال���ق���وارب وال��ت��ج��دي��ف بن 
انطباعات  و����ش���ت���رك  امل�������ش���ارك���ن 
االألعاب  جانب  اىل  منا�شبة  ايجابية 

والريا�شات االأخرى. 

اختتمت يف ال�شالة الريا�شية يف مدر�شة الزاهراء يف منطقة عجمان 
التي نظمتها  االأول  امل�شتوى  اإعداد مدربات اجلمباز  التعليمية..دورة 
الدورة  �شارك يف  الريا�شية يف وزارة الربية والتعليم.  اإدارة الربية 
الدورات  �شل�شلة  تدريب اجلمباز..وذلك �شمن  32 معلمة يف مراكز 
يف  املطبق  املدر�شي  لاأوملبياد  دعما  االإدارة  تنظمها  التي  التدريبية 
م��دار���س ال��دول��ة اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ع��ام ال��درا���ش��ي احل����ايل. ح�شر ختام 
الفعاليات طاهر ال�شجواين رئي�س ق�شم التخطيط والتدريب يف اإدارة 
الربية الريا�شية يف وزارة الربية والتعليم وعلي ال�شعايل رئي�س ق�شم 
البيئة واالأن�شطة املدر�شية يف منطقة عجمان التعليمية والدكتور يا�شر 

لاآن�شات  للجمباز  امل�شري  املنتخب  وم��درب  ال��دويل  عا�شوراملحا�شر 
املحا�شر بالدورة والدكتور خالد وجدي مدير �شركة خرباء اجلمباز 
التعليمية  دبي  الريا�شية مبنطقة  الربية  بكر موجه  و�شيد  الدويل 
ع�شو جلنة املناطق التعليمية باالأوملبياد املدر�شي وفاطمة حممد طه 
موجهة الربية الريا�شية مبنطقة عجمان التعليمية. واأو�شح الدكتور 
يا�شر عا�شور موا�شفات وواجبات مدربة اجلمباز يف اإعداد الاعبة من 
النواحي النف�شية والربوية التي ينبغي الركيز عليها لغر�س القيم 
االأخاقية يف نفو�س النا�شئات على امتداد عملية التدريب والتعليم. 
اإىل الواجبات الفنية واالإداري��ة والتعليمية والثقافية  واأ�شار املحا�شر 

الفنية  بالنواحي  اإملامها  اأهمية  املدربة م�شددا على  بها  التي ت�شطلع 
اخلا�شة باملوا�شفات الفنية والف�شيولوجية والقيا�شات االأنربومرية 
مو�شحا اأهمية معرفتها بخ�شائ�س النمو لكل مرحلة �شنية وال�شمات 
باللعبة  االأم��ر  تثقيف ويل  دوره��ا يف  ولعب  االأداء  املوؤثرة يف  النف�شية 
وبحثت  املجتمع.  يف  اجلمباز  لريا�شة  ثقافية  قاعدة  خلق  اأج��ل  من 
الدورة على مدى خم�شة اأيام العديد من املو�شوعات املت�شلة باللعبة 
وتت�شمن املحا�شرات النظرية و تطبيقات عملية على االإحماء و جهاز 
ح�شان القفز والتمرينات االأر�شية وجهاز عار�شة التوازن كما تناولت 
ونظري  عملي  باإمتحان  الفعاليات  واختتمت  التدريبة  اخلطة  اإع��داد 

للدار�شات. ويف اخلتام اأ�شاد طاهر ال�شجواين مب�شتوى الدورة موؤكدا 
اأهميتها يف �شقل وتطوير م�شتوى املعلمات..�شاكرا املحا�شر الدكتور 
يا�شر عا�شور على ما قدمه من معلومات مفيدة للدار�شات مبا يعينهن 
ال�شهادات  ت��وزي��ع  ومت  الطلبة  ت��دري��ب  يف  مبهامهن  اال�شطاع  على 
امل�شاركات  الدورة واملعلمات  ال�شعايل على  واأثنى علي  الدار�شات.  على 
اإدارة منطقة عجمان  م��وؤك��دا دع��م  ال����دورة  ف��رة  الإل��ت��زام��ه��ن ط���وال 
التعليمية لكل الفعاليات اخلا�شة باالأوملبياد املدر�شي من اأجل حتقيق 
اأهدافه يف اإعداد جيل من الاعبن الواعدين ومتكينهم االنخراط يف 

�شفوف املنتخبات الوطنية واإحراز اإجنازات للدولة يف امل�شتقبل. 

وزارة الرتبية تختتم دورة اإعداد مدربات اجلمباز يف مدر�شة الزهراء يف عجمان

برعاية �صلطان بن زايد

انطالق �شباق اأبو االأبي�ص للمحامل ال�شراعية لنادي تراث االإمارات ال�شبت القادم

بداية موفقة لفريق زيدان بطل الن�صخة املا�صية

بـــن دري يكـــ�شب اأبوظبــــي يف افتتــــاح كـــــاأ�ص رئـــــي�ص الدولـــــة للبولـــــــو

االإعالن عن مهرجان اأبوظبي الثالث لالألعاب ال�شاطئية الريا�شية 2013

مل يكن ت�شريح جوزيه مورينيو قبل ايام بريئا عندما قال بان ال �شيء مينعه 
ت�شل�شي  مالك  ان  يبدو  اذ  �شابقا،  عليه  اال���ش��راف  له  �شبق  فريق  تدريب  من 
للعودة اىل �شفوف  امامه  الباب  ابراموفيت�س فتح  الرو�شي رومان  االنكليزي 
الفريق اللندين الذي تركه عام 2007 بعد ان قاده اىل احراز خم�شة القاب 
يف مدى ثاثة �شنوات ون�شف. وترك مورينيو من�شبه بعد خافات حادة مع 
ابراموفيت�س يف قرار مل يعجب ان�شار النادي الذي خرجوا بتظاهرات طالبت 
املقربن م��ن رج��ل االعمال  امل���درب اىل من�شبه م��ن دون ط��ائ��ل. لكن  ب��اع��ادة 
الرو�شي يوؤكدون بان العاقة حت�شنت يف االونة االخرية وقد اهدى املليادير 
مورينيو  وحقق  دوالر.  ال��ف  ب250  تقدر  ذهبية  �شاعة  مورينيو  ال��رو���ش��ي، 
جناحات كبرية بعد رحيله عن ت�شل�شي اذ ا�شتلم تدريب انرميان وقاده اىل 
ثاثية تاريخية )الدوري والكاأ�س املحليان ودوري ابطال اوروبا( قبل ان ينتقل 
مدى  على  اللقب  على  بر�شلونة  ل�شيطرة  ح��دا  و�شع  حيث  مدريد  ري��ال  اىل 
ثاثة موا�شم وقاد الفريق امللكي اىل اللقب املحلي املو�شم املا�شي. وهو مر�شح 
الحراز كاأ�س ا�شبانيا هذا املو�شم للمرة الثانية على التوايل ومن ابرز املر�شحن 
الحراز لقب دوري ابطال اوروبا. ونقلت �شحيفة دايلي مايل ام�س عن م�شادر 
مطلعة يف اروقة النادي اللندين بان مورينيو �شيعود اىل تدريب ت�شل�شي املو�شم 
املقبل وان النادي ال ي�شتطيع اعان ذلك ر�شميا احراما للعقد الذي يربط 
مورينيو بريال مدريد. واملعروف بان مدرب ت�شل�شي احلايل اال�شباين رافايل 
ميني  ابراموفيت�س  وك��ان  احل��ايل.  املو�شم  نهاية  يف  من�شبه  �شيرك  بينيتيز 
النف�س بالتعاقد مع مدرب بر�شلونة ال�شابق بيب غوارديوال لكن االخري ف�شل 

االن�شمام اىل بايرن ميونيخ االملاين.

هـــل يعـــود مورينيــــو 
لتدريب ت�شل�شي؟ 
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اك��ادمي��ي��ة ومدر�شة  م��درب��و  ا���ش��اد 
ال��ع��ن باملخرجات  ن���ادي  ال��ك��رة يف 
الور�س  حققتها  التي  والنتاجات 
اأقيمت  ال��ت��ي  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  الفنية 
باإ�شراف  اأي����ام  ث��اث��ة  م���دى  ع��ل��ى 
ميان  ان������ر  ن��������ادي  اك����ادمي����ي����ة 
ب��رام��ج جمل�س  ، �شمن  االي��ط��ايل 
التطويرية  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي 
الكرة  التدريبية مبدار�س  للكوادر 

يف اندية ابوظبي.
والفئات  امل��راح��ل  م��درب��و  واع��ت��رب 
ال�����ش��ن��ي��ة يف ن�����ادي ال���ع���ن ، ور����س 
اكادميية انر ميان باملثالية ، ملا 
تعزز  تطويرية  تقدمه من فر�س 
بجانب  واالإمكانيات  القدرات  من 
وخربات  جت���ارب  م��ن  تعر�شه  م��ا 
ح��دي��ث��ة وم�����ش��ت��ج��دات م��ت��ط��ورة يف 

واليات  العاملية  االأك��ادمي��ي��ات  دور 
اخلطوات  اىل  باالإ�شافة   ، عملها 
امل��ت��ق��دم��ة م���ن كافة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
العن  ثمن مدربو  كما   ، النواحي 
ملجل�س  ال��ك��ب��ري  ال����ري����ادي  ال������دور 
وحر�شه  ال����ري����ا�����ش����ي  اب����وظ����ب����ي 
ع��ل��ى دع���م ال���ك���وادر ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 

اأكادمييات اندية ابوظبي.
ج����اء ذل����ك خ����ال خ���ت���ام ال���ور����س 
الفنية الأكادميية نادي انر ميان 
ملدربي والعبي الفئات العمرية يف 
تفاعل  �شهدت  والتي  العن،  ن��ادي 
م��درب��ي والعبي  كبري م��ن ج��ان��ب 
ب���ن���ادي العن  ال��ع��م��ري��ة  ال���ف���ئ���ات 
وم��درب��ي اك��ادمي��ي��ة ان��ر م��ي��ان ، 
الذين عملوا على تقدمي اخلربات 
التدريبية  والتطبيقات  احلديثة 

املتقدمة واملتبعة من قبل اكادميية 
انر ميان يف �شيا�شتها الكت�شاف 
امل���ه���ارات وتنمية  امل��واه��ب و���ش��ق��ل 
امل��ت��م��ي��زة م��ن الاعبن  اخل��ام��ات 

الواعدين.
اليوم  ت��ن��ط��ل��ق  ان  امل����وؤم����ل  وم����ن   
االأرب�����ع�����اء ور������س اك���ادمي���ي���ة انر 
لت�شتهدف مدربي والعبي  ميان 
الفئات العمرية يف نادي بني يا�س 
ال�شباحية  الفرة  �شت�شهد  ،حيث 
حن  يف  ن����ظ����ري����ة،  حم�����ا������ش�����رات 
تتناول الفرة امل�شائية التطبيقات 

العملية.
الها�شمي  ط��ال  ا���ش��اد  م��ن جانبه 
يف  ال��ف��ن��ي��ة  ال�������ش���وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
جمل�س ابوظبي الريا�شي باجلهود 
العن  ن��ادي  يبذلها  التي  الكبرية 

وحر�شه على التفاعل ب�شكل كبري 
مع برامج املجل�س التطويرية من 
للكوادر  امل��م��ي��زة  امل�����ش��ارك��ة  خ���ال 
ال��ت��دري��ب��ي��ة امل�����ش��رف��ن ع��ل��ى فرق 
املراحل العمرية يف النادي مبحاور 

ور�س اكادميية انر ميان ،
 ال���ت���ي ت����اأت����ي يف اإط�������ار ال���ربام���ج 
املدرجة التفاقيات جمل�س ابوظبي 

الريا�شي مع �شركائه العاملين ،
وان���������ط���������اق���������ا م����������ن اخل�����ط�����ط 
تو�شي  ال����ت����ي  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
الكرة  الأكادمييات  الكبري  بالدعم 
االأوروبية  املدار�س  تنوع  وتوفري   ،
 ، العاملية  التدريبية  واخل����ربات   ،
من اجل توظيفها ب�شورة ايجابية 
 ، باالأندية  الكرة  مدار�س  مل�شلحة 

دعما لكرة االمارات.

اأعلن بنك االإم��ارات دبي الوطني ، البنك الرائد يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط، اليوم عن رعايته الر�شمية 
ال�شباقات  ب��ن  م��ن  وه���و   ، �شربينت  ال��ق��وز  ل�شباق 
وهذه  العاملي.  دبي  كاأ�س  ب��االإث��ارة يف  املليئة  الت�شعة 
هي املرة الرابعة على التوايل التي يقوم فيها بنك 
االإم��ارات دبي الوطني برعاية هذا احلدث ال�شهري 
الذي يقام على م�شمار ع�شبي يبلغ طوله األف مر، 
التكرمي  لنيل  املت�شابقن  اأف�����ش��ل  عليه  ويتناف�س 
دوالر  مليون  قيمتها  تبلغ  نقدية  ب��ج��ائ��زة  وال��ف��وز 

اأمريكي.
يف  البنك  �شيقوم  بال�شباقات،  �شغفه  على  وت��اأك��ي��داً 
دورة هذا العام بالرويج لهذا احلدث العاملي الهام 
عرب تنظيم جمموعة من امل�شابقات االإبداعية على 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي اخل��ا���ش��ة بالبنك.  ���ش��ب��ك��ات 
تقام  التي  التفاعلية  احلملة  ه��ذه  ت�شميم  مت  وق��د 
قبل واأث��ن��اء ف��رة اإق��ام��ة �شباق اخل��ي��ول االأغ��ل��ى يف 
العامل، ب�شكل يتيح للجمهور امل�شاركة يف �شل�شلة من 
امل�شابقات على �شبكات التوا�شل االجتماعي اخلا�شة 
بالبنك، والتي تتيح للفائزين فر�شة الفوز بتذاكر 

حل�شور ال�شباق.

و�شت�شنح الفر�شة مل�شتخدمي الفي�س بوك بالتناف�س 
 Spot the( م�����ش��اب��ق��ة  ���ش��م��ن  ب��ي��ن��ه��م  م����ا  يف 
�شفحة  متتبعي  م��ن  �شيطلب  حيث   ،)Bridge
ww.facebook. الوطني  دبي  االإم���ارات  بنك 
االأيام  com/EmiratesNBD تخمن عدد 
العاملي وذلك عرب  املتبقية على انطاقة كاأ�س دبي 
لوحة العد التنازيل اخلا�شة بالبنك يف �شارع ال�شيخ 

زايد بدبي.
اأ�شا�شياً  ركناً  الراقية متّثل  االأزي��اء  اأن  اعتبار  وعلى 
م���ن ه����ذا احل�����دث، ل����ذا ف����اإن م�����ش��ت��خ��دم��ي برنامج 
اإن�����ش��ت��غ��رام ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون ب��اإر���ش��ال ال�����ش��ور التي 
بنك  ت�شوير  احل��دث عرب من�شة  خ��ال  التقطوها 
االإمارات دبي الوطني الواقعة عند بوابة املدرج �شي ، 
 ،ENBDBestHat# م�شتخدمن الها�س تاق
�شيحظون بفر�شة ربح اأحدث كامريا �شام�شوجن من 
– فاي  واي  بتقنية  امل���زودة   )SMART( ط��راز 

داخلية.
وبهذه املنا�شبة، قال ريك بودنر، الرئي�س التنفيذي 
�شباقات  اإن   : الوطني  دبي  االإم���ارات  بنك  ملجموعة 
ب���ل ه���ي الريا�شة  ل��ي�����ش��ت جم���رد ه���واي���ة،  اخل���ي���ول 

الوطنية لدولة االإمارات العربية املّتحدة، وقد منت 
الدولة  ون��ه��و���س  تاأ�شي�س  م��ع  بالتزامن  وازده����رت 
باأن  الوطني فخورون  االإم��ارات دبي  ونحن يف بنك 
ن�شاهم يف هذه الفعالية الوطنية بامتياز. لقد اأثبت 
االأكر  ال�شباق  باعتباره  جدارته  العاملي  دبي  كاأ�س 
متيزاً على االإطاق، حيث اأنه اأر�شى معايري �شّباقة 
اأحد  البنك  وباعتبار  التناف�شية.  الريا�شة  ه��ذه  يف 
اأبرز مزودي اخلدمات املالية يف الدولة، فهو ملتزم 
بتقدمي الدعم حلدث مبثل هذا احلجم، والذي من 
�شاأنه اأن يدعم تطور الدولة على ال�شاحة الريا�شية 
من جهته، قال فرانك غابرييل، الرئي�س التنفيذي 
لنادي دبي ل�شباقات اخليل : ارتقى كاأ�س دبي العاملي 
الريا�شية على  الفعاليات  اأهم  مبكانته لي�شبح من 
�شعيد العامل. حيث ينتظر جمتمع �شباقات اخليول 
اإقامة هذا احلدث،  ال�شرب كل عام  العامل بفارغ  يف 
ويحر�س على امل�شاركة يف �شباقاته الت�شعة عدد من 
اأ�شد املتناف�شن واأف�شل الفر�شان، يف امتحان �شعب 
يخترب مهارتهم �شعياً للتتويج. وي�شعدنا اأن نتعاون 
جمدداً مع بنك االإم��ارات دبي الوطني الذي اأظهر 
م�شتوى عالياً من االلتزام بتحقيق كاأ�س دبي العاملي 

البنك  مع  �شويًة  للعمل  قدماً  ونتطّلع  باهر  لنجاح 
لتكرار النجاحات ال�شابقة يف ن�شخة هذا العام .

االإم������ارات دبي  ب��ن��ك  امل��ا���ش��ي، �شيتيح  ال��ع��ام  وم��ث��ل 
بجوائز  للفوز  ال�شباق  جلمهور  الفر�شة  الوطني 
قيمة من خال م�شابقة يدخلون فيها عرب التقاط 
امل�شورون  �شيقوم  ح��ي��ث  ال�����ش��ب��اق.  خ���ال  ���ش��وره��م 
والتي  بالتقاط �شور احل�شور،  املكان  املتجولون يف 
بوك  الفي�س  �شفحة  ع��ل��ى  حتميلها  الح��ق��اً  �شيتم 
على  وينبغي  الوطني  دبي  االإم��ارات  ببنك  اخلا�شة 
الراغبن بامل�شاركة يف امل�شابقة اأن يقوموا بال�شغط 
بهدف  ال�شفحة  على  �شورهم  على   like زر  على 
باإقامة جمانية خال  للفوز  احل�شول على فر�شة 
عطلة نهاية اال�شبوع يف فندق ومنتجع باب ال�شم�س 

ال�شحراوي بدبي.
وي��ح��ر���س ب��ن��ك االإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي ع��ل��ى دعم 
الكربى  الريا�شية  االأح����داث  م��ن  ال��ع��دي��د  ورع��اي��ة 
مبا يف ذلك بطولة اأوميغا �شحراء دبي الكا�شيكية 
للجولف، وبطولة العامل لل�شباحة )فينا(، وبطولة 
العربية  ���ش��ب��اق اخل���ي���ول  ل��ل��ت��ن�����س، وي����وم  احل��ب��ت��ور 

االأ�شيلة يف بريطانيا وغريها الكثري.

اهدر املنتخب العماين فر�شة تاريخية ال�شقاط ا�شراليا 
يف عقر دارها عند تلقى هدفا يف الدقائق اخلم�س االخرية 
وعاد متعادال 2-2 مع م�شيفه، ام�س يف اجلولة ال�شابعة 
الرابع  ال����دور  �شمن  االوىل  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ش��ات  م��ن 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  االأ�شيوية  للت�شفيات  احلا�شم 

العامل لكرة القدم يف الربازيل عام 2014.
العزيز  ع��ب��د  �شجل  ���ش��ي��دين،  يف  زي  اأن  اأي  ملعب  ع��ل��ى 
امل��ق��ب��ايل )6( وم��ي��ل��ي ج��ي��دي��ن��اك )49 خ��ط��اأ يف مرمى 
هوملان  وبريت   )52( كايهل  وتيم  عمان،  هديف  فريقه( 

)85( هديف ا�شراليا.
5 مباريات  6 نقاط من  ا�شراليا ر�شيدها اىل  ورفعت 
وعمان اىل 6 نقاط من 6 مباريات، بفارق 7 نقاط عن 
 4( االخ���رية  االردن  على  حت��ل  وال��ت��ي  املت�شدرة  اليابان 
نقاط( يف وقت الحق وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل 

�شلبي يف عمان يف حزيران-يونيو 2012.
وافتتحت عمان الت�شجيل عن طريق عبد العزيز املقبايل 
ال��دف��اع اال���ش��رايل، فاخرق  ال��ذي ا�شتلم ك��رة يف عمق 
البالغ  �شفارت�شر  م��ارك  املخ�شرم  احل��ار���س  �شباك  وه��ز 

40 عاما )6(. و�شغطت ا�شراليا بحثا عن التعادل لكن 
متريراتها كانت ثقيلة وافتقدت لابداع.

العمانيون  ا�شتهل  االول،  ال�����ش��وط  ب��داي��ة  غ���رار  وع��ل��ى 
�شديقة،  ن���ريان  م��ن  لكن  ال�شباك  بهز  ال��ث��اين  ال�شوط 
عندما عك�س ميلي جيديناك من م�شافة قريبة عر�شية 

عيد الفار�شي داخل املرمى اال�شرايل )49(.
اعتيادية  راأ�شية  من  ب�شرعة،  الفارق  ا�شراليا  وقل�شت 
االمريكي  بولز  ري��د  نيويورك  و�شط  كايهل الع��ب  لتيم 
الذي ارتقى عاليا وحول �شربة ركنية يف �شباك احلار�س 

علي احلب�شي )52(.
ووقف احلب�شي يف وجه اليك�س برو�شكي )56(، ثم ارتدت 
ت�شديدة روبي كرو�شه من القائم والعار�شة تابعها كايهل 

بطريقة اكروباتية فوق العار�شة )59(.
املنتخب  ا�شتعادة  مع  امل�شيف  جمهور  �شيحات  وخفتت 
العماين هيبته املبكرة، قبل ان ي�شد احلب�شي كرة راأ�شية 
خطرية لكايهل الذي وجد مكانا لنف�شه اثر ركينة )74( 
وقبل خم�س دقائق على نهاية الوقت، �شدد بريت هوملان 
رهيبة  ك���رة منخف�شة  االن��ك��ل��ي��زي  ف��ي��ا  ا���ش��ت��ون  الع���ب 

وحرمت   ،)85( للحب�شي  الي�شرى  ال��زاوي��ة  اخ��رق��ت 
ع��م��ان م��ن االن��ف��راد يف امل��رك��ز ال��ث��اين يف املجموعة كان 
تاريخها  للتاأهل الول مرة يف  �شي�شعها يف موقع مثايل 

اىل نهائيات املونديال.
وي���ت���اأه���ل االول وال���ث���اين م���ن امل��ج��م��وع��ة م��ب��ا���ش��رة اىل 
املركز  �شاحب  يلتقي  ان  على  ال��ربازي��ل،  يف  النهائيات 
الثالث مع ثالث املجموعة االوىل ذهابا وايابا يف ملحق 
اآخ���ر من  امل��ت��اأه��ل فيه اىل خ��و���س ملحق  اآ���ش��ي��وي، يعرب 

مباراتن اي�شا مع خام�س امريكا اجلنوبية.

اليوم.. تنطلق ملدربي نادي بني يا�ض 

مدربو العني ي�شيدون بنتاجات ور�ص اإنرت ميالن االإيطايل

االإمارات دبي الوطني يرعى �صباق القوز �صربينت يف كاأ�ض دبي العاملي لل�صنة الرابعة على التوايل

�شبـــاق االألـــف متـــر للخيــــول االأ�شيلــــة بجائــــزة تبلــــغ قيمتهـــا مليـــون دوالر اأمريكــي
اإطلق عدد من امل�صابقات االإبداعية على �صبكات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بالبنك والتي تتيح فر�صة الفوز بتذاكر حل�صور كاأ�ض دبي العاملي

عمــــان تهـــــــدر الـفــــــوز يف عقـــــــر دار اأ�شتـــــــراليـــــــــــــا 

من  اجلاهلي  وقلعة  اليحر  ا���ش��ود  فريقا  جن��ح 
ح�شم تاأهلهما املبا�شر اىل ن�شف نهائي بطولة 
القدم  كرة  ل�شباعيات  ال�شكنية  لاأحياء  العن 
البارز  ودوره��ا  الناجحة  رحلتها  توا�شل  التي   ،
يف دعم الفرق ال�شبابية والبطوالت املجتمعية ، 
من خال املمار�شة الريا�شية الكبرية ل�شريحة 

اأجواء  ت�شود  التي  ال�شريفة  ال�شباب،واملناف�شة 
م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ق��ام حت���ت ا�شراف 
وبالتعاون  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  وتنظيم 
م���ع ب��ل��دي��ة ال��ع��ن ون�����ادي ال��ع��ن ال��ري��ا���ش��ي .  
انطلقت  التي  الثمانية  دور  مباريات  و�شهدت 
اأم�س االول على ملعب حديقة الوادي مبدينة 

العن ، ح�شور اأع�شاء اللجنة املنظمة للبطولة 
لبطوالت  واملحبن  املتابعن  من  غفري  وجمع 
االأحياء ال�شكنية ، حيث ا�شتطاع ا�شود اليحر من 
مقابل  بهدفن  املقام  فريق  على  الفوز  حتقيق 
ال��ك��رمي اح��م��د م��ب��ارك ،  ه��دف ، �شجلهما عبد 
للمقام  اأح���رز  فيما   ، حمجوب  ح�شن  وحممد 

العامري.  عمر  ال��رح��م��ن  عبد  ال��وح��ي��د  ه��دف��ه 
وجاءت املباراة الثانية التي جمعت فريقي قلعة 
اجلاهلي وفلج هزاع، حافلة بالندية واحلما�س 
حيث   ، االأه����داف  غ���زارة  و  امل��ح��ت��دم  والتناف�س 
جن��ح اجل��اه��ل��ي م��ن ت��ق��دمي ع��ر���س مم��ي��ز قاده 
 )3-4( بنتيجة  بها  وال��ف��وز  امل��ب��اراة  ح�شم  اىل 

برغم االإرادة الكبرية لاعبي فلج هزاع الذين 
اأك�����دوا ح�����ش��وره��م وم�����ش��ت��واه��م ال��ف��ن��ي اجليد 
واأدائهم املهاري الكبري. �شجل لفريق اجلاهلي 
ق�شيم  وحممد  )هدفن(  ال�شام�شي  علي  حمد 
وهال عبد اهلل ، بينما جاءت اأهداف فلج هزاع 
ال��ع��ويف )هدفن(  عبد اهلل حممد  ط��ري��ق  ع��ن 

ت�شتكمل  ذات��ه  ال�شياق  ويف   . الدري�شي  وحممد 
م�شاء اليوم مواجهات دور الثمانية مبباراتن ، 
ليتاأهل عنها فريقان اىل ن�شف نهائي البطولة 
يلتقي  ، حيث  ال��ق��ادم  االأ���ش��ب��وع  �شينطلق  ال��ذي 
ف��ري��ق ال��ظ��اه��ر م��ع ���ش��ع��اب اال���ش��خ��ر ، ويواجه 

اخلبي�شي فريق رديف اليحر .

اليوم.. ت�صتكمل مواجهات دور الـ 8 

اأ�شـــود اليحـــر واجلاهلــــي اإىل ن�شـــف نهائــــي بطولـــــة العيــــن لالأحيـــــاء ال�شكنيــــــة 
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اأحد اأعظم �صائقي دوكاتي ي�صارك يف بطولة موتور�صيتي االإمارات للدراجات النارية

داريــو مار�شيتــي �شيت�شابـــق يف اجلولـــة قبــل االأخيــرة من املو�شــــم 2013-2012
م�صاركة ملرة واحدة تهدف الإثبات اأن 1199 بانيغايل اآر هي الدراجة الفائقة االأكرث قدرة على املناف�صة يف االأ�صواق

الفرق تعرب عن رغبتها بامل�صاركة يف ن�صخة عام 2014 

جناح الطواف العربي لالإبحار ال�شراعي لبنك اإي.اأف.جي ي�شمن م�شتقباًل م�شرقًا لريا�شة االإبحار ال�شراعي العربية 
 ي�صجع ال�صباق االإقليمي املواهب املحلية على االإبحار وي�صاعد على ك�صب االعرتاف الدويل

البــــرازيــــل تفــلـــــت من خ�شـــــارة تـــاريخيـــــة اأمـــــام رو�شـيـــــــــــا 

���ش��ت�����ش��ه��د اجل�����ول�����ة ق���ب���ل االأخ�������رية 
م��ن ب��ط��ول��ة م��وت��ور���ش��ي��ت��ي االإم�����ارات 
للدراجات النارية والتي �شتقام يف 29 
اجل���اري م�شاركة مميزة  م��ار���س  م��ن 
حيث �شيت�شابق فيها داريو مار�شيتي 
ال��ذي يعد اأح��د اأعظم دراج��ي العامل 
من فريق دوكاتي الأول مرة يف دولة 
املتحدة. مار�شيتي  العربية  االإم��ارات 
الفائز بعدة األقاب دولية �شوف ياأخذ 
اأوت���ودروم بن  مكانه على حلبة دب��ي 
 1000 امل��ح��رك  فئة  يف  املتناف�شن 
�شي �شي على من دراجته من طراز 

1199 بانيغايل اآر .
و���ش��ت��ك��ون م�����ش��ارك��ة داري����و ن��ي��اب��ة عن 
�شيتناف�س  ح��ي��ث  االإم������ارات  دوك���ات���ي 
املحركات  لفئة  البطولة  مع مت�شدر 
ال���������ش����ع����ودي  ������ش�����ي،  �����ش����ي   1000
وال����ذي حقق  ب��ن الدن،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ومتتالية  رائ���ع���ة  اإن���ت�������ش���ارات  اأرب������ع 
�شباقات  اإن  البطولة احلالية.  خال 
نهاية االأ�شبوع �شت�شع مار�شيتي على 
اآر يف  بانيغايل   1199 دراجته  من 
دراجته  من  على  الدن  بن  مواجهة 
املواجهة  و�شتمثل  بليد  فاير  ه��ون��دا 
معركة حقيقة بن اثنتن من اأعظم 

الدراجات على م�شتوى العامل.
ويعد مار�شيتي رئي�س مدربي برنامج 
 ، DRE دوك��ات��ي ل��ت��ج��ارب ال��ق��ي��ادة
وموؤخراً قام بقيادة دورتن تدريبيتن 
ع��ل��ى ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي��ا���س وه���ي املرة 
االأوىل التي تقام هذه الدورات خارج 
ال�شائق  اإن  اإيطاليا.  يف  دوكاتي  مقر 
االإيطايل ال�شهري لديه تاريخ متنوع 
وع����ري����ق ف���ق���د �����ش����ارك يف اأك������ر من 
الكربى  اجلائزة  �شباقات  من   500

للدراجات النارية و�شباقات الدراجات 
الفائقة ال�شوبربايك . قائمة ال�شرف 
اأربع  على  ت�شتمل  لديه  واالإجن����ازات 
اإيطالية  وب��ط��ول��ة  وط��ن��ي��ة،  ب��ط��والت 
النارية  للدراجات  التحمل  ل�شباقات 
2011 ع��ل��ى م��ن دراج���ة  ال��ع��ام  يف 
على  دايتونا  �شباق  996اآر،  دوكاتي 
من دوكاتي 748 يف العام 2004. 
التحمل  ل��ق��وة  االأوروب���ي���ة  والبطولة 
على  العام  ذات  يف  النارية  للدراجات 
من دراجتي دوكاتي 998 ودوكاتي 

999اآر.
داريو  ق��ال  املو�شوع  على  تعليقه  ويف 
دولة  اإىل  احل�����ش��ور  اإن  م��ار���ش��ي��ت��ي: 

االإم��ارات يعد امتيازاً بحد ذات��ه، لذا 
ف��اإن��ه الأم���ر م��ث��ري امل�����ش��ارك��ة باإحدى 
حلبات  اأعظم  اإح��دى  على  ال�شباقات 
امل�شمار  ف��ه��م  اإن  االأو����ش���ط.  ال�����ش��رق 
يعد  ق�شرية  ف��رة  يف  معه  والتاأقلم 
حت���دي���اً ك����ب����رياً. ول��ك��ن��ه حت���د اأت����وق 
الأخو�شه. وال اأعتقد اأن هناك اأف�شل 
بانيغايل   1199 من دراجة دوكاتي 

اآر للقيام بذلك من خالها .
ب�����دوره ق����ال ب����ول ف��ي��ا���ش��ك��و، مدير 
االإعامية  وال��ع��اق��ات  االت�����ش��االت 
اإن وجود  اأوت�������ودروم:  دب���ي  ح��ل��ب��ة  يف 
مت�شابق من م�شتوى داريو مار�شيتي 
ي����دل على  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

زيادة م�شتوى الوعي باأهمية �شباقات 
االإمارات  دول��ة  النارية يف  ال��دراج��ات 
هذه  �شتمثل  كما  امل��ت��ح��دة.  العربية 
�شتمتع  ح������ادة  م��ن��اف�����ش��ة  امل�������ش���ارك���ة 
تواجد  ب�شبب  وحت���دي���داً  اجل��م��اه��ري 
م�شتواه  قمة  يف  الدن  بن  عبدالعزيز 

هذا املو�شم .
بانيغايل   1199 ط���راز  وي��ع��د  ه���ذا 
ريادة  االأك���ر  ح�شاناً  ال�195  ذو  اآر 
اأ�شيفت  وق��د  دوك��ات��ي.  جمموعة  يف 
ت��ع��زي��زات خ��ا���ش��ة ع��ل��ى ال���ط���راز من 
�شباقات  ذراع   ، ك��ور���س  دوك��ات��ي  قبل 
انع االإيطايل،  الدراجات النارية لل�شّ
ح��ي��ث ج��ع��ل��وا ال���ط���راز ي�����ش��ك��ل االآل����ة 

االأم���ث���ل واالأك������ر جت��ان�����ش��اً يف عامل 
ال����دراج����ات ال��ف��ائ��ق��ة ال�����ش��وب��ر بايك 
م�����ش��ارك��ت��ه يف بطولة  خ���ال  وم���ن   .
للدراجات  االإم�������ارات  م��وت��ور���ش��ي��ت��ي 
الإثبات  يهدف  مار�شيتي  فاإن  النارية 
ميثل  دوكاتي  من  الرائد  الطراز  اأن 
اأف�شل دراجة نارية فائقة �شوبربايك 

متاحة يف االأ�شواق اليوم.
وع��ل��ى غ���رار ك��اف��ة ط����رازات 1199 
للعام 2013، فاإن 1199 بانيغايل 
اآر جمهزة باأحدث جيل من املحركات 
الرقمية  اخلرائط  مبعيارية  امل��زودة 
املتطور،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  وال���ت���ح���ك���م 
دراجات  قيادة  لتح�شن خربة  وذل��ك 

دوك����ات����ي ال���ف���ائ���ق���ة ال�������ش���وب���رب���اي���ك . 
االأخف  ال��دراج��ة  كونها  اإىل  واإ�شافة 
اآر  ال�����ط�����راز  ف������اإن  ف���ئ���ت���ه���ا،  وزن��������اً يف 
ي��ق��دم م��وا���ش��ف��ات خم�ش�شة  ال��رائ��د 
املت�شل  للتعليق  نظام  من  لل�شباقات 
ب�����ذراع ت���اأرج���ح ق��اب��ل ل��ل��ت��ع��دي��ل عند 
الربط  وق�شبان  ارت��ك��از،  نقاط  اأرب��ع 
اإىل  اإ�شافة  التيتانيوم،  من  امل�شنعة 
لي�شل  اإ�شافية  دورة-دق��ي��ق��ة   500
األ��ف دورة-  12 اإىل  ال���دوران  معدل 

بحلة  الطراز  تزويد  كما مت   ، دقيقة 
ال�شباقات من عنا�شر رفع االأداء، مبا 
يف ذلك نظام عادم لل�شباقات من نوع 

ترمييجنوين. 

مار�شيتي  مب�شاركة  دوكاتي  ق��رار  اإن 
يف  اآر  ب���ان���ي���غ���ايل   1199 وط��������راز 
ل��ي��وؤك��د ع��ل��ى مكانة  ال��ب��ط��ول��ة ج����اء 
االإمارات بالن�شبة للعامة التجارية. 
اأكرب  اف��ت��ت��اح  امل��ا���ش��ي مت  ال���ع���ام  ويف 
م�شتوى  على  لدوكاتي  عر�س  �شالة 
تبعت  وال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال���ع���امل 
دبي  يف  دوك��ات��ي  عر�س  �شالة  افتتاح 
الطراز  اأن  ك��م��ا   .2010 ال���ع���ام  يف 
اإطاقه  بانيغايل مت   1199 الرائد 
على امل�شتوى العاملي من حلبة مر�شى 
يا�س يف وقت مبكر من العام املا�شي 

.2012
وت�����ش��ّك��ل دّراج�������ات دوك���ات���ي ال��ت��ي مت 

التعبري   ،1962 ال��ع��ام  يف  اإطاقها 
الفائقة  ال���ه���ن���د����ش���ة  ع����ن  االأم�����ث�����ل 
اإ�شافة  املتمّيز،  والت�شميم  والدقيقة 
ولقد  ب���ال���دّراج���ات.  ال��ك��ب��ري  لل�شغف 
التجارية  دوك���ات���ي  ع���ام���ة  ح��ّق��ق��ت 
على مدى ال�شنوات املا�شية جناحات 
ك��ب��رية يف ال�����ش��ب��اق��ات ال��ع��امل��ي��ة بحيث 
فازت بلقب موتو جي بي مّرة واحدة 
وح�شلت على اللقب العاملي للدّراجات 
 Superbike( 14( ال��ف��ائ��ق��ة 
م��ّرة، وف��ازت بلقب بطولة الدّراجات 
ال��ف��ائ��ق��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ث��م��اين مّرات 
اأي  اإم  اأي  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  وم����ّرت����ن 

.)AMA(

لاإبحار  ال���ع���رب���ي  ال����ط����واف  ع�����زز 
ال�����ش��راع��ي ل��ب��ن��ك اإي.اأف.ج���������ي من 
باعتباره  ال��دويل  وح�شوره  مكانته 
يف  الوحيد  الطويلة  امل�شافات  �شباق 
تنظيم  بعد  وذل���ك  اخلليج  منطقة 
واح���������دة م�����ن اأجن�������ح ال���ن�������ش���خ على 

االإطاق. 
زيادة  العام  ه��ذا  ن�شخة  �شهدت  فقد 
التي بلغت ت�شع فرق  الفرق  يف عدد 
قطعت م�شافة 760 ميا بحريا يف 
�شباقات على مدى خم�شة ع�شر يوما 
�شهدت مناف�شات قوية، وزارت الفرق 
امل�شاركة خال رحلتها 8 حمطات يف 
بقطر،  والدوحة  بالبحرين،  املنامة 
واأبوظبي ودبي وراأ�س اخليمة بدولة 
امل���ت���ح���دة، ودبا  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 

وامل�شنعة وم�شقط ب�شلطنة عان. 
وقد متكن الطواف العربي لاإبحار 
الذي  اإي.اأف.ج����ي،  لبنك  ال�شراعي 
ال���ب���داي���ة عام  ف���ك���رت���ه يف  ا���ش��ت��ل��ه��م 
اأال  الفرن�شي  ال��ط��واف  م��ن   2011
فوال ليكون �شباقا مماثا يف املنطقة 

ال��ع��رب��ي��ة، يف ن�����ش��خ��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة من 
واملقومات  املنطقة  جماليات  عر�س 
وتقدميها  بها  تتمتع  التي  الكبرية 
البحارة  لتناف�س  م��ث��ال��ي��ة  كمن�شة 
الدولين والعرب يف �شباقات مثرية 

ومكثفة على مدى اأ�شبوعن. 
وق����د اج���ت���ذب ال����ط����واف ن��خ��ب��ة من 
ال��ب��ارزة يف جم��ال االإبحار  االأ���ش��م��اء 
املعروفن  وال���رب���اب���ن���ة  ال�������ش���راع���ي 
البحرين  م��ن  �شباقات  يف  للتناف�س 
مل�شقط م��ن اأم��ث��ال رب���ان ق���ارب بنك 
�شيدين  )م����ون����اك����و(  اإي.اأف.ج������������ي 
تاريخه  ي�����ش��م  وال�������ذي  ج��اف��ن��ي��ي��ه 
ب�شباق  وال���ف���وز  االأومل���ب���ي���ة،  االأل���ع���اب 
بن  م��ن  اأن  كما  للمحيطات،  ف��ول��و 
الذي  با�شيه  برتراند  االأ�شماء  ه��ذه 
اأال  ب��ط��واف فرن�شا  م��رات  ف��از ثمان 
ف��وال، وق��ادة دفتي ق��ارب م�شارك يف 
اإىل اجلانب  م��رت��ن،  اأم��ري��ك��ا  ك��اأ���س 
الربيطانية  ال����ب����ح����ارة  م�������ش���ارك���ة 
كانت  ال���ت���ي  ك���اف���اري  دي  امل���ع���روف���ة 
العامل بدون  ام��راأة تبحر حول  اأول 

توقف مبفردها يف االجتاهن. 
مل�شاركة  مثالية  بيئة  خللق  وخافا 
الطواف  يلعب  ال��ع��امل��ي��ن،  ال��ب��ح��ارة 
ال�����ش��راع��ي دورا  ال��ع��رب��ي ل���اإب���ح���ار 
تعليمية  م��ن�����ش��ة  ت��وف��ري  يف  ح��ي��وي��ا 
املواهب  ق���درات  لتطوير  وتدريبية 
امل��ح��ل��ي��ة م���ث���ل ف���ري���ق ال����ري����ا بنك 
خالد  ع���ادل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  م�شقط 

وفريقه من اأبوظبي. 
ويعترب عادل خالد جنما �شاعدا وقد 
وتناف�س   2008 اأوملبياد  يف  تناف�س 
يف  للمحيطات  ف��ول��ف��و  ���ش��ب��اق��ات  يف 
حول  ق����ال  وق����د   2012-2011
ال��ط��واق��م يف حت�شن  اإن  م�����ش��ارك��ت��ه: 
لدينا  �شيكون  اأن���ه  اأع��ت��ق��د  م�شتمر، 
فريق اأف�شل ال�شنة املقبلة و�شنحاول 
بذل ق�شارى جهدنا من اأجل ال�شنة 
ال��ق��ادم��ة ال��ت��ي ���ش��ي��ك��ون ل��دي��ن��ا فيها 

فريقان من اأبوظبي . 
الرئي�س  ج����راه����ام  دي��ف��ي��د  وي���ق���ول 
ابتداأت  لاإبحار:   لعمان  التنفيذي 
ال�شراعية  ال��ق��وارب  �شباقات  اأغ��ل��ب 

ال���ك���ب���رية م�����ش��ريت��ه��ا م����ن ب���داي���ات 
متوا�شعة، ونحن �شعيدون مبا و�شل 
ال��ع��رب��ي يف غ�شون  ال���ط���واف  اإل���ي���ه 
عمان  اإذ عملت  فقط،  �شنوات  ثاث 
توفري  على  واجتهاد  بجد  لاإبحار 
بع�شها  مع  للدول  تناف�شية  من�شة 
واإي����ج����اد ت��ظ��اه��رة ري��ا���ش��ي��ة جتذب 
للمت�شابقن  بالن�شبة  العامل  اهتمام 

والرعاة املحتملون . 
وقد عربت جميع الفرق عن رغبتها 
الرابعة  ال��ن�����ش��خ��ة  يف  ال��ت��ن��اف�����س  يف 
م��ن ال���ط���واف ال��ع��رب��ي ال��ت��ي �شتقام 
البحارة  املقبل، وين�شم هوؤالء  العام 
األ����وي����ة خم��ت��ل��ف��ة م��ث��ل طاقم  حت���ت 
ن�شائي  ط��اق��م  اأو  ب��ال��ك��ام��ل،  حم��ل��ي 
بالكامل،  طابي  طاقم  اأو  بالكامل، 
من  جمموعة  مع  يتناف�شون  الذين 
ال�شعيد  على  متر�شا  البحارة  اأك��ر 

الدويل. 
وق���د ك���ان م���ن ب���ن ال��ن��ق��اط املهمة 
ال��ت��ي اأث�����ريت ح����ول امل�����ش��ارك��ات هي 
من  للتعلم  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  ح���ول 

ال��ب��ح��ارة االآخ���ري���ن ك��م��ا ي�����ش��ري اإىل 
فرانكفورت  مي�شي  فريق  رب��ان  ذلك 
مار�شيل هريارا: لقد ح�شل كل منا 
على ما جاء من اأجله، لقد تناف�شنا 
احلا�شرة  ال���ك���ب���رية  االأ����ش���م���اء  م���ع 
على  وح�����ش��ل  ب��اأوق��ات��ن��ا  وا�شتمتعنا 
حا�شرين  و���ش��ن��ك��ون  ج���ي���دة،  ن��ت��ائ��ج 
لتطوير  ون��ت��ط��ل��ع  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����ش��ن��ة 

م�شتوانا وقدراتنا . 
وقد ت�شدر الطواف العربي لاإبحار 
ال�شراعي لبنك اإي.اأف.ج��ي عناوين 
العامل،  ح��ول  ال�شحف  م��ن  الكثري 
واملجات  ال�شحف  ك��ربى  فيها  مبا 
اخلليج،  يف  التلفزيونية  وال��ق��ن��وات 
مثل  ال����ع����امل  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  ويف 
بي.بي. وقناة  الفرن�شية،  اللوموند 

�شي. االإخبارية، و�شي ما�شر �شيلنج. 
يف  االإعامية  التغطيات  حقق  وق��د 
اإعامية  اإي�����رادات  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
اأمريكي  دوالر  م��ل��ي��ون   7 ب��ق��ي��م��ة 
الفعالية  ه��ذه  يوؤكد على جن��اح  مما 

وروؤيتها الفاعلة. 

لاإبحار  ال��ع��رب��ي  ال��ط��واف  �شيعود 
عام  يف  اإي.اأف.ج����ي  لبنك  ال�شراعي 
2014 ليوفر من�شة جدية الأف�شل 

العلم  وح����ول  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ب��ح��ارة يف 
واال�شتمتاع  مناف�شاته  يف  للم�شاركة 
تتيحها  ال���ت���ي  اخل����اب����ة  ب���امل���ن���اظ���ر 

الطواف  ه���ذا  اإن  اخل��ل��ي��ج.  منطقة 
باأ�شره  اخلليج  �شيكون  مثرية  رحلة 

يتابعها وي�شارك بها. 

اأوىل جوالت بطولة  االأوىل يف  الفئة  ل��زوارق  اأبوظبي  ي�شارك فريق 
مبدينة  اخلمي�س  غ��دا  تنطلق  ال��ت��ي  االأوىل  الفئة  ل����زوارق  ال��ع��امل 
الرميثي  �شامل  الفريق  بعثة  وت�شم  االأوىل.  للمرة  ال�شينية  �شانيا 
اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية رئي�س  م�شاعد مدير عام نادي 
البعثة وماجد املن�شوري ورا�شد الطاير مت�شابقي الفريق اإىل جانب 
للفريق  مرة  الول  ينظم  الذي  املن�شوري  فالح  االإحتياطي  املت�شابق 

باالإ�شافة اإىل نا�شر الظاهري امل�شرف الفني وخالد ال�شعدي امل�شوؤول 
االإعامي. واأكد �شامل الرميثي اأن وجود مت�شابق ثالث احتياطي يف 
�شفوف الفريق ياأتي حتقيقا لتوجيهات �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بن 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية الداعمة الأن 
يكون هناك ح�شورا قويا الأبطال االإمارات يف خمتلف امل�شاركات التي 

الفريق قوية جدا  اأن حظوظ  اإىل  الرميثي  ولفت  فيها.  يتواجدون 
التح�شري  مع  �شيما  ال  البطولة  االأوىل من  اجلولة  بلقب  الفوز  يف 
املت�شابقن  لها  خ�شع  التي  املكثفة  والتدريبات  الكبريين  والتجهيز 
يف الفرة املا�شية باالإ�شافة اإىل التاريخ املميز الذي ميتلكه الفريق 
مع هذه البطولة واإحرازه للمركز الثاين يف الرتيب العام للمو�شم 
اإىل  اأبوظبي  فريق  م�شاركة  اأن  اىل  ون��وه  البطولة.  نف�س  املا�شي يف 

الفوز  يف  االإم��ارات��ي��ة  احلظوظ  لتعزز  ياأتي  الفيكتوري  زورق  جانب 
بلقب البطولة والفيكتوري بقيادة عارف الزفن وحممد املري بطل 
28 مار�س اجل��اري مع  اأن البطولة �شتبداأ يف  املا�شي. يذكر  املو�شم 
التح�شري واالإعداد لل�شباق الرئي�شي االأول للجولة الذي ينطلق يف 
29 على اأن يقام ال�شباق الرئي�شي الثاين يف اليوم الذي يليه لي�شدل 

ال�شتار بذلك على اأحداث اجلولة االأوىل من البطولة .

فريـــق اأبوظبـــي ي�شـــارك يف بطـــــولة العامل لزوارق الفئة االأوىل بال�شني

ان��ق��ذ ف��ري��د منتخب ال���ربازي���ل ل��ك��رة ال��ق��دم من 
له  وادرك  الرو�شي  نظريه  ام��ام  تاريخية  هزمية 
الدولية  امل��ب��اراة  1-1 يف وق��ت قاتل من  التعادل 

الودية التي اقيمت يف لندن.
يذكر ان رو�شيا مل تفز يف اي من املواجهات االربع 
ال�شابقة بن الطرفن بعد انفراط عقد االحتاد 
ال�شوفياتي الذي مل يفز بدوره يف اي من املباريات 

ال�شبع بينهما.
5 م���رات )رقم  ال��ع��امل  ال���ربازي���ل، بطلة  وك��ان��ت 
قيا�شي( والتي ت�شتعد ال�شت�شافة بطولة القارات 
مع  ت��ع��ادل��ت   ،)2014( وامل��ون��دي��ال   )2013(
ايطاليا 2-2 اجلمعة، فيما تاأجلت مباراة رو�شيا 
مع م�شيفتها ايرلندا ال�شمالية �شمن الت�شفيات 
اج��ل غ��ري م�شمى  ث��م اىل  ال�شبت  االوروب��ي��ة اىل 

ب�شبب الثلوج. 
على ملعب �شتامفورد بريدج الذي يعرفه مدرب 
ا�شرف  ك��ون��ه  ���ش��ك��والري  ل��وي��ز فيليبي  ال��ربازي��ل 
على �شاحبه ت�شل�شي نحو 7 ا�شهر قبل ان يعزل 
منتخب  غ��اب   ،)2009-2008( من�شبه  م��ن 
ال�شاعة  ثلث  اللقاء يف  اج��واء  ال�شامبا متاما عن 
االول وتعر�س ل�شغط �شديد من رجال االيطايل 

فابيو كابيلو.
مرتن  ال��رو���س  جانب  من  االول  التهديد  وج��اء 
ث��م احلار�س  ال��دف��اع االوىل  اب��ع��د  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
ج��ول��ي��و ���ش��ي��زار ال��ب��ذي ت�����ش��دى ب��رباع��ة لقذيفة 
وفوت   ،)3( ايغنا�شيفيت�س  �شريغي  امل��داف��ع  من 
الك�شندر كريجاكوف فر�شة افتتاح الت�شجيل بعد 
وفر�شة   ،)10( االي�شر  القائم  مرته  جانبت  ان 

ث��ان��ي��ة ل��اع��ب ذات����ه اث���ر رك��ن��ي��ة وت�����ش��دي��دة من 
م�شافة قريبة ارتدت الكرة من قدمي هرناني�س 

اىل ركنية اخرى )13(.
منطقته  يف  ملناف�شه  ال��رو���ش��ي  احل�����ش��ار  وا�شتمر 
جوليو  و�شيطر  ا�شتثمار،  دون  الركنية  وت��ع��ددت 
���ش��ي��زار ع��ل��ى ك���رة ف��ادمي��ري ب��ي�����ش��روف )15(، 
وع����رف ال��ربازي��ل��ي��ون ط��ري��ق��ه��م ب���اجت���اه املرمى 
وبعيدة من  كرة طويلة  بعد  الرو�شي الرول مرة 
اجلهة الي�شرى ار�شلها دافيد لويز اىل باب املرمى 
تدخل الدفاع وابعدها من امام نيمار )20( لتعود 

بعدها ال�شيطرة برازيلية ب�شكل مطلق.
وتكررت املحاوالت الهجومية من جانب الربازيل، 
ال��ذي كان  نيمار  ك��رة متقنة اىل  وم��رر مار�شيلو 
انانيا ف�شدد مت�شرعا بدل التمرير اىل فريد غري 

املراقب لتذهب كرته بعيدا )27(، وتباطاأ نيمار 
واحتار بن الت�شديد والتمرير هذه املرة فتدخل 
وا�شاب   ،)33( اخل��ط��ر  واب��ع��د  ال��رو���ش��ي  ال��ف��اع 
الربازيلية من اخلارج  ال�شبكة  فايزولن  فيكتور 
)41( يف اول حماولة بعد غياب كلي ا�شتمر 21 

دقيقة.
 3 اج���رى كابيلو  ال��ث��اين،  ال�شوط  ان��ط��اق  وم��ع 
تغيريات )يف الدفاع والو�شط والهجوم(، وتابعت 
ورفع  ال��رو���ش��ي��ة،  املنطقة  نحو  زحفها  ال��ربازي��ل 
احلار�س  اقلقت  ت�شديدة  ب�شكل  عالية  كرة  نيمار 
على  عليها  �شيطر  ال���ذي  غ��اب��ول��وف  ف��ادمي��ري 
ركلة  من  كرة  لويز  دافيد  و�شدد   ،)50( دفعتن 
حرة يف مكان منا�شب ارتدت من احلائط الب�شري 
الت�شجيل جمددا  )59(، وترحلت فر�شة افتتاح 

ب��ع��د ان ح���اول ك��اك��ا م��ن م�شافة ق��ري��ب��ة ق��ب��ل ان 
يحا�شره 5 مدافعن فو�شلت الكرة اىل مار�شيلو 
الذي �شددها بيمناه و�شلت خفيفة اىل احلار�س 

.)65(
واخرج �شكوالري مهاجم ت�شل�شي او�شكار وا�شرك 
بطر�شبورغ  �شان  زينيت  الع��ب  هولك  منه  ب��دال 
الرو�شي يف اول تبديل )67(، ورفع داين الفي�س 
كرة خطرة �شيطر عليها غابولوف )68(، الذي 
ابطل مفعول كرة لنيمار )71(، وف�شل الرو�س 4 
مرات متتالية يف ايداع الكرة ال�شباك من م�شافة 
الذي  فايزولن  فيكتور  اىل  تعود  ان  قبل  قريبة 
ملجريات  خافا  رو�شيا  هدفا  املرمى  اىل  اع��اده��ا 

املباراة )73(.
ونزل دييغو كو�شتا العب اتلتيكو مدريد اال�شباين 

ب��دال م��ن ري��ك��اردو ك��اك��ا )ري���ال م��دري��د( يف ثاين 
فر�شة  فريد  وا���ش��اع   ،)79( ل�شكوالري  تبديل 
الي�شرى  اجلهة  من  عر�شية  بعد  التعادل  ادراك 
ركلة  ه��رن��ان��ي�����س  ون��ف��ذ   ،)84( ه��ول��ك  ار���ش��ل��ه��ا 
االي�شر  املق�س  علت  املنطقة  خط  على  من  ح��رة 
ال��ق��ات��ل بعدما  ال��وق��ت  ال��ت��ع��ادل يف  )88(، ووق���ع 
الي�شرى  مرر هولك كرة اىل مار�شيلو يف اجلهة 
ار�شلها االخري عر�شية وعاجلها فريد ب�شرعة يف 

ال�شباك )90(.
ويف ال��وق��ت ب��دل ال�شائع، ك��ادت ال��ربازي��ل حتقق 
ومار�شيلو  فريد  ب��ن  م�شركة  لعبة  بعد  ال��ف��وز 
ورد   ،)2+90( تكتمل  مل  لكنها  اي�شا  وه��ول��ك 
قائد املنتخب الرو�شي رومان �شريوكوف بفر�شة 

خطرية مل يح�شن ا�شتغالها )3+90(.



�شور جنوم هوليوود يف مزاد 
الفوتوغرافية  ال�شور  من  االالف  ع�شرات  ان  جورن�شي  م��زادات  دار  قالت 
هوليوود  �شور  من  كبرية  جمموعة  من  )النيغاتيف(  ال�شلبية  وال�شور 
�شتباع يف مزاد ي�شتمر يومن يف نيويورك ال�شهر املقبل. وتت�شمن املجموعة 
اململوكة ل�شركة مويف �شتار نيوز والتي بداأ امل�شور ايرفينغ كاو التقاطها 
ال�شينمائي حوايل ثاثة  اتفاق مع �شركات لانتاج  ابرام  1939 بعد  عام 
لنجوم  ال�شلبية  وال�شور  الفوتوغرافية  وال�شور  املل�شقات  من  ماين 
دين  وجيم�س  مونرو  مارلن  النجوم  ه��وؤالء  بن  وم��ن  الف�شية.  ال�شا�شة 
ورودلف فالنتينو وجودي غارالند و�شتيف ماكوين و�شاريل �شابلن واودري 
هيبورن واخرون. و�شتعر�س 1900 جمموعة من ال�شور وتذكارات االفام 
امل��زاد ال��ذي �شيقام يف ال�شاد�س وال�شابع من ني�شان )اب��ري��ل(.  وتراوح  يف 
التقديرات قبل املزاد من 60 األف اإيل 100 األف دوالر لبع�س ال�شور وما 
بيج.  بيتي  العار�شة  ارت��دت��ه  ع��ال  بكعب  دوالر حل��ذاء  اآالف   10 اإىل  ي�شل 
وقالت م�شوؤولة ار�شيف وتنظيم املزادات يف دار جورن�شي جوان غرانت والتي 
ق��درت ثمن هذه املجموعة مباين ال���دوالرات: انها على االرج��ح احدى 
اكرب املجموعات يف العامل ل�شور هوليوود . وا�شافت: هذا املزاد كله ل�شور 
والثاثينيات  الع�شرينيات  يف  هوليود  عن  اغلبه  الن  واال���ش��ود  باالبي�س 

واالربعينيات رغم ان مارلن مونرو من اخلم�شينيات .

اإجراءات اأمنية خا�شة
 حلماية االأمري هاري من املعجبات

�شُيحاط االأمري هاري، امل�شّنف ثالثاً يف ت�شنيف والية العر�س يف بريطانيا، 
بحماية اأمنية خا�شة ملنع املعجبات من االقراب منه خال الزيارة التي 
�شيقوم بها اإىل الواليات املتحدة يف اأيار مايو املقبل. وقالت �شحيفة )ديلي 
�شتار( ام�س الثاثاء، اإن حماية م�شددة �شرافق االأمري هاري البالغ من 
العمر 28 عاماً حن يعود اإىل الواليات املتحدة للمرة االأوىل، بعد ف�شيحة 
�شوره العارية خال حفل باأحد فنادق ال�س فيغا�س العام املا�شي. واأ�شافت 
اأنه ترّدد اأن االأمري هاري ا�شتف�شر عن اإمكانية اأن يلتقي بعدد من الن�شاء 
االأو�شكار  جائزة  على  احلائزة  املمثلة  بينهن  وم��ن  نيويورك،  يف  املميزات 
جنيفر لوران�س البالغة من العمر 22 عاماً، واملمثلة �شكارليت جوهان�شون 
)28 عاماً(، وعار�شة اأزياء ال�شباحة كيت اأبتون )20 عاماً(. لكن ال�شحيفة 
وليام  االأم���ري  زي���ارة  اأن  على  �شدد  لندن  يف  امللكي  الق�شر  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت 
اجلديدة اإىل الواليات املتحدة �شركز على الرويج للم�شالح الربيطانية، 
االأمريكين  للجنود  دعمه  واإظ��ه��ار  يراأ�شها،  التي  اخل��ريي��ة  واجلمعيات 

والربيطانين امل�شابن بجروح يف العراق وافغان�شتان.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شري تعر�ص 
منزلها بـ1.89 مليون

متلكه  منزاًل  �شري  املغنية  تعر�س 
حديث  باأنه  و�شف  كاليفورنيا  يف 
مليون   1.89 ب  للبيع  ومتوا�شع 

دوالر.
اون����اي����ن  رادار  م����وق����ع  واأف�����������اد 
االأم����ريك����ي ان����ه ب��ع��د ح�����وايل 50 
االأ����ش���واء مي��ك��ن ل�شري  �شنة حت��ت 
لكنها  �شخماً  ق�����ش��راً  ت�����ش��ري  ان 
���ش��راء م��ن��زل متوا�شع يف  اخ��ت��ارت 
تعتزم  وه���ي  بكاليفورنيا،  فين�س 

بيعه االآن ب�1.89 مليون دوالر.
املنزل  ا�شرت  �شري  ان  اإىل  واأ���ش��ار 
ن������وم و3  3 غ������رف  امل������وؤل������ف م�����ن 
دوالر،  م��ل��ي��ون  ب�1.54  ح��م��ام��ات 
الربح  بع�س  بتحقيق  ت��اأم��ل  وه��ي 

من بيعه االآن.
يتميز  امل�����ن�����زل  ان  اإىل  ول����ف����ت 
ب��ت�����ش��م��ي��م��ه احل���دي���ث وق���رب���ه من 
 66( �شري  ان  اإىل  ي�شار  ال�شاطئ. 
���ش��ن��ة( ع��ر���ش��ت ل��ل��ب��ي��ع ق��ب��ل فرة 
ب�5.5  ه��ول��ي��وود  ���ش��ق��ة مت��ل��ك��ه��ا يف 

مليون دوالر.

ي�شّلم ابنه اإىل ال�شرطة ب�شبب فاتورة 
�شّلم رجل بريطاين ابنه البالغ من العمر ثاثة ع�شر عاماً 
اإىل ال�شرطة بعد اأن كّبده فاتورة و�شلت اإىل 3700 جنيه 
ا�شرليني من خال ا�شتخدام بطاقته االئتمانية من دون 
علمه، ل�شراء األعاب جلهاز اآي باد . وقالت �شحيفة )ديلي 
ميل( ام�س، اإن كامريون كرو�شان كان يتوقع علقة �شاخنة 
من والده حن علم مبا �شّببه له، لكنه مل يكن يتوقع قيام 
�شكوى  بتقدمي  ع��ام��اً،   48 العمر  م��ن  البالغ  دوغ،  وال���ده 
لل�شرطة يتهمه فيها باالحتيال. واأ�شافت اأن الوالد اأُ�شيب 
الإباغه  االئتمان  بطاقة  �شركة  به  ات�شلت  ب�شدمة حن 
م��ن خالها  واأن��ف��ق  بطاقته  ا�شتخدم  ك��ام��ريون  ابنه  ب��اأن 
3700 جنيه ا�شرليني على �شراء األعاب اإلكرونية جلهاز 
كامريون،  ال�شبي،  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت   . ب��اد  اآي 
واال�شتجواب  ال�����ش��رط��ة  ق��ب��ل  م��ن  االع��ت��ق��ال  االآن  ي��واج��ه 
م��ن ق��ب��ل حم��ق��ق��ي��ه��ا، ان��ط��اق��اً م��ن رغ��ب��ة وال����ده بجعله 
ي�شعر بقوة القانون، مع اأنه كان قادراً على اأن يفعل ذلك 
بنف�شه.  واأو�شحت اأن والد كامريون هو �شرطي، وات�شل 
باخلط ال�شاخن اخلا�س بعمليات االحتيال ل�شرطة اإيفون 
التي  االأم��وال  ي�شتعيد  اأن  باأمل  يعمل،  حيث  و�شامر�شت، 

اأنفقها ابنه من خال بطاقته االئتمانية.

ال�شرطة تعتقل �شارق �شلحفاة 
العمر  م��ن   18 ال���  يف  ���ش��اب��اً  الربيطانية  ال�شرطة  اعتقلت 
 30 بقيمة  وبيعها  �شخمة  ن���ادرة  �شلحفاة  ب�شرقة  لقيامه 
وقالت  االنرنت.  �شبكة  على  موقع  عرب  ا�شرلينياً  جنيهاً 
�شحيفة ديلي اك�شربي�س ام�س اإن، اآدم �شتيف، �شرق ال�شلحفاة 
ت�شل  وال��ت��ي  كيلوغرامن  نحو  وزن��ه��ا  البالغ  فلو،  امل�شماة 
ووبرين.  حديقة  من  ا�شرليني،  جنيه   2000 اإىل  قيمتها 
وا�شافت اأن موظفي احلديقة تعرفوا على فلو بعد اأن ن�شر 
في�شبوك،  موقع  يف  ح�شابه  على  �شورتها  اجل��دي��د  مالكها 
ودعا متابعيه اإىل تقدمي اقرحات ب�شاأن االإ�شم املنا�شب لها. 
وحكمت حمكمة بريطانية على اآدم باأن يخدم املجتمع مدة 

80 �شاعة من دون اأجر، بعد اعرافه ب�شرقة ال�شلحفاة.

فاأر كاد اأن ي�شبب كارثة نووية
األقت �شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو ام�س بالائمة 
للكهرباء  �شاعة   29 ا�شتمر  بانقطاع  يتعلق  فيما  ف��اأر  على 
يف  امل�شتنفد  ال��ن��ووي  ال��وق��ود  ق�شبان  تربيد  يف  امل�شتخدمة 
ان  وقالت  املا�شي.  اال�شبوع  لها  التابعة  فوكو�شيما  حمطة 
احليوان القار�س ت�شبب يف عطل يف الدائرة الكهربائية بعد 
مل�شه ال�شاك مك�شوفة. وا�شافت ال�شركة انه ال يوجد خطر 
من حدوث ارتفاع يف درجة احل��رارة او ت�شرب ا�شعاعي بعد 
املردية  احلالة  على  ال�شوء  ت�شلط  الواقعة  لكن  االنقطاع 
حلق  ال���ذي  ال��دم��ار  اع��ق��اب  يف  دايت�شي  فوكو�شيما  ملحطة 
باملحطة قبل عامن. وذكرت تيبكو انها عرت على فاأر نافق 
تعر�س على ما يبدو ل�شعقة كهربائية قرب لوحة مفاتيح 
ثاث  يف  تربيد  النظمة  الكهرباء  لتزويد  ت�شتخدم  موؤقتة 
قوي  زل���زال  ج��راء  دم��رت  التي  املن�شاأة  للوقود يف  اح��وا���س 

وموجات مد عاتية يف 2011.

اختبار ب�شيط للتنّف�ص يتنباأ بخطر االإ�شابة بزيادة يف الوزن 
ك�شف باحثون اأمريكيون عن اختبار ب�شيط للتنّف�س ي�شاعد يف التبنوؤ بخطر االإ�شابة بزيادة يف الوزن. وذكر موقع )هلث 
النمو  يقي�س  للتنّف�س  اختباراً  ابتكروا  اأجنل�س،  بلو�س  الطبي  �شيناي  �شيدارز  مركز  من  الباحثن  اأن  العلمي  نيوز(  داي 
البكتريي يف االأمعاء، يطلعهم على درجة احتمال اإ�شابة ال�شخ�س بزيادة يف الوزن. وقام الباحثون بدرا�شة على جمموعة 
من االأ�شخا�س وطلبوا منهم اأن ي�شربوا �شراب الكتولوز )مادة م�شهلة تزيد كمية ال�شائل باالأمعاء الغليظة(، ثم عمدوا اإىل 
اإجراء اختبار لتنف�شهم يف كل 15 دقيقة، وملدة �شاعتن، كما قا�شوا موؤ�شر كتلة ج�شمهم. والحظ الباحثون اأن امل�شاركن 
الذين تبّن يف اختبارهم ارتفاع يف معّدل غاَزي امليثان والهيدروجن، كان لديهم موؤ�شر مرتفع لكتلة اجل�شم، ودهوناً اأكر 
من نظرائهم الذين كان اختبار تنّف�شهم طبيعياً، اأو كان لديهم ارتفاع يف معدل واحد من الغازين. واأو�شح الباحثون اأن 
جمموعة الباكترييا املفيدة وال�شارة املوجودة يف االأمعاء قد تخرج عن ال�شيطرة، مو�شحن اأنه عندما تتكاثر الباكترييا 
ال�شيئة، قد ي�شاب املرء باالإم�شاك اأو االإ�شهال. وقال روت�شي ماثور، الباحث االأ�شا�شي يف الدرا�شة، ومدير مركز عاج داء 
ارتفاع  والهيدروجن يفر�س  امليثان  ارتفاع معدالت غاَزي  اإن  اأجنل�س،  بلو�س  الطبي  �شيناي  �شيدارز  ال�شكري يف مركز 
اأنه يف  االأمعاء، مو�شحاً  �شميثي )Methanobrevibacter smithii( يف  باكترييا ميثانوبريفيباكتري  معّدل 
ال���وزن وبتجميع  ب��زي��ادة يف  االأ���ش��خ��ا���س لاإ�شابة  ت���زداد عر�شة  ق��د  االأم��ع��اء،  الباكترييا يف  ه��ذه  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  ح��ال 
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احلظ يبت�شم ملت�شول 
ابت�شم احلظ ملت�شول اأعاد خامت زواج من االأملا�س �شقط يف الكوب 
الذي يجمع فيه ال�شدقات من املارة.  وقالت �شحيفة اإندبندنت 
الربيطانية اإن حياة بيلي هاري�س تغريت ال�شهر املا�شي عندما 
�شعر ب�شيء ثقيل يف كوب جمع العمات اأثناء وقوفه اأمام اأحد 
الفنادق الفاخرة يف مدينة كن�شا�س االأمريكية. واأ�شارت اإىل اأن 
اإىل حمل جموهرات لبيع اخلامت،  اأن��ه توجه  اأول ما فعله هو 
جعلته  غريزته  لكن  ل��ه،  ثمنا  دوالر  اآالف  اأربعة  عليه  فعر�س 

يعدل عن بيعه واحتفظ به لعل �شاحبته ترجع اإليه.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن هذا املوقف كان له وقع بالغ التاأثري 
اإذ كيف يرف�س هاري�س هذا املبلغ، لكنه  يف قلوب االأمريكين، 
عزا ذلك االأمر اإىل جده املتدين الذي رباه، وقد كافاأته اأمانته 
التي  باأ�شرته  ثانية  م��رة  التقى  اأ�شابيع  �شتة  فبعد  ذل��ك.  على 
غاب عنها طويا واأ�شبح لديه بيت ووظيفة ومال وفري يتكئ 
عليه بدال من الت�شول. وا�شتكماال للق�شة ذكرت ال�شحيفة اأن 
�شاحبة اخلامت عادت اإليه بعد يومن بعدما ا�شت�شافه برنامج 
ب��ح��وزت��ه، وع��ن��ده��ا قررت  اإن اخل���امت  ف��ي��ه  ق���ال  حم��ل��ي متلفز 
�شاحبة اخلامت التي ما كانت تتوقع اأبدا اأن يعود اإليها خامتها، 
وزوجها اإن�شاء �شندوق على االإنرنت جلمع املال الذي رف�شه 
مبلغ  اأن  املفاجاأة  وكانت  عاما،   55 العمر  من  البالغ  هاري�س 
االأربعة اآالف الذي عر�س عليه يف حمل املجوهرات و�شل اإىل 
اأخت  الوقت �شمعت  األف دوالر، وما زال ينمو. ويف نف�س   185
يف  احلكاية  زمن طويل،  منذ  به  االت�شال  فقدت  التي  هاري�س 
االأخبار وعلمت اأنه اأخوها. وقالت ال�شحيفة اإن هاري�س اجتمع 
عاما من الفراق. وتعليقا على  اأخريا باأخواته الثاث بعد 16 
هذا املوقف قال هاري�س اإنه منده�س ويعلم اأنه فعل ال�شواب يف 
حمل املجوهرات، وبعد اأن التم �شمل االأ�شرة قال اإن االأمر اأ�شبه 

االآن بعي�شة امللوك مقارنة باحلال الذي كنت عليه يف ال�شابق .

مبتكر عمره 17 عاما ي�شبح مليونريا 
املراهق  دال��وي�����ش��ي��و،  ن��ك  ع��ن  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  نقلت 
ال���ربي���ط���اين ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 17 ع��ام��ا ف��ق��ط وال�����ذي باع 
الهواتف  االأخبار على  اإن��زال  ُي�شتخدم يف  ل�شركة ياهو تطبيقا 
ممن  الأمثاله  مفتوح  الباب  اأن  دوالر،  مليون  بثاثن  الذكية 
دالوي�شيو  وقال  مليونريات.  ي�شبحوا  الأن  تقنية  اأفكار  لديهم 
اإن االأم��وال متاحة يف  من لندن مبكاملة هاتفية مع ال�شحيفة 
انتظار االأذكياء الذين لديهم اأفكار جديدة ويعتقدون اأن هناك 
يبحثون  العامل  نطاق  على  م�شتثمرون  وهناك  بال�شوق  فجوة 
عن مثل هذه االأفكار م�شريا اإىل قائمة ممن دعموه مثل يوكو 
اأونو وروبرت مردوخ. ومل ُيك�شف بعد عن �شروط �شفقة البيع، 
اآيفون.  اأ�شهر من تد�شن تطبيق �شملي على  اأربعة  وذلك بعد 
المتحاناته،  للجلو�س  حاليا  ي�شتعد  الذي  دالوي�شيو  ي�شاأ  ومل 
يف وقت يعمل فيه مع �شركة ياهو كاأ�شغر موظفيها، اأن يقول 
�شيئا عن ال�شفقة.    يقول دالوي�شيو اإنه فكر يف برنامج الهاتف 
الذكي عندما كان يذاكر درو�شه ا�شتعدادا المتحان تاريخ قبل 
�شنتن، اأي عندما كان بال�15 من العمر، ومتنى اأن يكون لديه 
الهاتف  �شا�شة  على  مقروءة  ن�شو�س  يف  االأخبار  يتيح  تطبيق 
الذكي على غرار الربامج التي تتاح على احلا�شوب. وقال اأي�شا 
اإن ما األهمه هو جتربة البحث املزعجة عرب غوغل للعثور على 

معلومات اأثناء مذاكرته لا�شتعداد لامتحان.
م�شور فوتوغرايف يلتقط �شورة لتمثال من ال�شمع للممثلة الربيطانية اإميا وات�شون يف متحف مدام تو�شو و�شط لندن. )ا ف ب(

االأطباء يحذرون 
ريهانا من منط حياتها 

ريهانا  ال��ن��ج��م��ة  االأط����ب����اء  ن�����ش��ح 
اجلدية  التغيريات  بع�س  ب��اإج��راء 
يف منط حياتها اإذا كانت ترغب يف 
احلفاظ على �شحتها واال�شتمرار 
ونقلت  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة.  ج��ول��ت��ه��ا  يف 
���ش��ح��ي��ف��ة ���ش��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ة عن 
م�شادر مطلعة ان االأطباء حذروا 
ا�شتمرارها يف منط  ان  ريهانا من 
احلياة الذي تتبعه حالياً، فتفرط 
والتدخن،  وال�������ش���رب  ال�����ش��ه��ر  يف 
الوفاء  م��ن  تتمكن  ل��ن  ان��ه��ا  يعني 
من  تبقى  م��ا  واإح��ي��اء  بالتزاماتها 
حفات يف اإطار جولتها املو�شيقية. 
واأب����������دى االأط������ب������اء ق��ل��ق��ه��م على 
اأ�شيبت  بعدما  ال�شحي،  و�شعها 
اأجربها  بالتهاب يف احللق  موؤخراً 
بالتيمور  يف  ح��ف��ل��ن  اإل���غ���اء  ع��ل��ى 
وب���و����ش���ط���ن. واأك�������دت امل�������ش���ادر ان 
ري���ه���ان���ا اأخ������ذت ن�����ش��ائ��ح االأط���ب���اء 
على حممل اجلد، فقد ذعرت من 
اأمامها االآن  ان  االأم��ر وهي تعرف 

مهمة هي االعتناء بنف�شها .

فندق يجمع بني 
النزالء والزرافات

افتتح يف العا�شمة الكينية نريوبي 
، فندقاً يوفر للنزالء متعة اإطعام 
االإفطار،  عند  ال���زراف���ات  م��ن  ن��وع 
وال��ق��ي��ام ب��ذل��ك اأي�����ش��اً م��ن خال 

نوافذ الغرفة.
فندق  اأن  اأك�����ش��ن��ه��ا  م���وق���ع  وذك�����ر 
غ��رياف��م��ان��ور ق��ام ب��ه��ذه اخلطورة 
ل��ت��ه��دي��د االن��ق��را���س الذي  ن��ظ��راً 
ال� روثزت�شيلد  تتعر�س له زراف��ات 

.
افتتح يف  ال���ذي  ال��ف��ن��دق  اأن  ي��ذك��ر 
يتكون  املا�شي،  القرن  ثمانينيات 
اأرب��اح��ه اإىل  6 غ��رف، وتذهب  من 
مبر�س  املعنية   AFEW منظمة 
وي�شهد  اإف���ري���ق���ي���ا،  ����ش���رق  االإي������دز 
زيارات العديد من امل�شاهري ب�شكل 
معتاد مثل املمثل اإيوان ماكريغور 

واآخرين.

العرب  وامل��ط��وري��ن  الباحثن  م��ن  جمموعة  ت�شتعد 
م���ن حمرك  االأوىل  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  الإط�����اق 
البحث يا عربي املوجه حتديدا للجمهور العربي على 

االإنرنت، وذلك يف اخلام�س من مايو اأيار املقبل.
�شعار ذكي  ه��ذا حت��ت  البحث  وي��اأت��ي م�شروع حم��رك 
واآم���ن وم��وث��وق يف حم��اول��ة ل�شد الفجوة واخل��ل��ل يف 
امل��ح��ت��وى امل��ع��ريف ال��ع��رب��ي ع��ل��ى �شبكة االإن���رن���ت، يف 
ال��وق��ت ال���ذي ال ي��ت��ج��اوز فيه امل��ح��ت��وى ال��ع��رب��ي اأكر 
للقائمن على  %1 من حمتوى االإنرنت، وفقاً  من 

امل�شروع.
وق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ب��د ال��رح��م��ن طهبوب، 
االإع�����ان عن  اإط�����ار  دب���ي يف  االأول يف م��دي��ن��ة  اأم�������س 
موعد اإطاق الن�شخة التجريبية ملحرك يا عربي اإن 
املواقع  تهذيب  على  �شيعمل  اجلديد  البحث  حم��رك 
االإلكرونية وحجب امل�شيء منها اأو تلك التي تع�شف 
العنف  على  وحتر�س  واالإن�شانية  االأخاقية  بالقيم 

واجلرمية والكراهية.
معريف  مل�شروع  ن��واة  �شي�شكل  امل�شروع  هذا  اأن  واأ�شاف 

تنقية  بعد  وامل��ع��ل��وم��ة  امل��ع��رف��ة  ي��ق��دم  ع��رب��ي  نه�شوي 
املواقع واختيار الائق منها ويراعي القيم واالأعراف 
يا  اأن حم��رك  اإىل  ق��ول��ه، م�شريا  ال�����ش��ائ��دة، على ح��د 
م��رة من حمركات  اأق��ل مبائة  اإج��اب��ات  �شيقدم  عربي 
تكنولوجيا  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده  بف�شل  االأخ�����رى  ال��ب��ح��ث 

معرفية تفكر مثل العقل الب�شري .
امل�شروع  اأن  كوك�س  معتز  التقني  اخلبري  اأك��د  ب���دوره 
االأخرى،  البحث  اأيا من حمركات  يناف�س  اجلديد ال 
الذي  االإن���رن���ت  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  اجل��م��ه��ور  وي�شتهدف 

تراوح اأعداده بن 76 ومائة مليون م�شتخدم.
م��وق��ع عربي  اأول  يعد  ه��ذا  البحث  اإن حم��رك  وق���ال 
خ��ال خمت�شن  بيناته من  قاعدة  اإع���داد  يتم  مغلق 
�شتكون من خال  البحث  اآلية  اأن  اإىل  م�شريا  ع��رب، 
هو  كما  النطاق  ا�شم  دون  الرقمي  واملحتوى  العنوان 
املواقع  خ��ال  م��ن  �شتكون  البحث  نتائج  واأن  متبع، 
املعتمدة فقط والتي يتم اختيارها من قبل املخت�شن 
العاملن بامل�شروع بحيث ت�شمل نتيجة البحث ثاثة 

م�شتويات من اأي موقع دون باقي اأجزائه.

 »يا عربي« حمرك بحث جديد ينطلق قريبا 

�شايرو�ص وهم�شوورث ينقذان زواجهما
بعد كل اجلدل الذي اأثري حول عاقة النجمة االأمريكية مايلي �شايرو�س بزوجها االأ�شرايل ليام 

هم�شوورث، فقد تاأكد ان زواجهما ما يزال قائماً بعدما متكنا من تخطي كل اخلافات بينهما.
و  �شايرو�س  ان  تاأكيدها  النجمن  من  مقربة  م�شادر  عن  االأم��ريك��ي  اون��اي��ن  رادار  موقع  ونقل 

هم�شوورث متكنا من اإنقاذ عاقتهما باإجراء حديث مطول وعميق يف منزل املغنية ال�شابة بلو�س 
اأجنل�س.

ان تن�شج وتكون م�شوؤولة  ان االختافات كانت كبرية، فهو يريد من حبيبته  امل�شادر  واأك��دت 
اأكر فيما تريد هي مزيداً من الرومان�شية، اإال اأنهما متكنا يف النهاية من التو�شل اإىل حل.

وقال اأحد امل�شادر بعد االبتعاد طوال 4 اأ�شابيع، عاد ليام اإىل مايلي للحديث عن م�شاكلهما ، وقد 
ات�شح له يف اأ�شراليا ومانيا انه ال ي�شتطيع اإنهاء عاقته ويريد اإجناحها. واأ�شاف اإنهما جل�شا 

معاً وحتدثا عن كل �شيء.


