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جمل�س الوزراء يعتمد نظاما متكامال للرقابة على �سالمة وجودة مياه ال�شرب بالدولة

حممد بن را�شد� :أم الإمارات لها دور تاريخي يف دعم الأمومة ورعاية الطفولة �ستخلده الأجيال

ظاهرة التطرف مرفو�ضة دينيا ودوليا و�أخالقيا والتعاون الدويل �ضروري ملواجهة الظاهرة
•• �أبوظبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل �أن �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك لها دور تاريخي يف دعم الأمومة والطفولة �ستخلده �أجيال الإمارات
و�أن دعمها ورعايتها ومتابعتها لقطاع الأمومة والطفولة عرب عقود من
العمل اجلاد واملخل�ص �أثمر خريا و�أ�سرا م�ستقرة و�أعلى ور�سخ من مكانة
الأم يف جمتمعاتنا .جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سموه جلل�سة جمل�س الوزراء
التي عقدت �صباح ام�س بق�صر الرئا�سة وذلك بح�ضور الفريق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية و�سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة حيث �أ�صدر جمل�س الوزراء قرارا بت�شكيل جمل�س �إدارة لـاملجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة برئا�سة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية وع�ضوية
 14ع�ضوا .وبح�سب القرار ف�إن مدة ع�ضوية جمل�س الإدارة يف املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة هي � 3سنوات قابلة للتجديد .وي�سعى املجل�س
الأع�ل��ى للأمومة والطفولة من خ�لال مبادراته و�أن�شطته املختلفة �إىل
توفري الرعاية والعناية واملتابعة ل�شئون الأمومة والطفولة وتقدمي الدعم
ال�لازم يف ه��ذا املجال خا�صة يف امل�ج��االت التعليمية والثقافية وال�صحية
(التفا�صيل
والنف�سية والرتبوية وحتقيق �سالمة الأم والطفل.

اعلن وزير الدفاع ال�سوداين عبد
الرحيم حممد ح�سني االحد لدى
ع��ودت��ه م��ن ال�ع��ا��ص�م��ة االثيوبية
ادي� �� ��س اب ��اب ��ا ان ان �� �س �ح��اب ق ��وات
ال �� �س��ودان وج �ن��وب ال �� �س��ودان من
امل�ن�ط�ق��ة امل �ن��زوع��ة ال �� �س�لاح على
ح��دود الدولتني يبد�أ اعتبارا من
ام�س االحد.
وقال ح�سني لل�صحفيني يف مطار
اخلرطوم ان�سحاب قوات ال�سودان
وج� �ن ��وب ال� ��� �س ��ودان م ��ن املنطقة
م �ن��زوع��ة ال �� �س�لاح � �س �ي �ب��د�أ اليوم
(�أم����س الأح ��د) .واع�ل��ن اخلمي�س
امل��ا� �ض��ي يف ال�ع��ا��ص�م��ة االثيوبية
ادي � ��� ��س اب� ��اب� ��ا ان وزي� � � ��ري دف� ��اع
الدولتني وقعا م�صفوفة لتنفيذ
الرتتيبات االمنية.
ووق ��ع رئي�سا ال��دول�ت�ين يف ايلول
��س�ب�ت�م�بر امل��ا� �ض��ي ات �ف��اق��ا امنيا
واقت�صاديا ن�ص على ان�شاء منطقة
ع��ازل��ة م �ن��زوع��ة ال �� �س�لاح بعر�ض
ع �� �ش��رة ك�ي�ل��و م �ت�رات ب �ك��ل جانب
على طول حدود الدولتني البالغة
الفي كيلومرت ولكن االتفاق الذي
مت بو�ساطة من االحتاد االفريقي
مل ينفذ.

دمار هائل يف مدينة دير الزور نتيجة الق�صف امل�ستمر من قبل قوات النظام ال�سوري (رويرتز)
براجمات ال�صواريخ واملدفعية على ح �ي��ث ج� ��رت ا� �ش �ت �ب��اك��ات و�صفت دم�شق بالتزامن مع ق�صف مكثف
�أحياء درع��ا البلد ،وط��ال الق�صف بالعنيفة بني الطرفني ،يف حماولة ل�ل�م��دي�ن��ة مم��ا �أدى �إىل اح�ت�راق
ب � �ل� ��دات خ ��رب ��ة غ� ��زال� ��ة وحمجة من قبل الثوار لليوم الثاين لب�سط املباين واملحالت التجارية .وامتد
الق�صف لي�شمل مدينتي الزبداين
�سيطرتهم على اللواء.
واليادودة والنعيمة بريف درعا.
و�أ�شار النا�شطون �إىل �أن طائرات ويف دم�شق� ،أف��ادت جل��ان التن�سيق وم�ع���ض�م�ي��ة ال �� �ش��ام وب �ل ��دات يلدا
النظام �أغ��ارت على مواقع الثوار املحلية �أن ق ��وات ال�ن�ظ��ام �أر�سلت و��ش�ب�ع��ا و�أ� �ش��رف �ي��ة ال � ��وادي بريف
يف حميط ال�ل��واء  38بريف درعا تعزيزات ع�سكرية �إىل داريا بريف دم�شق.

و�أكد النا�شط الإعالمي يف مدينة
داري ��ا ع�م��ر ال � ��داراين �أن الأحياء
ال�سكنية باملدينة تتعر�ض لق�صف
كثيف براجمات ال�صواريخ وقذائف
الهاون ،و�أ�شار �إىل �أن قوات النظام
تعمل على تعزيز مطار املزة بهدم
املنازل املجاورة له.
م��ن جهة اخ��رى ع�ثر االح��د على
جثث � 34شخ�صا على االق��ل مل
تت�ضح ظروف مقتلهم ،وذلك قرب
دم�شق ويف مدينة حلب.
�سيا�سيا ارج ��أ االئ�ت�لاف ال�سوري
امل�ع��ار���ض للمرة الثانية اجتماعا
م �ق��ررا يف ا��س�ط�ن�ب��ول ل�ل�ب�ح��ث يف
م �� �س ��أل��ة ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة موقتة
واختيار رئي�س لها ،وذل��ك ب�سبب
خ�ل�اف��ات ح� ��ادة ح ��ول ف �ك��رة هذه
احل�ك��وم��ة .وق��ال ع�ضو االئتالف
�سمري ن�شار يف ات�صال مع فران�س
بر�س ان االجتماع الذي كان مقررا
عقده الثالثاء ارجىء ب�سبب وجود
اراء متعددة يف مو�ضوع احلكومة
ميكنني القول ان اخلالفات حادة،
وي �ت �ط �ل��ب امل ��و�� �ض ��وع م ��زي ��دا من
الوقت ومزيدا من امل�شاورات.

هل ّ
�سلمت اجلزائر قاتل بلعيد �إىل تون�س؟
•• الفجر – تون�س  -خا�ص

م ��ازال ��ت ق���ض�ي��ة اغ �ت �ي��ال امل �ع��ار���ض ال�ت��ون���س��ي البارز
والقيادي يف اجلبهة ال�شعبية �شكري بلعيد  ،تت�صدّر
امل�شهد الإع�ل�ام��ي وال�سيا�سي يف ت��ون����س وت�ستقطب
اهتمام الر�أي العام ،بل هي حتولت �إىل م�صدر حتركات
وت�ظ��اه��رات احتجاجية يف خمتلف حمافظات البالد
حتت �شعار من قتل �شكري بلعيد؟.

�إليها لأكرث من �ساعة ون�صف.
وي � ��أت� ��ي ق �ط��ع خ� �ط ��وط ال�سكك
احل��دي��دي��ة ت�صعيدا الحتجاجات
عنا�صر ال�شرطة يف الأ�سكندرية
بعد �أن �أغلقوا �أم�س الأول ال�سبت،
 10م ��راك ��ز � �ش��رط��ة ه ��ي مينا
ال�ب���ص��ل ،وك ��رم ��وز ،وامل �ن �ت��زه �أول،
واملنتزه ث��ان ،والعامرية ،بعد يوم
واح��د م��ن �إغ�ل�اق �أول مركز وهو
حمرم بك.
م��ن ج��ان �ب��ه �أك� ��د وزي� ��ر الداخلية
امل���ص��ري ال �ل��واء حم�م��د �إبراهيم،
ام�س �أن الأزم��ة القائمة يف البالد
حالياً ال ترتبط ب�شخ�صه ،معرباً
عن ا�ستعداده لال�ستقالة يف احلال
�إذا كان ذلك �سيحل الأزمة.
وق��ال �إبراهيم ،يف م�ؤمتر �صحايف
�إن � ��ه ال مي �ك��ن ال� �ق ��ول �إن هناك
�إ�ضرابا كامال من �أفراد ال�شرطة،
معترباً �أن هناك �إ�ضراباً عن العمل
من جانب البع�ض.
وا� � �س � �ت � �ط ��رد ق � ��ائ �ل� ً�ا �إن� � � ��ه يقدر
ت �ل��ك ال �� �ض �غ��وط وال �ه �ج��وم الذي
يتعر�ضون ل��ه (��ض�ب��اط وعنا�صر
ال �� �ش��رط��ة) م��ن و� �س��ائ��ل الإع�ل��ام،

ويف ه��ذا ال�سياق ت�ضاربت الأن�ب��اء �أم�س ح��ول اعتقال
ق��ات��ل ��ش�ك��ري بلعيد ب�ين وزارة ال��داخ�ل�ي��ة التون�سية
و�إحدى ال�صحف التون�سية الأو�سع انت�شارا.
فقد �أكدت جريدة ال�شروق التون�سية يف عددها ال�صادر
�أم�س الأحد� ،أن وحدات الأمن اجلزائرية على احلدود
بني تون�س واجلزائر متكنت من �إلقاء القب�ض على كمال
الق�ضقا�ضي ،قاتل �شكري بلعيد  ،وقد �سلمته لل�سلطات
التون�سية منذ � 6أيام( .التفا�صيل �ص)13

نيكوال�س مادورو من ّ
ظل ت�شافيز �إىل بريق الواجهة!..

ّ
ي�ستعد لقيادة فنزويال
�سائق احلافلة..
•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

ل�ل�إرادة دورها يف �صناعة التاريخ ،كما لل�صدفة �أي�ضا
دوره ��ا يف ك�ت��اب��ة ب�ع����ض ��ص�ف�ح��ات��ه ،ي�ك�ف��ي �أح �ي��ان��ا �أن
تكون يف امل�ك��ان وامل��وق��ع املنا�سب ،ويف ال��وق��ت املنا�سب،
حتى تتح ّول �إىل فاعل يف م�سار التاريخ واح��د رموزه
و�أبطاله ،بقطع النظر عن طبيعة ذاك الفعل �إن كان
�سلبا �أو �إيجابا.
تلك حال نيكوال�س م��ادورو ،نائب الرئي�س  ،واملر�شح
الأوفر ّ
حظا خلالفة هوغو ت�شافيز علما انه كان دائم
الوالء للرئي�س الفنزويلي الراحل.
�شهد امل�ستقبل ال�سيا�سي لنيكوال�س مادورو دفعة قوية

وزير الداخلية يعلن ا�ستعداده لال�ستقالة ويلوح بان�سحاب ال�شرطة من امل�شهد
ان��دل �ع��ت م �� �ص��ادم��ات ع�ن�ي�ف��ة بني
ع�شرات من املحتجني على النظام
امل �� �ص ��ري ،وق� � ��وات الأم� � ��ن ام�س،
بو�سط القاهرة.
يف حني قطع عدد كبري من �ضباط
وع �ن��ا� �ص��ر ال �� �ش��رط��ة مبحافظة
الأ�سكندرية ،ام�س ،خطوط �سكك
ح��دي��دي��ة ،مطالبني ب��إق��ال��ة وزير
الداخلية .و�أبلغت م�صادر متطابقة
يف حمافظة الأ�سكندرية ال�ساحلية
يونايتد بر�س انرتنا�شونال �أن ما
بني  40و 50من عنا�صر ال�شرطة
بينهم �ضباط قاموا بقطع خطوط
ال�سكك احل��دي��دي��ة خ ��ارج حمطة
ق �ط��ارات �سيدي ج��اب��ر ،مطالبني
ب ��إق ��ال ��ة وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة اللواء
حممد �إبراهيم.
و�أ� �ش��ارت امل���ص��ادر �إىل �أن عنا�صر
الأم� ��ن امل�ح�ت�ج�ين و� �ض �ع��وا جذوع
�أ�شجار وقطع خ�شبية على ق�ضبان
ال���س�ك��ك احل��دي��دي��ة م��ا �أدى �إىل
ت��وق��ف ح��رك��ة ال �ق �ط��ارات املغادرة
مل�ح�ط��ة � �س �ي��دي ج��اب��ر والوا�صلة

تغيب  44معلما ومعلمة عن اختبارات اللياقة البدنية على م�ستوى
ك��اف��ة املناطق التعليمية ب��ال��دول��ة  ،دون ت�ق��دمي ع��ذر طبي �إىل وزارة
الرتبية والتعليم يربر عدم تقدمهم الختبارات اللياقة  ،وجاء ن�صيب
املعلمات م��ن قائمة ال�غ�ي��اب الأك�ب�ر  28معلمة و  16معلما  ،ومن
تعليمية دبي وحدها  24معلما ومعلمة  ،و 10من ال�شارقة  ،و 5من
ر�أ���س اخليمة  ،و 3من الفجرية و 2من عجمان  ،ووج��ه علي ميحد
ال�سويدي وكيل ال ��وزارة امل�ساعد لقطاع الأن�شطة والبيئة املدر�سية
 ،كتابا ملديري املناطق التعليمية م�ؤخرا برقم م.ك 179-2.يطلب
�إفادة خطية من املعلمني الذين تغيبوا عن اختبارات اللياقة البدنية ،
عن �أ�سباب تغيبهم يف موعد �أق�صاه  20مار�س اجلاري .وك�شفت نتائج
اختبارات اللياقة البدنية التي ح�صلت (الفجر) على ن�سخة منها  ،عدم
م�صداقية ما �سبق و�أن �أعلنته الوزارة م�سبقا يف فرباير املا�ضي بو�سائل
الأعالم حتت عنوان نتائج اختبارات اللياقة البدنية ..مل ير�سب �أحد.
(التفا�صيل �ص)3

الداخلية وت�أكيد الإعالم
بني نفي ّ

�ضباطه قطعوا خطوط �سكك حديدية باال�سكندرية للمطالبة ب�إقالته

•• القاهرة-وكاالت:

•• دبي – حم�سن را�شد

عرثت طائرة البحث والإنقاذ يف �إدارة جناح اجلو بالقيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي �أم�س قبل الأول على ثالثة �شبان من �إحدى اجلن�سيات العربية

حممد بن را�شد خالل تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء (وام)

•• عوا�صم-وكاالت:

•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

الرتبية تعلن فرباير املا�ضي :مل ير�سب �أحدا والواقع
 44غياب ًا و�أعذار ًا دون تقارير وتقييم جيد و�ضعيف

•• �أبوظبي-وام:

ق�صف جوي ومدفعي وا�شتباكات بعدة مدن

بدء�سحبقواتاخلرطوموجوبا
من املنطقة املنزوعة ال�سالح

نتائج اختبارات اللياقة للمعلمني

جناح جو �شرطة �أبوظبي يعرث على  3مفقودين يف عر�ض البحر

خالفات حادة داخل االئتالف ال�سوري حول احلكومة امل�ؤقتة

ق���ص��ف ال �ط�ي�ران احل��رب��ي االحد
ح��ي ب��اب��ا ع�م��رو يف مدينة حم�ص
و�سط �سوريا ،بعد �ساعات من بدء
مقاتلي املعار�ضة هجوما على هذا
احلي الذي �سيطرت عليه القوات
النظامية منذ نحو عام.
وق� ��ال م��دي��ر امل��ر� �ص��د رام� ��ي عبد
ال��رح �م��ن يف ات �� �ص��ال ه��ات �ف��ي مع
وك��ال��ة فران�س ب��ر���س ان الطريان
احل ��رب ��ي ا� �س �ت �ه��دف ب ��اب ��ا عمرو
وحميطه يف ج�ن��وب غ��رب حم�ص
التي اغلقت من كافة املحاور.
يف ح�ي�ن ق ��ال ن��ا��ش�ط��ون �إن قوات
ال�ن�ظ��ام ال �� �س��وري ج ��ددت ق�صفها
ب��راج �م��ات ال �� �ص��واري��خ واملدفعية
ع �ل ��ى �أح � �ي � ��اء يف درع� � � ��ا ،يف حني
اح �ت��دم��ت اال� �ش �ت �ب��اك��ات يف و�سط
دم�شق ب�ين ق��وات النظام والثوار
ال��ذي��ن ي �ح��اول��ون ال���س�ي�ط��رة على
ل � ��واء ع �� �س �ك��ري يف درع � ��ا ب �ع��د �أن
�سيطروا على مقر اللواء  113يف
ريف دير الزور.
فقد ج��ددت ق��وات النظام ق�صفها

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ال�شبان الذين متت ترب�أتهم يف ق�ضية مذبحة اال�ستاد ي�صلون على ارواح �شهداء بور �سعيد (رويرتز)
الفتاً �إىل �أن نف�س ال�سيناريو قد وات �ه��م وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة امل�صري ه � �ن� ��اك ه � �ج� ��وم ع� �ل ��ى ك� ��ل رج� ��ال
و�سائل االعالم مبحاربة ال�شرطة ال���ش��رط��ة ب�ح�ي��ث ي�ت��م ت�صويرهم
تكرر مع الوزراء ال�سابقني.
و�شدد على �أن ال��وزارة ال ميكن �أن واكد انها مل تطلق النار منذ  25على �أنهم �سفاحون وقتلة.
وح � ��ذر ال ��وزي ��ر م ��ن ان الهجوم
تقبل بوجود ميلي�شيات يف م�صر كانون الثاين يناير املا�ضي.
�إال �إذا مات جميع �أف��راد ال�شرطة ،واع ��رب ع��ن ده�شته مم��ا ي�ق��ال يف ال���ش��دي��د ع�ل��ى ال���ش��رط��ة مي�ك��ن ان
م� �ن� �ت� �ق ��داً م� ��ا ُن� ��� �ش ��رع ��ن �إح� �ل��ال و�سائل االعالم قائال :ال �أتخيل �أن ي � � ��ؤدي الن �� �س �ح��اب �ه��ا ،م���ض�ي�ف��ا ان
ميلي�شيات يف ب�ع����ض املحافظات يحارب جهاز ال�شرطة بهذا ال�شكل اخليار لل�شعب فى �أن يرتك رجل
يف جميع و�سائل االعالم .وا�ضاف ال�شرطة وفرد االمن ميار�س عمله
التي ي�ضرب بها قوات الأمن.

ع��ام  2006ح�ين ع�ّي�نّ وزي ��را ل�ل���ش��ؤون اخلارجية،
و�أ�صبح بذلك ظ ّل هوجو ت�شافيز – حا�ضر با�ستمرار
 ،دائما خلف ال�ستار وبعيدا عن الأ��ض��واء والواجهة،
وم�ستعد للخدمة يف كل وقت.
ميزته الأ�سا�س ّية والءه املطلق للزعيم ،ولع ّل هذا الوالء
الذي ال �سقف له� ،إىل جانب عدم تورطه يف ق�ضايا ف�ساد
طالت بع�ض قيادات الت�شافيزية ،كان وراء اختياره من
طرف زعيمه لتامني ا�ستمرارية الثورة.
�إ��ش��ارة وا�ضحة كانت قد �أعلنت ه��ذا االختيار :تعيني
م ��ادورو يف من�صب نائب الرئي�س بعد ف��وز �شافيز يف
�أكتوبر .2012
(التفا�صيل �ص)13

اغتيال املتحدث با�سم مظاهرات كركوك

البارزاين يتهم املالكي بالت�سلط وخرق الد�ستور
•• بغداد-يو بي �أي:

قتل م�سلحون جمهولون ،ام�س املتحدث با�سم مظاهرات حمافظة كركوك
�أث �ن��اء ت��واج��ده بو�سط امل�ح��اف�ظ��ة .وق��ال م�صدر يف �شرطة املحافظة �إن
م�سلحني جمهولني ي�ستقلون �سيارة مدنية �أطلقوا النار من �أ�سلحة ر�شا�شة
باجتاه املتحدث الر�سمي با�سم مظاهرات كركوك ،بنيان العبيدي ،اثناء
وجوده يف حي الوا�سطي بو�سط كركوك ،ما �أ�سفر عن مقتله يف احلال.
و�أ�ضاف �أن قوة �أمنية �سارعت اىل �إغالق مكان احلادثة ،ونقلت جثة القتيل
�إىل دائرة الطب العديل.
اىل ذلك اتهمت رئا�سة �إقليم كرد�ستان العراق رئي�س الوزراء نوري املالكي
بعد �إق��رار الربملان املوازنة العامة يف غياب النواب الأك��راد -بخرق �أ�س�س
الد�ستور والت�سلط وو�ضع وح��دة البالد على حافة التمزق ،يف حني قتل
جمهولون املتحدث با�سم مظاهرات حمافظة كركوك ( 250كلم �شمال
ب �غ��داد) .وج��اء االت�ه��ام يف ب�ي��ان لرئي�س �إقليم كرد�ستان ال�ع��راق م�سعود
ال�ب��ارزاين عقب اجتماع يف �أربيل �-أم�س الأول مع ممثلي الكتل الكردية
يف احلكومة االحتادية وجمل�س النواب العراقي .وقال البيان �إنه يف خطوة
ملفتة تكر�س االنق�سام يف ال�صف الوطني العراقي واالنفراد يف ال�سلطة
ال�سيا�سية وقيادة الدولة ،مررت امليزانية االحتادية (ائتالف) دولة القانون
بقيادة املالكي ،دون الأخذ باالعتبار وجهة نظر قومية رئي�سية.
واعترب البيان �أن اتخاذ ه��ذا القرار انفراديا وباالعتماد على الت�صويت
العددي ،ي�شكل خرقا فظا لكل ما كان �أ�سا�سا لإط�لاق العملية ال�سيا�سية
وللقاعدة التي بني الد�ستور على �أ�سا�سها.
واتهم البيان املالكي -ال��ذي يحكم البالد منذ العام  2006-باالنفراد
والت�سلط والإق�صاء ،ومبوا�صلة �إنتاج الأزمات وتدويرها وت�صعيد التوتر،
وو�ضع البالد على مفرتق طرق من �ش�أنه متزيق وحدتها وت�شتيت جهود
قواها يف حماية ما حتقق من �إجنازات نتيجة ت�ضافرها.
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ال�ش�ؤون االجتماعية ودائرة الق�ضاء تبحثان التن�سيق ب�ش�أن امل�ستندات والثبوتيات مل�ستفيدي ال�ضمان رئي�س الدولة ونائبه يتلقيان برقيتي
�شكر جوابيتني من �أمري الكويت

•• �أبوظبي-وام:

02

بحثت معايل مرمي حممد خلفان الرومي وزيرة ال�ش�ؤون الإجتماعية
و�سعادة امل�ست�شار �سلطان �سعيد البادي وكيل دائرة الق�ضاء يف �إمارة
�أبوظبي خ�لال الإج�ت�م��اع ال��ذي عقد ام�س يف مقر الدائرة�..سبل
التن�سيق بني ال��وزاره وال��دائ��ره فيما يخ�ص امل�ستندات والثبوتيات
املطلوبة م��ن امل�ح��اك��م للم�ستفيدين م��ن ال�ضمان االج�ت�م��اع��ي يف
�إمارة �أبوظبي .ويبلغ عدد امل�ستفيدين من امل�ساعدات االجتماعية يف
�إم��ارة �أبوظبي ح��وايل � 38ألفا و  949م�ستفيدا وهي �أك�بر ن�سبة
م��ن جمموع امل�ستفيدين على م�ستوى ال��دول��ه مم��ا يتطلب جهدا
ووقتا لتوفري امل�ستندات املعتمده من حماكم �أبوظبي .وتقدم وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية  17خدمة رئي�سية �أكربها و�أكرثها ات�ساعا من

حيث اخلدمات الفرعية املنبثقه منها هي خدمة تقدمي امل�ساعدات
االجتماعية جلمهور ال�ضمان االجتماعي .ومبا �أن دائرة الق�ضاء يف
�أبوظبي تتميز بجودة خدمة العمالء ولديها ف��روع ملكاتب الكاتب
ال�ع��دل �أي ح��وايل  24مكتبا م��وزع��ة ت��وزي�ع��ا جغرافيا ج�ي��دا ف�إن
وزارة ال���ش��ؤون االجتماعية ت�ستطيع اال��س�ت�ف��اده م��ن ه��ذه املكاتب
يف ت�سهيل خ��دم��ة ت�ق��دمي امل���س��اع��دة الإج�ت�م��اع�ي��ة .وت�سعى ال ��وزارة
وال��دائ��رة للتعاون فيما بينهما لت�سهيل الإج ��راءات الإداري ��ة على
املتعاملني وتعزيزا ملبد�أ ال�شراكات الإ�سرتاتيجية ويذلك للإرتقاء
باخلدمات احلكومية .ويت�ضمن التعاون �إمكانية توفري كاتب عدل
من قبل دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي يف مكتبي ال�ش�ؤون االجتماعية
يف �أبوظبي والعني كمرحله �أوىل �إ�ضافة �إىل االت�ف��اق على تقدمي
خدمات امل�ساعدة االجتماعية من موظفي ال��وزارة يف مباين دائرة

الق�ضاء ذات التوزيع اجلغرايف املتوازن ح�سب احلاجه لذلك .و�أبدت
دائرة الق�ضاء ا�ستعدادها التام لتقدمي اخلدمات امل�شرتكه مع وزارة
ال���ش��ؤون االجتماعية للمتعاملني م��ن ف�ئ��ات امل�سنني وامل�ع��اق�ين يف
منازلهم مبا�شرة ويف �أي وقت .و�أكد �سعادة امل�ست�شار �سلطان البادي
�أن خ��دم��ات ال�ع�م�لاء ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال��دائ��رة �صباحا وم���س��اء ميكن
لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية اال�ستفاده منها ومن مرونة �أوقات عمل
الدائرة ..م�شريا �إىل �أنه �سيتم م�ستقبال توقيع مذكرة تفاهم بني
ال��وزاره والدائره ت�شمل بنود تو�ضيحيه لهذا التعاون .من جانبها
ثمنت معايل مرمي الرومي دور دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي و�سعيها
الدائم لالرتقاء باخلدمات املقدمة جلمهورها بطريقة مبتكرة و
مي�سرة وهو ما حدا بالوزارة لال�ستعانه بهذه اخلدمات ذات النوعية
العالية وامل�ستوفيه ملعايري اجلودة والتميز.

•• �أبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية �شكر جوابية من �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة ردا على الربقية التي كان �سموه بعثها
مبنا�سبة ذكري العيد الوطني لبالده .كما تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل برقية �شكر جوابية مماثلة من �صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت..

جمل�س الوزراء يعتمد نظاما متكامال للرقابة على �سالمة وجودة مياه ال�شرب بالدولة

حممد بن را�شد� :أم الإمارات لها دور تاريخي يف دعم الأمومة ورعاية الطفولة �ستخلده الأجيال
•• �أبوظبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح��اك��م دب� ��ي رع � ��اه اهلل �أن �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لها
دور ت��اري �خ��ي يف دع ��م الأمومة
وال� �ط� �ف ��ول ��ة � �س �ت �خ �ل��ده �أج� �ي ��ال
الإم � ��ارات و�أن دع�م�ه��ا ورعايتها
وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا ل �ق �ط ��اع الأم� ��وم� ��ة
والطفولة عرب عقود من العمل
اجل� � ��اد وامل �خ �ل ����ص �أث � �م� ��ر خريا
و�أ�سرا م�ستقرة و�أعلى ور�سخ من
مكانة الأم يف جمتمعاتنا .جاء
ذلك خالل تر�ؤ�س �سموه جلل�سة
جم �ل ����س ال � � � ��وزراء ال� �ت ��ي عقدت
�صباح ام�س بق�صر الرئا�سة وذلك
بح�ضور الفريق �سمو ال�شيخ �سيف
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية
و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة حيث �أ�صدر
جمل�س ال � ��وزراء ق ��رارا بت�شكيل
جمل�س �إدارة ل�ـ املجل�س الأعلى
لل��أم��وم��ة وال �ط �ف��ول��ة برئا�سة
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئ�ي���س��ة االحت� ��اد ال�ن���س��ائ��ي العام
الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ��س��ري��ة وع�ضوية  14ع�ضوا.
وبح�سب القرار ف�إن مدة ع�ضوية
جم� �ل� �� ��س الإدارة يف املجل�س
الأع � �ل ��ى ل�ل��أم ��وم ��ة والطفولة
ه��ي �� 3س�ن��وات ق��اب�ل��ة للتجديد.
وي�سعى املجل�س الأعلى للأمومة
وال�ط�ف��ول��ة م��ن خ�ل�ال مبادراته
و�أن���ش�ط�ت��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة �إىل توفري
الرعاية والعناية واملتابعة ل�شئون
الأم� ��وم� ��ة وال �ط �ف��ول��ة وتقدمي
ال ��دع ��م ال �ل ��ازم يف ه� ��ذا املجال
خ��ا� �ص��ة يف امل� �ج ��االت التعليمية
والثقافية وال�صحية والنف�سية
والرتبوية وحتقيق �سالمة الأم
والطفل .بالإ�ضافة لإع�لاء دور

ظاهرة التطرف مرفو�ضة دينيا ودوليا و�أخالقيا والتعاون الدويل �ضروري ملواجهة الظاهرة
توجيهات �صارمة للجهات احلكومية بعدم التهاون فيما يتعلق ب�سالمة و�صحة املجتمع
الأم يف �إع� ��داد الأج �ي��ال القادرة
ع�ل��ى ال�ع�ط��اء ال��وط�ن��ي وتر�سيخ
ال�ق�ي��م الأخ�ل�اق �ي��ة ال �ت��ي جت�سد
مكانة الأم ودوره ��ا يف املجتمع.
ون�شر الثقافة ال�شاملة يف هذا
امل� �ج ��ال م ��ن خ �ل��ال ال ��درا�� �س ��ات
والأبحاث.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر اع�ت�م��د جمل�س
ال � � ��وزراء ب�ج�ل���س�ت��ه � �ص �ب��اح ام�س
م �� �ش��روع ق ��ان ��ون لإن �� �ش��اء املركز
الدويل للتميز ملكافحة التطرف
العنيف-هداية  .وال ��ذي يهدف
لإي �ج��اد ب�ي�ئ��ة م���ش�ترك��ة للحوار
وت� �ب ��ادل ال � � ��ر�أي وال� �ت� �ع ��اون بني
ال � � � ��دول امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة للمنتدى
ال ��دويل ملكافحة الإره ��اب وذلك
ملكافحة الإره��اب ال��دويل بجهود
م�شرتكة.
و�أك� � ��د � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل
الإجتماع �أن دولة الإمارات تتبنى

منهج االع �ت��دال والت�سامح و�أن
التطرف ظاهرة مرفو�ضة دينيا
ودول �ي��ا و�أخ�لاق �ي��ا و�أن التعاون
ال� ��دويل � �ض��روري مل�ك��اف�ح��ة هذه
الظاهرة و�سيعمل مركز هداية
يف ��س�ب�ي��ل حت�ق�ي��ق �أه ��داف ��ه على
�إقامة وور�ش العمل واملحا�ضرات
و�إعداد الدرا�سات العلمية وقواعد
البيانات بهدف تبادلها بني الدول
الأع�ضاء �إ�ضافة �إىل �إعداد خطط
كفيلة ببناء ال�ق��درات والكفاءات
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة مب� �ج ��ال مكافحة
الإره � ��اب والتن�سيق م��ع و�سائل
الإع � �ل� ��ام وال� �ق� �ط ��اع احلكومي
واخل� ��ا�� ��ص يف ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ب� ��ادرات
والأن�شطة املختلفة .ومت خالل
ج �ل �� �س��ة جم �ل ����س ال� � � ��وزراء ام�س
�أي�ضا اعتماد النظام الإماراتي
للرقابة على م�ي��اه ال���ش��رب وهو
ن �ظ��ام م�ت�ك��ام��ل ي �ه��دف لتوحيد
�آليات الرقابة على مياه ال�شرب

بكافة �أنواعها �سواء املوزعة عرب
�شبكة امل�ي��اه للمنازل �أو املنقولة
ب��ال �� �ص �ه��اري��ج �أو امل� �ع� �ب� ��أة بكافة
�أ��ش�ك��ال�ه��ا و�أن��واع �ه��ا واملعرو�ضة
يف الأ� � �س� ��واق وذل � ��ك م ��ن خالل
�آل�ي��ة مت�سل�سلة امل��راح��ل للرقابة
عليها وتنظيم عمليات االنتاج
والتعبئة واال��س�ت�يراد والتداول.
و�أك� � ��د � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم �أثناء
اعتماد املجل�س للنظام اجلديد
ب ��أن امل��اء ه��و احل�ي��اة وج ��ودة املاء
ج��ودة للحياة و�سالمته �سالمة
للمجتمع .كما �أكد �سموه �أهمية
ت �� �ض��اف��ر ج� �ه ��ود ك ��اف ��ة اجلهات
االحتادية واملحلية وال�شركاء من
القطاع اخلا�ص للبدء يف تطبيق
هذا النظام خالل الأ�شهر القادمة
وذلك �ضمانا لتوحيد املعايري على
م�ستوى الدولة والتزاما ب�سالمة
و�صحة �أفراد املجتمع .ويت�ضمن

ال �ن �ظ��ام اجل��دي��د ال ��ذي اعتمده
جم�ل����س ال � ��وزراء �إل � ��زام اجلهات
املعنية ب��و��ض��ع ع�لام��ة اجل ��ودة/
امل �ط��اب �ق��ة ع �ل��ى ع� �ب ��وات ال�شرب
املحلية وامل���س�ت��وردة ب�ع��د الت�أكد
م��ن مطابقتها لكافة املتطلبات
واملوا�صفات القيا�سية املدرجة يف
النظام بالإ�ضافة لتطبيق �آليات
رق ��اب ��ة ف �ع��ال��ة ل���ض�ب��ط عمليات
اال� �س �ت�يراد واالن �ت ��اج والت�سويق
وا�شرتاطات فنية دقيقة خا�صة
مب� �ي ��اه ال� ��� �ش ��رب امل � �ع � �ب � ��أة وغ�ي�ر
املعب�أة واملياه املعدنية والطبيعية
وم��وا��ص�ف��ات لأج �ه��زة املر�شحات
اخلا�صة مبياه ال�شرب بالإ�ضافة
ل�ل�م�ت�ط�ل�ب��ات اخل��ا� �ص��ة ب�أنابيب
نقل امل�ي��اه وخ��زان��ات�ه��ا و�صهاريج
النقل وع ��دادات امل�ي��اه والعبوات
امل�ستخدمة �أي�ضا .هذا ويتم تنفيذ
النظام بالتعاون مع وزارة البيئة
ووزارة االقت�صاد ووزارة ال�صحة

وال �ه �ي �ئ��ة االحت ��ادي ��ة للجمارك
و�إدارات اجل� � �م � ��ارك املحلية
وجامعة الإمارات وجهاز �أبوظبي
للرقابة الغذائية وكافة بلديات
الدولة بالإ�ضافة للجهات املنتجة
للمياه كهيئات امل�ي��اه والكهرباء
امل �ح �ل �ي��ة واالحت� ��ادي� ��ة و�شركات
انتاج املياه الرئي�سية بالدولة هذا
و�سيكون النظام مطبقا بالكامل
خالل �ستة �أ�شهر من ن�شر القرار
باجلريدة الر�سمية .م��ن جانب
�آخ� � ��ر �أ� � �ص� ��در جم �ل ����س ال � � ��وزراء
ق � ��رارا ب � ��إع� ��ادة ت���ش�ك�ي��ل جمل�س
�إدارة الهيئة االحت��ادي��ة للرقابة
النووية برئا�سة معايل الدكتور
�أحمد مبارك املزروعي وع�ضوية
� 8أع �� �ض��اء .ون ����ص ال� �ق ��رار على
�أن ت�ستمر الع�ضوية يف جمل�س
الإدارة اجل��دي��د مل ��دة � 3سنوات
قابلة للتجديد .واعتمد جمل�س
ال��وزراء مقرتح هيئة املوا�صفات

واملقايي�س الذي �أعدته بالت�شاور
م��ع وزارة امل��ال �ي��ة ب �� �ش ��أن تعديل
النظام امل��ايل للهيئة مبا ي�ضمن
حت �ق �ي��ق ك� �ف ��اءة �أك� �ب��ر يف �إدارة
امليزانية اخلا�صة بالهيئة .كما
�أ��ص��در جمل�س ال ��وزراء يف �سياق
�آخ� ��ر ق � ��رارا ب��اع �ت �م��اد ع� ��ددا من
امل��وا��ص�ف��ات القيا�سية اجلديدة
مل�ن�ت�ج��ات ل�ه��ا ع�لاق��ة بال�سالمة
وح �م��اي��ة امل���س�ت�ه�ل��ك .ك �م��ا وافق
املجل�س على امليزانية الت�شغيلية
مل �ج �ل ����س الإم � � � ��ارات لال�ستثمار
للعام  2013وذل��ك م��ن خالل
الفوائ�ض املالية والدخل النقدي
للجهاز .ويف جم��ال االتفاقيات
ال��دول �ي��ة واف ��ق جم�ل����س ال� ��وزراء
على توقيع اتفاقية مع جمهورية
الأرج� �ن� �ت�ي�ن ل �ل �ت �ع��اون يف جمال
اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة
ال �ن��ووي��ة وذل� ��ك ب �ه��دف حتقيق
ال �ت �ع��اون ال�ع�ل�م��ي واالقت�صادي

وال �ت �ق �ن��ي ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وفقا
ل�ل�أول��وي��ات الوطنية للطرفني.
ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل����س ع�ل��ى توقيع
ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ن� �ق ��ل اجل � � ��وي بني
حكومة دول��ة الإم ��ارات وحكومة
ج �م �ه��وري��ة م ��ايل وذل� ��ك بهدف
ت �ن �ظ �ي��م وت �� �س �ه �ي��ل ع �م �ل �ي��ة نقل
ال��رك��اب وال���ش�ح��ن ب�ين البلدين
عرب الناقالت الوطنية اجلوية.
وع �ل ��ى ال �� �ص �ع �ي��د الدبلوما�سي
واف ��ق جمل�س ال� ��وزراء على رفع
م�ستوى التمثيل الدبلوما�سي
ل ��دول ��ة الإم� � � � ��ارات يف ع� ��دد من
ال� � ��دول ال �� �ش �ق �ي �ق��ة وال�صديقة
م��ن خ�ل�ال �إن �� �ش��اء � �س �ف��ارة لدى
جمهورية �أوكرانيا ورفع م�ستوى
القن�صليات �إىل قن�صليات عامة يف
عدة دول مثل جمهورية الربازيل
ومم �ل �ك��ة �أ� �س �ب��ان �ي��ا وال� ��والي� ��ات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة وجمهورية
�إيطاليا وجمهورية العراق.

عبد اهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية مايل
•• ابوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبد اهلل بن
زاي��د ال نهيان وزي��ر اخلارجية يف
مكتبه بديوان عام ال��وزارة معايل
ت�ي�م��ان ك��ول�ي�ب��ايل-وزي��ر خارجيه
مايل.
وج � ��رى خ�ل��ال ال �ل �ق��اء مناق�شة
املوا�ضيع ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك
وب � �ح ��ث � �س �ب��ل ت� �ع ��زي ��ز ال� �ت� �ع ��اون
وت�ط��وي��ر ال�ع�لاق��ات الثنائية مبا
ي�سهم يف حتقيق امل�صالح امل�شرتكة
بني البلدين ال�صديقني.

عبداهلل بن زايد يلتقي فريق العمل ومدراء
الإدارات احلا�صلة على الآيزو
•• �أبوظبي-وام:

التقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية يف مكتبه يف
ديوان عام الوزارة..فريق العمل املعني بح�صول الوزارة على جائزة التميز
يف التخطيط امل�ؤ�س�سي من جمموعة م�ؤ�س�سة ذا �أوب��ن ج��روب برئا�سة
�سعادة الدكتور �سعيد خلفان الظاهري م�ست�شار الوزير لتقنية املعلومات
ومدراء الإدارات احلا�صلة �إداراتهم على �شهادة الآيزو2008 9001
لنظام �إدارة اجلودة .و�أ�شاد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان خالل
اللقاء بدور فريق العمل والإدارات احلا�صلة على �شهادة الآيزو يف حتقيق
الإجناز الذي ما كان ليتم لوال التزام وتفاين موظفي الإدارات و�سعيهم
الدائم ب��روح الفريق الواحد لتحقيق التميز وتطوير العمل يف وزارة
اخلارجية جلعلها منوذجا يف الأداء املتميز .و�أك��د �سموه �أهمية العمل

اجلماعي و�ضرورة التعاون امل�شرتك بني الإدارات والقطاعات املختلفة
مو�ضحا �أن التميز الفردي واملناف�سة ال�شريفة وال�سعي الدائم للتطور
ي�شكل حجر الأ��س��ا���س للعمل اجل�م��اع��ي .ويف ختام اللقاء �شكر �سموه
احلا�ضرين مبديا اع�ت��زازه وفخره ب�ك��وادر ال��وزارة وثقته ب�إمكاناتهم
وعملهم ال��د�ؤوب لتحقيق ر�ؤية و�أه��داف ال��وزارة اال�سرتاتيجية .ح�ضر
اللقاء �سعادة عبداهلل حممد بن بطي �آل حامد وكيل وزارة اخلارجية .
يذكر �أن الإدارات احلا�صلة على الآيزو هي ال�ش�ؤون الإعالمية والإت�صال
احلكومي واخلدمات القن�صلية والعمليات و�ش�ؤون املواطنني و�ش�ؤون
الرعايا الأجانب ..وذلك �ضمن جهود وزارة اخلارجية لتحقيق ر�ؤيتها
و�أهدافها الإ�سرتاتيجية .وكان �سموه قد اجتمع مع �سعادة وكيل وزارة
اخلارجية وجمموعة من قيادات الوزارة للإطالع على �آخر م�ستجدات
العمل يف ا�سرتتيجية وم�سرية متيز الوزارة.

وفد من م�ؤ�س�سة زايد للأعمال الإن�سانية يزور مر�ضى مبدينة خليفة الطبية يعاجلون على ح�ساب امل�ؤ�س�سة
•• �أبوظبي-وام:

زار وف��د م��ن م�ؤ�س�سة زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ل�لاع�م��ال اخلريية
واالن�سانية برئا�سة �سعادة احمد �شبيب الظاهري مدير عام امل�ؤ�س�سة
�أم�س االول عدد من املر�ضى يف مدينة خليفة الطبية ب�أبوظبي يعاجلون
على نفقة امل�ؤ�س�سة.
وقال �سعادة املدير العام للم�ؤ�س�سة الذي التقى مري�ضا زرعت كلية له
يف املدينة� ..إن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهات �سمو ال�شيخ نهيان
بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخل�يري��ة والإن�سانية و�سمو ال�شيخ عمر ب��ن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية بهدف االطمئنان على حالة املر�ضى الذين يعاجلون
على نفقة امل�ؤ�س�سة التي يعترب العالج ال�صحي احد الربامج االن�سانية
الرئي�سية التي تنفذها داخل الدولة وخارجها .و�أ�شار �إىل دور امل�ؤ�س�سة يف

�إن�شاء عدد من امل�ست�شفيات والعيادات خارج الدولة منها �إجناز م�ست�شفى
زجنبار بتنزانيا وم�ست�شفى املعروف يف م��وروين ـ بجزر القمر واملعهد
العلمي الطبي يف ت�شاد وم�ست�شفى الأمومة والطفولة يف كل من اليمن
و�أفغان�ستان وان�شاء مركز الب�صريات والتمري�ض يف فل�سطني وتربع
امل�ؤ�س�سة اي�ضا باملعدات والأجهزة الطبية لعدد من امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية من بينها م�ست�شفى املقا�صد اخلريية يف القد�س.
و�أو� �ض��ح �أن م�ؤ�س�سة زاي��د ب�صدد درا��س��ة �إع ��داد �صناديق بالتعاون مع
امل�ست�شفيات ال��وط�ن�ي��ة مل���س��اع��دة امل��ر� �ض��ى امل�ع���س��ري��ن ل�ت�ق��دمي العالج
للأمرا�ض املكلفة.
�ضم الوفد عتيق �أحمد املهريي مدير �إدارة الربامج وعبداحلميد جنيب
عبداحلي م�ست�شار امل�ؤ�س�سة وزار الوفد مري�ضا كينيا ا�ستفاد من برنامج
العالج الطبي مل�ؤ�س�سة زاي��د قد اجريت له عملية زراع��ة كلى مبدينة
خليفة الطبية ب�أبوظبي.
واطم�أن وفد م�ؤ�س�سة زايد على حالة املري�ض وعمليته اجلراحية النا
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�صندوق خليفة يعلن ت�أهل  14فكرة �ضمن مبادرة �إبتكاري
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن ��س�ع��ادة ع�ب��داهلل �سعيد ال��درم�ك��ي الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
خليفة لتطوير امل�شاريع ت�أهل  14فكرة تقنية للت�صفيات النهائية
مل �ب��ادرة اب�ت�ك��اري ال�ت��ي �أطلقها ال���ص�ن��دوق مطلع ال�ع��ام احل��ايل بهدف
ت�شجيع ال�شباب املواطنني وحتفيزهم على الإب��داع واالبتكار يف جمال
تكنولوجيا املعلومات وت�صميم التطبيقات الذكية .وقال الدرمكي �إن
ال�صندوق تلقى  126فكرة م�شروع متخ�ص�ص يف ت�صميم تطبيقات
الهواتف الذكية يف اخلدمات ال�سياحية لنحو  82مواطنا �شاركوا يف
امل �ب��ادرة حيث مت ت�شكيل جمموعات لتطوير الفكرة وت�صميم خطة
العمل .و�أكد �أن �صندوق خليفة �سيوفر الدعم الالزم لإجناح �أي م�شروع
تقني يتوافق مع متطلبات و�شروط �صندوق خليفة التمويلية متمنيا

النجاح والتميز لكافة امل�شاركني  .وقال الدرمكي �إن ال�صندوق ي�سعى
لغر�س قيم الريادة والإب��داع واالبتكار لدى خمتلف �شرائح املواطنني
وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�شجيعهم لتبني ت�ل��ك امل�ف��اه�ي��م وحت��وي�ل�ه��ا �إىل �سلوك
دائم لديهم عند �سعيهم لت�أ�سي�س م�شاريعهم اخلا�صة  .و�أ�شار �إىل ان
ال�صندوق متكن خالل ال�سنوات املا�ضية من حتقيق �إجنازات مهمة يف
جمال بث روح ريادة الأعمال وت�شجيع خمتلف فئات املجتمع على الإبداع
واالبتكار وذلك عرب العديد من الربامج التي مت طرحها �أو رعايتها
منذ تد�شني خدمات ال�صندوق يف العام  .. 2007م�ؤكدا �أن ال�صندوق
�سيوا�صل م�ساعيه لن�شر ثقافة ريادة الأعمال عرب طرح ودعم الفعاليات
والأن�شطة الهادفة �إىل ت�شجيع املواطنني على الإبداع والتميز .
و�أكد الدرمكي حر�ص ال�صندوق على امل�ساهمة يف متكني املواطن ورفع
كفاءته وحتفيز قدراته وا�ستك�شاف مواهبه مبا يعزز م�سرية التنمية

ال�ت��ي ت�شهدها ال��دول��ة الف�ت��ا �إىل ان ق�ط��اع تكنولوجيا املعلومات من
القطاعات اال�ستثمارية الواعدة بالرغم من حدة املناف�سة من ال�شركات
الأجنبية الكربى التي ي�شهدها هذا القطاع  .من جهتها قالت فاطمة
حممد امل�ه�يري م��دي��رة م�ب��ادرة �إب�ت�ك��اري امل��دي��رة يف �إدارة تطوير رواد
الأعمال يف �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع ان �أ�صحاب الأفكار امل�ؤهلة
والبالغ عددهم  35مواطنا ان�ضموا �إىل ور�شة عمل تدريبية نظمها
�صندوق خليفة على مدى خم�سة �أيام ا�شتملت على تدريبات يف جمال
�إعداد درا�سات اجلدوى �إىل جانب تدريبات عملية يف املجاالت الإدارية
والت�سويقية والفنية وغريها .
و�أو�ضحت انه مت ت�صفية الأفكار بنظام الت�صويت �إىل  22فكرة مميزة
ثم �أحيلت هذه الأفكار �إىل جلنة تقييم مكونة من خرباء ممثلني عن
�صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع وجهات متخ�ص�صة �أخ��رى تت�ضمن

هيئة ال�سياحة يف �أبوظبي وجلنة تطوير التكنولوجيا ب�أبوظبي وغريها
يف هذا املجال حيث مت ت�صفية الأفكار �إىل  11فكرة  .و�أ�ضافت املهريي
�أن اللجنة راج�ع��ت الأف �ك��ار التي مل تت�أهل بالت�صويت حيث مت دمج
املت�شابه منها و�إعادة تقييمها الأمر الذي رفع عدد الأفكار املت�أهلة �إىل
 14فكرة .وك��ان �صندوق خليفة قد �أطلق يف منت�صف يناير املا�ضي
م �ب��ادرة اب�ت�ك��اري ب�ه��دف ت�شجيع ال�شباب امل��واط�ن�ين وحتفيزهم على
الإب��داع واالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات وت�صميم التطبيقات
الذكية.
يذكر �أن �صندوق خليفة خاطب املوظفني املواطنني يف �أك�ثر من 34
جهة حكومية و�شبه حكومية وطالب �أرب��ع جامعات وطنية للم�شاركة
يف هذه املبادرة التي القت جتاوبا كبريا حيث و�صل عدد امل�سجلني �إىل
�أكرث من  200مواطن.
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الطوارئ على
مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

بلديـــة مدينــة �أبوظبــي تبـد�أ التوقيع الإلكرتوين للمعامالت اخلا�صة مبراجعــة واعتمــاد املخططــات الهند�سيــة
•• �أبوظبي-الفجر:

برعاية وح�ضور معايل ماجد علي
امل�ن���ص��وري رئ�ي����س دائ ��رة ال�ش�ؤون
البلدية و�ضمن �إطار ا�سرتاتيجية
ال �ن �ظ��ام ال �ب �ل��دي امل�ت�م�ث��ل بدائرة
ال�ش�ؤون البلدية والهادفة لتطوير
اخل ��دم ��ات الإل �ك�ت�رون �ي��ة �أطلقت
ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ�ب��ي ي��وم �أم�س
خ��دم��ة التوقيع الإل �ك�ت�روين على
امل � �ع ��ام �ل�ات اخل ��ا�� �ص ��ة مبراجعة
واعتماد املخططات الهند�سية من
خالل �إدارة تراخي�ص البناء الكائنة
يف مبنى البلدية الرئي�س.
و� �س �ي �ح��ل اخل� �ت ��م ال ��رق� �م ��ي حمل
ال �ت��وق �ي��ع ال � �ي� ��دوي ف �ي �م��ا يتعلق
ب��امل �خ �ط �ط��ات ال �ه �ن��د� �س �ي��ة ،حيث
يحتوي اخل�ت��م ال��رق�م��ي على ا�سم
املهند�س امل��راج��ع وت��اري��خ املوافقة
وباركود يو�ضح �أ�صل امل�ستند.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د م �ع ��ايل رئي�س
دائ��رة ال�ش�ؤون البلدية يف �أبوظبي
�أن تفعيل اخل��دم��ات الإلكرتونية

املقدمة للعمالء ي��أت��ي �ضمن �أهم
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ات ال �ع �م��ل البلدي
و�أه ��داف ��ه ور��س��ال�ت��ه ال���س��اع�ي��ة �إىل
ت�ق��دمي �أرق ��ى اخل��دم��ات الع�صرية
وبال�شكل الذي يحقق �أعلى الن�سب
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ر� �ض��ا اجل �م �ه��ور ..
م ��ؤك ��دا �أن �إط�ل��اق ه ��ذه اخلدمة
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ه ��و ب ��داي ��ة لإر� �س ��اء
م� ��� �ش ��اري ��ع ك � �ب�ي��رة ع� �ل ��ى �صعيد
اخلدمات الإلكرتونية مثل م�شروع
ت�صنيف �شركات املقاوالت و املكاتب
اال�ست�شارية ب�ه��دف ال��و��ص��ول �إىل
�أف �� �ض��ل اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة على
م�ستوى النظام البلدي يف �أبوظبي
ب �ح �ي��ث ي���س�ت�ط�ي��ع ت �ق��دمي �أف�ضل
اخلدمات و�أ�سرعها و�أك�ثر �سهولة
وب �� �س ��اط ��ة � �ض �م��ن �إط� � � ��ار حتقيق
ال �ه��دف الأك�ب�ر وه��و ج�ع��ل النظام
البلدي من �ضمن �أف�ضل امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف �إمارة �أبوظبي .
و�أ� �ش��ار �أن بلدية مدينة �أبوظبي
م��ن ال ��دوائ ��ر ال���س�ب��اق��ة يف تعميم
اخلدمات الإلكرتونية يف كثري من

معامالتها وم��ن ه��ذا املنطلق ف�إن
ال�سعي لتحديث منظومة الأداء
الإل � �ك �ت�روين ل �ل �خ��دم��ات املقدمة
ل �ل �ج �م �ه��ور ت �ب �ق��ى يف ق� �م ��ة �سلم
�أولياتها.
و�أ� � �ض� ��اف �أن � ��ه مب ��وج ��ب التوقيع
الإل �ك�ت�روين اجل��دي��د للمعامالت
امل � ��ذك � ��ورة ف � ��إن� ��ه � �س �ي �ت��م تخزين
امل �ع �ل��وم��ات ال � � ��واردة ��ض�م��ن نطاق
ال �ب��رن � ��ام � ��ج يف �� �ش� �ف ��رة خيطية
(باركود) ويتم و�ضعها على املخطط
الهند�سي ،مما يتيح ملهند�سي بلدية
مدينة �أبوظبي التحقق من �صحة
امل �خ �ط �ط��ات ال�ه�ن��د��س�ي��ة يف املوقع
وعلى الطبيعة با�ستخدام كمبيوتر
لوحي ب�سيط �أو ع��ن طريق قارئ
ال�شفرات اخليطية (البار كود).
على ال�صعيد ذات��ه �أ��ش��ار املهند�س
�� �ص�ل�اح ع ��و� ��ض ال � �� � �س� ��راج امل ��دي ��ر
التنفيذي ل�ق�ط��اع تخطيط املدن
ب� ��الإن� ��اب� ��ة �أن� � ��ه مب ��وج ��ب النظام
الإلكرتوين اجلديد �سيتم التعرف
على هوية كل مهند�س عن طريق

جناح جو �شرطة �أبوظبي تعرث على  3مفقودين يف عر�ض البحر
•• �أبوظبي -وام:

عرثت طائرة البحث والإنقاذ يف �إدارة جناح اجلو بالقيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي �أم����س قبل الأول على ثالثة
�شبان من �إح��دى اجلن�سيات العربية فقدوا يف عر�ض
البحر مبنطقة قريبة من العا�صمة .وذكر العقيد طيار
�إبراهيم البلو�شي رئي�س ق�سم الإنقاذ والإ�سعاف اجلوي
يف �إدارة جناح اجل��و ب�شرطة �أبوظبي �أن��ه ورد ب�لاغ من
العمليات املركزية يف ال�ساعة العا�شرة وخم�س وثالثني
دقيقة م�ساء يفيد ب�أن ثالثة �شبان ت��راوح �أعمارهم ما
بني  24و� 25سنة ا�ستاجروا دراج��ات مائية من �أحد
الفنادق يف الإم ��ارة باخلام�سة والن�صف م�ساء وكانت
وجهتهم املنطقة القريبة من جزيرة البحراين لكنهم
ت�أخروا عن العودة .و�أ�ضاف العقيد البلو�شي �أنه وبعد

ا�ستيفاء امل�ع�ل��وم��ات ح��ول خ��ط ال��رح�ل��ة امل�ت��وق��ع �أقلعت
ط��ائ��رة ب�ح��ث و�إن �ق��اذ جم�ه��زة ب�ط��اق��م م ��درب ووم ��زودة
بكامريا ت�صوير ح��راري ت�ساعد على البحث الليلي .
و�أ�شار �إىل �أن الطاقم اتبع خطة حمددة يتم تنفيذها يف
مثل هذه الظروف وتركز على م�سح املنطقة امل�شار �إليها
وبعد �ساعة من العملية مت العثور على ال�شبان املفقودين
على جزيرة �صغرية بالقرب من جزيرة البحراين ومت
االطمئنان �إىل �صحتهم ونقلهم بالطائرة �إىل الإ�سعاف
الأر��ض��ي .و�أو�ضح العقيد البلو�شي �أن ال�شبان الثالثة
وبعد العثور عليهم تبني �أن��ه مل يكن بحوزتهم جهاز
ه��ات��ف ل�ل�ت��وا��ص��ل ..دع�ي��ا ال �ه��واة وال��راغ �ب�ين يف القيام
برحالت بحرية �شبيهة �إىل �ضرورة احلر�ص على وجود
هاتف جوال معهم لإمكانية التوا�صل مع اجلهات املعنية
يف مثل هذه احلاالت الطارئة.

مناق�صة رقم «»2013/14
تدعو دائرة ال�ش�ؤون البلدية  -بلدية مدينة العني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة بدولة االم��ارات واملتخ�ص�صة يف جمال
احلا�سب االيل والربامج لتقدمي عرو�ضهم:
رقم املناق�صة
2013/14

مل�شروع :توريد اجهزة Switches

اخر موعد لتقدمي العرو�ض
يف متام ال�ساعة الثانية من م�ساء يوم االحد املوافق 2013/3/31
موعد فتح املظاريف
يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً من يوم االثنني املوافق 2013/4/1

وفقا لل�شروط التالية:
-1على من يود اال�شرتاك يف املناق�صة مراجعة ادارة املناق�صات والعقود بالطابق االول مكتب رقم  135مببنى البلدية الرئي�سي
للح�صول على وثائق املناق�صة مقابل دفع مبلغ غري قابل للرد وقدره ( )500درهم (فقط خم�سمائة درهم ال غري).
 -2تقدم العطاءات اىل �سكرتارية جلنة فتح املظاريف يف الطابق االول مببنى البلدية بالعني يف الطابق االول مكتب
رقم  135تت�ضمن كافة امل�ستندات املطلوبة واملعتمدة للمناق�صة داخل مظاريف منف�صله (ظرف للعر�ض الفني وظرف
للعر�ض املايل) ومغلقه وخمتومة بال�شمع االحمر ومكتوب عليها من اخلارج رقم املناق�صة وعنوان املناق�صة ومعنونة اىل
�سكرتارية جلنة فتح املظاريف.
 -3ي�شرتط على املتقدمني بالعطاءات والغري م�سجلني االلتزام بالت�سجيل يف �سجل بلدية مدينة العني قبل موعد فتح
املظاريف با�سبوع حيث انه �سيتم ا�ستبعاد العطاءات املقدمة للمن�ش�آت الغري م�سجلة وارجاعها اليها.
 -4تخ�ضع هذه املناق�صات لقانون املناق�صات واملزايدات وامل�ستودعات رقم ( )6لعام .2008
 -5يرجى اح�ضار �صورة عن الرخ�صة التجارية.
 -6على مندوبي ال�شركات الراغبة يف ح�ضور جلنة فتح املظاريف التقيد بال�شروط املذكورة يف وثائق الطرح.
 -7يعترب هذا االعالن جزءاً مكم ً
ال مل�ستندات املناق�صة.
 -8لال�ستف�سار يرجى االت�صال على االرقام التالية03 7127747 :
لالطالع على املزيد من املناق�صات اجلديدة يرجى التف�ضل بزيارة املوقع االلكرتوين للدائرةhttp://am.abudhabi.ae :

مدير عام بلدية مدينة العني

كلمة املرور املخ�ص�صة له �أو ب�صمة
الأ�صبع ،ليت�سنى له ال��دخ��ول �إىل
ب��رن��ام��ج ال �ت��وق �ي��ع الإل � �ك�ت��روين،
وت��وق �ي��ع ع ��دة ر� �س��وم��ات يف نف�س
ال��وق��ت وذل��ك حر�صا م��ن البلدية
على خ�صو�صية و�سرية املعلومات
اخلا�صة بالعمالء.
و�أو� �ض��ح �أن ال�ت��وق�ي��ع الإلكرتوين
ل �ل �م �ع��ام�لات اخل��ا� �ص��ة مبراجعة
واع �ت �م��اد امل �خ �ط �ط��ات الهند�سية
ينطوي على العديد م��ن الفوائد
واملميزات الإيجابية ومنها تقليل
مدة �إج��راءات املوافقة حيث ي�سمح
ال �ت��وق �ي��ع ال��رق �م��ي ب� �ت ��داول �سهل
و� �س��ري��ع ل �ل �م �� �س �ت �ن��دات والوثائق
(ال�صادرة من وال��واردة �إىل بلدية
م��دي �ن��ة �أب ��وظ� �ب ��ي) ،واال�ستغناء
متاما عن املناولة اليدوية للوثائق
ال ��ورق� �ي ��ة ،الأم � � ��ر ال� � ��ذي يرتقي
مب�ستوى التوا�صل والكفاءة.
و�أ�� � �ض � ��اف ال� ��� �س ��راج �أن التوقيع
الإلكرتوين ي�ساهم يف تقليل حجم
املعامالت الورقية واال�ستغناء عن

الطباعة وي�ع��زز ال�ت��واق�ي��ع وامل�سح
ال��رق �م��ي ل�ل�م���س�ت�ن��دات الورقية..
وب��ا� �س �ت �خ��دام ال �ت��وق �ي��ع الرقمي،
ي���س�ت�ط�ي��ع اال� �س �ت �� �ش��اري��ون توفري
التكاليف املتعلقة مب�صادقة وتوقيع
الوثائق الورقية (تكاليف الورق،
والطباعة ،والر�سم الهند�سي).
ك�م��ا ت���س�ه��م اخل��دم��ة اجل ��دي ��دة يف
حتقيق ق�ي��م الإدارة الإلكرتونية
لعمليات م�صادقة واعتماد الوثائق
 ،و�إجن� � ��از امل �ع��ام�ل�ات �إلكرتونيا،
وت�ف�ع�ي��ل اخل ��دم ��ات �إاللكرتونية
املتكاملة للوثائق وتطبيق معايري
امل �� �ص��ادق��ة الآم� �ن ��ة ب �ه��دف �ضمان
�صحة وموثوقية الوثائق املتبادلة
داخ � ��ل ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أب ��وظ �ب ��ي ،
م��ع �إم �ك��ان �ي��ة ال�ت�ح�ق��ق م��ن �صحة
امل�خ�ط�ط��ات ال�ه�ن��د��س�ي��ة يف مواقع
البناء اخلا�صة بامل�شروع.
م��ن جانبه �أ� �ش��ار املهند�س خلفان
ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر �إدارة تراخي�ص
ال �ب �ن��اء يف ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أبوظبي
�أن ال �ت��وق �ي��ع الإل� � �ك �ت��روين يتيح

خمتلفة م��ن �أم ��ن امل�ع�ل��وم��ات عن
ط��ري��ق �إدخ ��ال الب�صمة والتوقيع
وكلمة ال�سر �أثناء تطبيق الإجراءات
وال �ع �م �ل �ي ��ات وت � �ب� ��ادل معلومات
املخططات الهند�سية بني الأق�سام
املختلفة وب�شكل �إلكرتوين .
و�أ� �ض��اف ان��ه �سيتم تو�سيع قاعدة
تطبيق نظام التوقيع الإلكرتوين
لي�شمل �إج� � ��راءات �أخ� ��رى ت�ساهم
يف رف ��ع م���س�ت��وى ك �ف��اءة التنفيذ
واخ �ت �� �ص��ار وق ��ت �إجن� ��از معامالت
اجلمهور.
جدير بالذكر �أن متحف )اللوفر
�أب ��وظ� �ب ��ي) ،ال� ��ذي ت �ط ��وره �شركة
ال�ت�ط��وي��ر واال� �س �ت �ث �م��ار ال�سياحي
يف ج��زي��رة ال �� �س �ع��دي��ات ،ي �ع��د �أول
م�شروع يبد�أ بتطبيق هذه اخلدمة
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،ح �ي��ث مت التوقيع
�إل�ك�ترون�ي�اً على جميع خمططات
امل� ��� �ش ��روع ال� �ت ��ي ج � ��رى تقدميها
�إىل ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ�ب��ي ودون
احلاجة لتقدمي �أي طلبات بالطرق
التقليدية.

نتائج اختبارات اللياقة للمعلمني

الرتبية تعلن فرباير املا�ضي مل ير�سب �أحد ًا والواقع  44غياب ًا و�أعذار ًا دون تقارير وتقييم جيد و�ضعيف
•• دبي – حم�سن را�شد

ت �غ �ي��ب  44م�ع�ل�م��ا وم �ع �ل �م��ة عن
اخ �ت �ب��ارات ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة على
م�ستوى ك��اف��ة امل�ن��اط��ق التعليمية
ب��ال��دول��ة  ،دون ت�ق��دمي ع��ذر طبي
�إىل وزارة الرتبية والتعليم يربر
ع��دم تقدمهم الخ�ت�ب��ارات اللياقة
 ،وجاء ن�صيب املعلمات من قائمة
الغياب الأك�ب�ر  28معلمة و 16
معلما  ،ومن تعليمية دبي وحدها
 24م�ع�ل�م��ا وم�ع�ل�م��ة  ،و 10من
ال�شارقة  ،و 5م��ن ر�أ���س اخليمة ،
و 3من الفجرية و 2من عجمان
 ،ووجه علي ميحد ال�سويدي وكيل
ال ��وزارة امل�ساعد لقطاع الأن�شطة
والبيئة امل��در��س�ي��ة  ،كتابا ملديري
امل�ن��اط��ق التعليمية م ��ؤخ��را برقم
م.ك 179/2.يطلب �إفادة خطية
م��ن امل�ع�ل�م�ين ال��ذي��ن ت�غ�ي�ب��وا عن
اخ �ت �ب��ارات ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة  ،عن
�أ��س�ب��اب تغيبهم يف م��وع��د �أق�صاه
 20مار�س اجلاري .
وك�شفت نتائج اخ�ت�ب��ارات اللياقة
البدنية التي ح�صلت الفجر على
ن�سخة منها  ،ع��دم م�صداقية ما
�سبق و�أن �أعلنته ال��وزارة م�سبقا يف
ف�براي��ر امل��ا��ض��ي ب��و��س��ائ��ل الأع�ل�ام
حت ��ت ع � �ن� ��وان ن �ت��ائ��ج اخ �ت �ب ��ارات
اللياقة البدنية ..مل ير�سب �أحد ،
�إذ تبني من خالل النتائج �أن هناك
معلمني تقدموا لالختبارات� ،إال

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو /هان�س لوي�س
ف�ي�رج�ي�ن ف ��ان اج �ت �م��ال -
بلجيكا اجل�ن���س�ي��ة -جواز
�سفره رق��م ()679419
م � � � � ��ن ي � � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
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دبى

�ضمن �إطار ا�سرتاتيجية النظام البلدي يف �أبوظبي الهادف لتطوير اخلدمات الإلكرتونية
ال�ت�ح�ق��ق م��ن ا��س�ت�ي�ف��اء املتطلبات
ب� �ط ��ري ��ق م �ب �� �س �ط��ة ح� �ي ��ث مت ِّكن
التواقيع الرقمية املهند�سني من
اع �ت �م��اد �إج� � ��راءات ال�ع�م��ل ووثائق
امل� ��� �ش ��روع ب �ط��ري �ق��ة م �ب �� �س �ط��ة ،ما
يدعم �أف�ضل املمار�سات واملتطلبات
ال �ق��ان��وين وي�ح�ق��ق ر� �ض��ا العمالء
ويرتقي مب�ستوى اخلدمات العامة
املقدمة.
و ن � ��وه ال ��دك� �ت ��ور �� �ص�ب�ري حامد
العزعزي امل�ست�شار الرئي�سي لتقنية
املعلومات يف بلدية مدينة �أبوظبي،
اىل �أن نظام التوقيع الإلكرتوين
يتميز ب��ا��س�ت�خ��دام �أح ��دث تقنيات
ت�شفري املعلومات ل�صياغة التوقيع
االلكرتوين ودجم��ه يف املخططات
ال�ه�ن��د��س�ي��ة  ،مم ��ا ي�ت�ي��ح للبلدية
وامل �ف �ت �� �ش�ين ال� �ت� ��أك ��د م ��ن �سالمة
امل �خ �ط �ط��ات ب���ش�ك��ل م �ب��ا� �ش��ر ومن
امل��وق��ع م��ع الأخ� ��ذ ب�ع�ين االعتبار
االح �ت �ي��اط��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��ي متنع
ن�سخها �أو ت��زوي��ره��ا ..م�شريا �أنه
مت ��ت م ��راع ��اة ت ��وف�ي�ر م�ستويات

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
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عجمان ميدكال كومبلك�س 7422227
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م�ست�شفى خليفة
ام القويني

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

2223666
م�ست�شفى �صقر
م�ست�شفى �سيف بن غبا�ش 2223555
الفجرية

2242999

م�ست�شفى الفجرية
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�أبوظبى

6332255
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امل�ست�شفى الأهلى مرد�ش 6262666
6139111
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امل�ست�شفى االماراتى الفرن�سى 6265722
دبى

2829900
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3096644
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3454000
بلهول الدولية
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م�ست�شفى الزهراء اخلا�صة 5619999
5658866
م�ست�شفى زليخة
امل�ست�شفى املركزى اخلا�ص 5639900
5452222
امل�ست�شفى امللكى
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م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة 6264264
6326671
�صيدلية الرازى
ال�صيدلية الأهلية املركزية 6269545
6744214
�صيدلية رميا
�صيدلية املركز الطبى اجلديد 6341134
5546674
�صيدلية م�صفح
6411299
�صيدلية دار ال�شفاء
�صيدلية ابن �سينا  -الدانا بالزا 6669240
عجمان

اللياقة البدنية مطلوبة للطالب واملعلم
�أنهم مل ي�ستطيعوا القيام بتمارين
االخ�ت�ب��ار مب�ب�ررات ب ��أع��ذار طبية
��ش�ف��وي��ة ،ولكنها لي�ست مدعومة
بتقارير طبية  ،فيما ح�صل �آخرين
ع �ل��ى م�ت�م�ي��ز ومم� �ت ��از يف �أدائ� �ه ��م
لتمارين  ،وجيد و�ضعيف يف �أدائهم
لتمارين �أخري  .و�أو�ضحت م�صادر
م�سئولة بوزارة الرتبية والتعليم ،
عن �أن اختبارات اللياقة البدنية
تلك تعد اخ�ت�ب��ارات �أول�ي��ة  ،و�أنها
لي�ست املرة الأوىل التي تخ�ضع فيها
ال��وزارة معلميها ومعلماتها لتلك
االختبارات  ،الفتا �إىل �أن للوزارة
ه��دف��ا ت��ري��د حت�ق�ي�ق��ه  ،وه ��و رفع
اللياقة البدنية وال�صحية ملعلمي

ومعلمات ال�ترب�ي��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة ،يف
�إطار مبادرات �إ�سرتاتيجية تطوير
التعليم  ،م��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول �إىل
طالب �سليم �صحياً ومعافى بدنياً
ومتميز ذهنياً ومعرفياً .
�إال �أن� ��ه ي �ت �� �س��اءل ع ��ن الت�صريح
الذي بثته وزارة الرتبية والتعليم
يف ف�براي��ر امل��ا��ض��ي  ،ع��ن م�سئول
ب��ال��وزارة معني مبعلمي ومعلمات
ال�ت�رب� �ي ��ة ال ��ري ��ا� �ض �ي ��ة و�أدائ � �ه � ��م
ب��امل�ي��دان  ،م��ؤك��دا حينها يف �سياق
حديثه على �أن طبيعة عمل معلم
ال�ترب�ي��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة ،تختلف عن
معلمي املواد الأخرى ،ف�إىل جانب
تعر�ضه لعوامل املناخ والرطوبة،

وال�ع�م��ل يف ظ ��روف �أك�ث�ر �صعوبة
من الآخ��ري��ن ،تتنوع املهام املكلف
بها من تدري�س وتدريب و�إ�شراف
وت �ك��وي��ن و�إع� � ��داد ال �ف��رق خلو�ض
املناف�سات ،وامل���ش��ارك��ة يف فعاليات
م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي  ،الفتا
�إىل �أن كتاب وكيل الوزارة للمناطق
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ك �� �ش��ف ع ��ن ت�ضارب
ال�ت���ص��اري��ح ال �ت��ي ت���ص��در م��ن قبل
بع�ض م���س�ئ��ويل ال � ��وزارة م��ن باب
التجميل  ،و�إال غياب  44معلما
وم�ع�ل�م��ة ل�ل�ترب�ي��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة عن
�أداء االختبارات � ،أم��ام ما �صرحت
ب��ه ال ��وزارة يف ف�براي��ر امل��ا��ض��ي مل
ير�سب �أحد ماذا تعني ؟
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�إغالق مطحنة تتالعب ب�صالحية املواد يف ر�أ�س اخليمة
اخليمة �أن هذا التالعب يف تاريخ �صالحية املواد التي
يعاد تعبئتها يف تلك املطحنة نوع من التحايل والغ�ش
والتدلي�س ،ما حتم توقيع عقوبة رادع��ة �ضد �صاحب
املطحنة ت�شمل الإغالق والغرامة..
وم ��ن ج�ه�ت��ه ذك ��ر خليفة حم�م��د امل �ك �ت��وم م��دي��ر �إدارة
ال�صحة العامة والبيئة بالبلدية �أن معظم امل��واد التي
�ضبطها املفت�شون خ�ضعت للتحليل وات�ضح �صالحيتها
جميعاً حتى الوقت احلايل وملدة � 6شهور قادمة ،غري
�أن املخالفة الرئي�سية لهذه املطحنة متثلت يف متديد
�صالحية ه��ذه امل ��واد بتعبئتها م��رة �أخ ��رى يف �أكيا�س
خا�صة بها ،م�شرياً �إىل �أن الإغالق كان الإجراء الفوري

•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

04

�أغلقت بلدية ر�أ���س اخليمة �أم�س مطحنة ب�سبب قيام
العاملني فيها بالتالعب يف تواريخ ال�صالحية لبع�ض
املواد التي تعمل على تعبئتها يف �أكيا�س خا�صة بها. .
وك�شفت البلدية عن املطحنة املخالفة عندما الحظ
املراقبون �أثناء عملية تفتي�ش دورية �أن العمال يعبئون
م� ��واد غ��ذائ �ي��ة ب �ت��واري��خ مت �ت��د مل ��دة ع ��ام م�ق�ب��ل بينما
�صالحية امل��واد ال تتجاوز �ستة �أ�شهر فقط يف العبوات
الأ�صلية التي يجري تفريغها باملطحنة. .
و�أو� �ض ��ح م �ب��ارك ع�ل��ي ال���ش��ام���س��ي رئ�ي����س ب�ل��دي��ة ر�أ� ��س

امل�ستحق لتلك املطحنة التي مل ي��راع العاملون فيها
خ�ط��ورة متديد �صالحية م��ادة غذائية وم��ا ميكن �أن
ت�سببه تلك املواد من �أ�ضرار �صحية للم�ستهلكني .
و�شرح جهود البلدية لتطبيق اال��ش�تراط��ات ال�صحية
م�شريا اىل ان ال�ف�ترة املا�ضية �شهدت تنفيذ حمالت
تفتي�شية وا�سعة على جميع املناطق و�ضبطت العديد
م��ن امل�ح��ال التجارية غ�ير امللتزمة بتطبيق القوانني
ال�صحية والبيئية ب�شكل كامل.
وكذلك عدم الإلتزام بواعد التخزين املعروفة والتي
ت���ض�م��ن ��س�لام��ة امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ح�ت��ى و��ص��ول�ه��ا �إىل
امل�ستهلك النهائي .

دار الت�أمني تكرم خم�سة فائزين يف م�سابقة جنم الطريق التي تنظمها الداخلية
•• �أبوظبي-وام:

كرمت �شركة دار الت�أمني بالتعاون مع هيئة الت�أمني خم�سة فائزين بلقب م�سابقة جنم الطريق التي تنظمها وزارة
الداخلية �ضمن فعاليات �أ�سبوع املرور اخلليجي الـ  29الذي يقام حتت �شعار غايتنا �سالمتك لن�شر الوعي حول
ال�سالمة املرورية .و�أكد حممد عثمان مدير عام دار الت�أمني �أهمية ن�شر الوعي حول ال�سالمة املرورية للمحافظة
على �سالمة الأفراد الذين ي�شكلون دعامة اقت�صادنا املحلي..م�شريا �إىل �أن �شركته �ستتخذ مبادرات مماثلة تعك�س
التزامها جتاه املجتمع بجانب ت�شجيع و دعم املبادرات التي من �ش�أنها ت�أمني ال�سالمة ملواطني الدولة واملقيمني
فيها بالتعاون مع ال��وزارات واملديريات والهيئات املخت�صة لتوحيد اجلهود وامل�ساهمة يف ن�شر الوعي وتخفيف
احلوادث املرورية .ت�أتي م�شاركة دار الت�أمني يف مبادرات وحمالت وطنية مماثلة �ضمن مبادئها الهادفة �إىل بناء
بيئة عي�ش �أف�ضل يف دولة الإمارات العربية املتحدة وت�شكل �إ�ضافة �إىل املبادرات التي بد�أتها منذ ت�أ�سي�س ال�شركة
يف العام .2011

حاكم عجمان يفتتح جامع دار الرب
•• عجمان-وام:

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان جامع دار الرب يف منطقة احلميدية الأوىل بعجمان .وقد �أ�شاد
�سموه بالرعاية التي جتدها بيوت اهلل من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  .و�أعرب عن �سروره بالزيادة املتوا�صلة

يف عمارة امل�ساجد ومثمنا م�ساهمات �أهل اخلري يف هذا املجال و�أبدى تقديره
للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف على جهودها يف رعاية بيوت اهلل.
وح�ضر الإفتتاح خلفان را�شد املزروعي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية دار الرب
وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
بعجمان وع��دد م��ن م��دراء ال��دوائ��ر احلكومية ولفيف م��ن الأع�ي��ان  .و�أكد
الزعابي �أن الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف تويل عناية كبرية

بامل�ساجد من خالل املتابعة امل�ستمرة لت�شييدها وفق �أحدث الطرز املعمارية
حتى تكون م�سايرة للنه�ضة احل�ضارية التي ت�شهدها ال��دول��ة �إىل جانب
تعيني �أف�ضل الكفاءات للعمل فيها وفر�شها ب�أجود �أنواع ال�سجاد واملحافظة
على نظافتها و�صيانتها .و�أو�ضح �أن جامع دار الرب الذي مت بنا�ؤه يف منطقة
احلميديه بوا�سطة جمعية دار ال�بر بقيمة ثالثة ماليني ون�صف املليون
درهم يعد من امل�ساجد الكبرية يف الإمارة حيث تبلغ م�ساحته  2891مرتا

مربعا ويت�سع لـ  750م�صل �أما م�صلى الن�ساء فيت�سع لثالثة و�ستني م�صلية
وملحق بامل�سجد ل�سكن الإمام وامل�ؤذن ودورات مياه و�أماكن مكيفة للو�ضوء.
و�أ�شار مدير فرع الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف بعجمان �إىل �أن
كافة امل�ساجد احلديثة يراعى فيها �أن تكون وفقا للنماذج املعمارية الإ�سالمية
املالئمة للبيئة مع تزويدها ب��أح��دث و�سائل التقنية ال�صوتية مع مراعاة
احتياجات امل�صلني من كبار ال�سن وذوي الإحتياجات اخلا�صة..

حتت �شعار غايتنا �سالمتك

را�شد النعيمي يفتتح �أ�سبوع املرور اخلليجي املوحد بعجمان
•• عجمان ـ حممد بدير

افتتح �سمو ال�شيخ را�شد بن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي رئ�ي����س دائ� ��رة البلدية
وال �ت �خ �ط �ي��ط ب �ع �ج �م��ان� ،أ�سبوع
امل� � ��رور اخل �ل �ي �ج��ي امل ��وح ��د حتت
�شعار غايتنا �سالمتك خالل حفل
نظمته ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
عجمان ،بح�ضور �سعادة العميد
على عبداهلل علوان النعيمى قائد
عام �شرطة عجمان و�سعادة ال�شيخ
�سلطان بن عبداهلل النعيمى نائب
قائد ع��ام �شرطة عجمان ،وعدد
من القيادات االمنية وال�ضباط
ب�ع�ج�م��ان وذل� ��ك امل��رك��ز الثقايف
لوزارة ال�شباب والريا�ضة وخدمة
املجتمع يف منطقة اجلرف.
ب � ��د�أ احل �ف��ل ب��ال �� �س�لام الوطني
و�آيات من الذكر احلكيم ثم كلمة
للعقيد را�شد جمالد ال�شام�سي،
م� ��دي� ��ر ع� � ��ام �إدارة العمليات

ال �� �ش��رط �ي��ة� ،أو�� �ض ��ح خ�لال �ه��ا ما
و��ص�ل��ت ال�ي��ه دول ��ة االم� ��ارات من
ت �ط��ور وح �� �ض��ارة �أدت اىل تطور
م ��روري ح��دي��ث و�إي �ج��اد طرقات
ام �ن��ة ،ك�م��ا اك��د ع�ل��ى ر�ؤي ��ة وزارة

ال��داخ �ل �ي��ة يف ج �ع��ل ال ��دول ��ة من
اف�ضل دول العامل امنا و�سالمة
و��ش��دد خ�لال كلمته على �أهمية
تكاتف اجلميع لالرتقاء بالوعي
املروري وحتقيق االهداف املرجوة

من ا�سبوع امل��رور هذا العام حتت
��ش�ع��ار غ��اي�ت�ن��ا ��س�لام�ت��ك م�ؤكدا
�أن ذل��ك ال ميكن ان يتحقق �إال
بالعمل اجلماعي والذي يبد�أ من
اال�سرة.

وخ�ل��ال احل �ف��ل مت ع��ر���ض مل ��ادة
فيلمية عن وق��وع ح��ادث وكيفية
ال �ت �ع��ام��ل م �ع ��ه ،ك �م��ا مت عر�ض
مل��رك��ز ع�ج�م��ان ل�ت��أه�ي��ل املعاقني
عن ال�سالمة امل��روري��ة وااللتزام
ب ��إر� �ش��ادات ال�ط��ري��ق ،كما �شهدت
ف�ع��ال�ي��ات احل �ف��ل م�ع��ر���ض ي�ضم
ع ��دد م��ن ان� ��واع رادات ال�سرعة
الثابتة واملتحركة.
ويف ختام احلفل قام ال�شيخ را�شد
بن حميد النعيمي ،يرافقه العميد
على عبداهلل علوان بتكرمي عدد
م��ن اجل �ه��ات والأف� � ��راد مم��ا كان
لهم دورا ب��ارزا يف الوعي املروري
و�سالمة الطرق ،كما �أهدي قائد
عام �شرطة عجمان درعا تذكارية
لل�شيخ را�شد النعيمي.
ويف ت���ص��ري��ح ع�ق��ب احل �ف��ل� ،أكد
ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س دائرة البلدية والتخطيط،
على ال�ت�ع��اون ال��وث�ي��ق وال�شراكة

اال�سرتاتيجية بني دائرة البلدية
و�� �ش ��رط ��ة ع� �ج� �م ��ان م� ��ن خ�ل�ال
اللجنة امل��روري��ة امل���ش�ترك��ة ،من
�أج � ��ل ت� �ب ��ادل اخل� �ب��رات والعمل
على جعل ط��رق��ات االم ��ارة �أكرث
�أم �ن��ا و� �س�لام��ا مل��رت��ادي �ه��ا وعمل
ال �ط��رق اجل��دي��دة والتحويالت
حلني االنتهاء من �إمتام الكباري
اجلديدة باالمارة والتي �ستحدث
نقلة كبرية يف طرقات االمارة.
م��ن ج��ان�ب��ه �أو� �ض��ح ال�ع�م�ي��د على

عبداهلل علوان ،ان الو�ضع املروري
بالإمارة يب�شر باخلري وان ن�سبة
وفيات احلوادث املرورية �أقل من
الن�سبة املحددة من الوزارة م�ؤكدا
ان ذل� ��ك ب�ف���ض��ل ت �ط��ور البنية
التحتية وال �ط��رق��ات بالإ�ضافة
لزيادة الوعي املروري عن طريق
احل� �م�ل�ات امل� ��روري� ��ة الف�صلية
وتقدمي الوعي والإر��ش��اد لطلبة
امل ��دار� ��س وم ��رت ��ادي الطرقات،
وبني ان هذه احلملة �ست�شهد عدد

من الندوات وتوزيع الربو�شورات
على ال�سائقني بالإ�ضافة لنقاط
ال�ت�ف�ت�ي����ش ال �ت��ي ت �ن �ظ��م يوميا،
كما ب�ين ب��وج��ود حمالت ل�ضبط
وم �� �ص��ادرة امل��رك�ب��ات والدراجات
ال�ن��اري��ة التي ت�صدر �ضجيجا او
يقودها �سائقها بتهور ،ويف ختام
ت�صريحه نا�شد قائد عام �شرطة
عجمان جميع ال�سائقني بتوخي
احل ��ذر واحل�ي�ط��ة �أث �ن��اء القيادة
للحفاظ على االرواح واملمتلكات.

عبد العزيز بن علي النعيمي يفتتح حملة جمعية الإح�سان اخلريية للتحري عن مر�ض ال�سكري والكبد الفريو�سي
•• عجمان ـ الفجر

افتتح �سمو ال�شيخ الدكتور عبد
العزيز بن علي بن را�شد النعيمي
الأم�ي�ن ال�ع��ام جلمعية الإح�سان
اخل �ي��ري � ��ة يف ع � �ج � �م ��ان حملة
ال �ت �ح��ري ع ��ن م��ر���ض ال�سكري
وال�ت�ه��اب الكبد الفريو�سي التي
يقيمها جممع الإح���س��ان الطبي
التابع للجمعية يف عجمان �سيتي
�سنرت وت�ستمر �إىل  16ال�شهر
اجلاري.
وعرب الأمني العام للجمعية عن
اع�ت��زازه باجلهود التي يقوم بها
جممع االح�سان الطبي وجمعية
الإح� ��� �س ��ان اخل�ي�ري ��ة يف خدمة
املجمتع املحلي يف �إم��ارة عجمان
ويف دول��ة الإم��ارات عموماً ،وقال
ان ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
مم�ث�ل��ة ب���ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال� ��دول� ��ة ح �ف �ظ��ه اهلل و�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حميد ب��ن را�شد
النعيمي ع�ضو املجل�س االعلى
ح��اك��م ع�ج�م��ان ب�ت�ق��دمي اخلدمة
املجتمعيه لكافة من يعي�ش على
�أر� � ��ض ال ��دول ��ة  ،م �ن��وه �اً �سموه
ب ��اجل �ه ��ود ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا كافة
امل ��ؤ� �س �� �س��ات اخل�ي�ري��ة يف الدولة
خلدمة املجتمع.
وت�ق��دم ال�شيخ النعيمي بال�شكر
اجل��زي��ل لإدارة ع �ج �م��ان �سيتي
�سنرت وجمموعة ماجد الفطيم
جل� �ه ��وده ��ا اخل�ي��ري� ��ة ال ��دائ� �م ��ة

ول��دع�م�ه��ا امل�ت��وا��ص��ل للفعاليات
اخل�ي�ري��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف �إم� ��ارة
عجمان وخ�صو�صاً التي تقوم بها
جمعية االح�سان اخلريية.
وق ��ال ال���ش�ي��خ ال�ن�ع�ي�م��ي �أن هذه
احلملة ت��أت��ي تنفيذاً للأهداف
اال�سرتاتيجية جلمعية االح�سان
اخل �ي�ري� ��ة وال � �ت� ��ي م� ��ن �ضمنها
تقدمي ال��رع��اي��ة ال�صحية لكافة
�أف � ��راد امل�ج�م�ت��ع امل �ح �ت��اج��ون و�أن
ال��رع��اي��ة ال�صحية للمحتاجني
وال�غ�ير ق��ادري��ن ه��ي م��ن �أه��م ما
مييز جمعية االح�سان اخلريية
وجممع الإح�سان الطبي.
وق� ��ام ال���ش�ي��خ ال�ن�ع�ي�م��ي بتكرمي
�إدارة عجمان �سيتي �سنرت بدرع
ت �ك��رمي��ي م��ن ج�م�ع�ي��ة االح�سان
تقديراً جلهودهم ا�ستلمه جا�سم

اخلاجة مدير �أول عجمان �سيتي
�سنرت.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ح�ق��ي ا�سماعيل
املدير التنفيذي ملجمع االح�سان
الطبي ورئ�ي����س اللجنة املنظمة
ل �ل �ح �م �ل��ة �إن احل� �م� �ل ��ة تهدف
ل �ل �ت �ح��ري ع ��ن م��ر���ض ال�سكري
نظراً النت�شار ه��ذا املر�ض ب�شكل
ك�ب�ير داخ ��ل ال��دول��ة والكت�شاف
احل � ��االت اجل ��دي ��دة �أو احل ��االت
التي ممكن �أن ت�صاب بهذا املر�ض
واجلزء الثاين من احلملة ي�شمل
التحري عن مر�ض التهاب الكبد
الفريو�سي،هذا امل��ر���ض اخلطري
ال� � ��ذي �أ� �ص �ب �ح��ت ن �� �س �ب �ت��ه تزيد
داخل الدولة وهو من الأمرا�ض
اخلطرية التي ت�ؤدي يف حالة عدم
عالجها يف كثري من االحوال اىل

تليف الكبد وبالنهاية قد ت�ؤدي
اىل ف�شل ال�ك�ب��د �أو ه�ن��اك ن�سبة
ال ب��أ���س بها تتحول اىل �سرطان
ال�ك�ب��د ال ق��در اهلل ،ول �ك��ن هناك
ع�ل�اج مل�ث��ل ه��ذه احل ��االت والذي
ي�ك��ون �أ��س�ه��ل يف ح��ال��ة االكت�شاف
املبكر للمر�ض.
وق � ��ال رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة املنظمة
ل �ل �ح �م �ل��ة �أن جم �م��ع الإح �� �س ��ان
ال�ط�ب��ي �أخ ��ذ ع�ل��ى ع��ات�ق��ة توفري
هذه االدوية بالتعاون مع العديد
م��ن اجل�م�ع�ي��ات اخل�يري��ة ومنها
جمعية دب��ي اخل�يري��ة ودار الرب
وه�ي�ئ��ة االع �م��ال اخل�يري��ة وبيت
اخلري وجمعية ال�شارقة اخلريية
و�صندوق وقف عجمان وم�ؤ�س�سة
احل� �ب� �ت ��ور ا�� �ض ��اف ��ة ل �ل �ك �ث�ير من
امل�ؤ�س�سات اخلريية االخرى.

و�صرح الدكتور حقي �أن احلملة
ب � � ��د�أت ب� �ت ��اري ��خ 2013/3/7
وو�صل عدد امل�ستفيدين للثالثة
الأي ��ام الأوىل م��ن احلملة �أكرث
م��ن  1500م�ستفيد ومتوقع
�أن ي�ستفيد من احلملة �أكرث من
 5000م�ستفيد.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ح�ق��ي �أن ��ه و�صل
ع ��دد امل���س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن م�شروع
ت��وف�ير ع�لاج ال�سكري يف جممع
االح�سان الطبي لل�سنة املا�ضية
ق ��راب ��ة  1300م��ري ����ض بكلفة
ع�ل�اج ��س�ن��وي��ة ح ��وايل 12000
دره� � ��م ل �ل �م��ري ����ض ال� ��واح� ��د اما
امل�ستفيدين م��ن م���ش��روع توفري
ع �ل��اج ال �ك �ب��د ال� �ف�ي�رو�� �س ��ي �سي
قرابة  340مري�ضاً وتبلغ كلفة
ع�ل�اج امل��ري ����ض ال ��واح ��د ح ��وايل
 40000دره � � ��م يف ال�سنة.
وق��ال جا�سم اخل��اج��ة ،مدير �أول
ع�ج�م��ان �سيتي ��س�ن�تر :ي�سعدنا
يف ع �ج �م��ان � �س �ي �ت��ي � �س �ن�تر دعم
جهود جمعية الإح�سان اخلريية
الرامية �إىل ن�شر الوعي واملعرفة
مبر�ض ال�سكري والتهاب الكبد،
وتثقيف اجل�م�ه��ور ح��ول ا�سباب
هذه الأمرا�ض وخماطرها و�سبل
الوقاية منها� .إن �صحة و�سالمة
زوارن � � ��ا حت �ظ��ى ب ��أه �م �ي��ة كبرية
لدينا ،وت�ساهم هذه احلملة التي
تقودها جمعية الإح�سان اخلريية
يف ت �� �ش �ج �ي��ع اجل� �م� �ه ��ور وحثهم
ع�ل��ى ات �خ��اذ ال �ت��داب�ير الوقائية
واال��س�ت�ب��اق�ي��ة م��ن �أج ��ل احلفاظ

جمموعة بريد الإمارات تك ّرم موظفيها �أ�صحاب الأفكار اخلالقة
•• دبي-الفجر:

�ضمن ا�سرتاتيجيات جمموعة بريد الإم��ارات يف تبني
�أفكار ت�ساهم يف احلفاظ على البيئة وتر�شيد الإ�ستهالك
كرمت جلنـة تر�شـيد النفقات يف جمموعة بريد االمارات
�إثنني من موظفي املجموعة الذين كانت لهم مبادرات
�ساهمت يف تقليل النفقات ولها الأثر يف املحافظة على
البيئة مت ذلك بح�ضور ال�سيد �إبراهيـم بن كـرم املدير
التنفيذي التجاري للمجموعة وال�سيد �سـلطان املدفـع
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة �إمبو�ست وال�سيد خالـد �شـهدور
امل��دي��ر التنفيذي ل�ق�ط��اع تقنية امل�ع�ل��وم��ات وع ��دد من
مدراء الإدارات يف املجموعة.
وك��ان��ت �أح��د امل �ب��ادرات لل�سيد يا�سني ح�سني البلو�شي
الذي تو�صل �إىل طريقة تقلل من �إ�ستهالك الكهرباء
من خالل تو�صيل الأجهزة مبفتاح ت�شغيل واحد رئي�سي
لت�شغيلها واطفاءها بكل �سهولة وي�سر مما يوفر الطاقة
امل�ستهلكة حيث مت تخفي�ض عدد �ساعات الت�شغيل من
� 24ساعة اىل � 16ساعة فقط.
وكما كانت املبادرة الثانية لل�سيد ه�شام الزرعوين الأثر
الطيب يف تقليل من خملفات امللحقات جلهاز الطابع
الآيل وذلك من من خالل �إعادة ا�ستهالك فوارغ �أحبار

الطابعات جلهاز الكميبوتر بدال عن رميها مما ت�ؤثر
�سلباً على البيئة املحيطة كما �ستوفر �إعادة اال�ستهالك
يف توفري نفقات مالية.
بهذه املنا�سبة �أع��رب �إبراهيم بن كرم املدير التنفيذي
التجاري ملجموعة بريد الإم ��ارات ب��أن��ه ي��أت��ي ت�شجيع
مثل ه��ذه امل �ب��ادرات م��ن �صلب ا�سرتاتيجية جمموعة
بريد الإمارات وم�س�ؤوليتها املجتمعية يف املحفاظة على
البيئة.
وا�شاد بن كرم بجهود املوظفني ومدراءهم الذين قدموا
لهم الدعم لتطبيق هذه الأفكار اخلالقة حمفزاً من
خالل هذا التكرمي �أن يتم ب�أخذ مقرتحات املوظفني
وتطبقها م��ؤك��داً �أن املجموعة تدعم جميع املبادرات
ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل ال�تر��ش�ي��د وال�ت��وع�ي��ة ب��أه�م�ي��ة تقليل
النفقات وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه.
وي�أتي هذا التكرمي �ضمن العديد من امل�ب��ادارات التي
تنظمها املجموعة يف تقليل النفقات واملحافظة على
البيئة حيث قامت املجموعة م��ؤخ��راً بتظيم ع��دد من
الفعاليات منها مبادرة فن �أخ�ضر وهي جائزة لأف�ضل
قطعة فنية م�صنعة من مواد معاد �إ�ستهالكها وم�سابقة
تقليل امل�صاريف التي تتم بالتعاون مع جلنة تر�شيد
النفقات.
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية تنظم حما�ضرة عن �إدمان العالج بالأدوية البيئة واملياه تناق�ش توحيد �إجراءات ت�سجيل املبيدات يف دول التعاون
•• ابوظبي-الفجر:

موا�صلة ل�سل�سلة املحا�ضرات التوعوية التي تقيمها بالتعاون م��ع عدد
من م�ؤ�س�سات الدولة  ،نظمت �إدارة االت�صال احلكومي يف الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،وبالتن�سيق مع مدينة ال�شيخ خليفة الطبية
 ،حما�ضرة تثقيفية حول كيفية جتنب �إدمان العالج بالأدوية � ،ألقاها يف
مقر الهيئة يف �أبوظبي الدكتور طارق عبد اهلل دروي�ش  ،ا�ست�شاري الطب
النف�سي ،املدير الطبي يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية ،وح�ضرها عدد من
املوظفني  .و�أك��د حمد يو�سف معال املدير التنفيذي للخدمات امل�ساندة
يف الهيئة � ،إن تنظيم هذه املحا�ضرة ي�أتي وفقا للخطة الت�شغيلية لإدارة
االت�صال احلكومي  ،املنبثقة م��ن اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف التي �أقرها جمل�س الوزراء املوقر  ،ويندرج

�ضمن مبادرات الهيئة وم�س�ؤوليتها املجتمعية  ،تنفيذا لتوجيهات ور�ؤية
قيادتنا الر�شيدة  ،وتر�سيخا لر�سالة الهيئة ودورها نحو املجتمع .
وحتدث املحا�ضر عن �سوء ا�ستخدام العقاقري  ،و�إدم��ان العالج بالأدوية ،
والآث��ار املرتتبة على ذلك  ،وركز على �ضرورة تناغم النف�س مع اجل�سد ،
والتفاعل بايجابية مع كل املتغريات الأمرا�ض التي ت�صيب اجل�سد  ،الن
ذلك ميثل اجلزء الأكرب من العالج  ،داعيا �إىل �ضرورة االبتعاد عن التوتر
والقلق ن�سبة لأنه يف كثري من الأحيان هو �سبب حلدوث بع�ض اال�ضطرابات
النف�سية والكوابي�س املزعجة التي قد ت�ؤرق الإن�سان  ،والتي قد ت�صل �إىل
مرحلة حتتاج فيها �إىل عالج نف�سي .
وثمن املحا�ضر حر�ص الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف على
تنظيم مثل ه��ذه املحا�ضرات التوعوية التثقيفية التي تنعك�س �آثارها
االيجابية على �صحة املوظفني وانتاجهم العملي.

•• دبي-وام:

عقد �أع�ضاء الفريق الفني املكلف بالعمل على توحيد �إجراءات ت�سجيل
املبيدات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ام�س..اجتماعا يف ديوان وزارة
البيئة واملياه يف دب��ي .وي�أتي االجتماع تنفيذا للتو�صية ال�صادرة عن
االجتماع الثالثني للجنة الدائمة للنظم وال�سيا�سات الزراعية الذي
عقد يف الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دي�سمرب
املا�ضي واملتعلقة بت�شكيل فريق فني من الدول الأع�ضاء برئا�سة دولة
الإم ��ارات على �أن يعقد اجتماعه يف �إم ��ارة دب��ي وذل��ك ملناق�شة �آليات
توحيد ت�سجيل املبيدات يف الدول الأع�ضاء والعمل على توحيد اجراءات
الت�سجيل على مرحلتني حيث يتم يف املرحلة الأوىل مراعاة �إمكانات
الدول الأع�ضاء احلالية يف تطبيق �إجراءات ت�سجيل املبيدات يف حني �أنه

يف املرحلة الثانية يتم و�ضع برنامج زمني حمدد للو�صول �إىل التطبيق
الكامل للقانون كما �سيتم مناق�شة القائمة املوحدة للمبيدات املقيدة
واملحظورة التي �أعدتها �سلطنة عمان  .و�صرح �سعادة املهند�س �سيف
ال�شرع وكيل ال��وزارة امل�ساعد لل�ش�ؤون الزراعية واحليوانية بالوكالة
�أن ال�ه��دف م��ن توحيد �إج ��راءات الت�سجيل ه��و التحكم يف ن��وع املبيد
امل�ستخدم يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية و�ضمان عدم
ت�أثريه ب�شكل �سلبي على البيئة وال�صحة العامة �إال يف احلدود امل�سموح
بها دوليا بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل ا�سترياد وت�صدير املبيد بني دول املجل�س
ومكافحة الغ�ش التجاري  .و�أ�ضاف ال�شرع �أن املرجعية يف ت�سجيل املبيد
هي املوا�صفات واملعايري الدولية املعتمدة لدى املنظمات العاملية كمنظمة
ال�صحة العاملية واالحتاد الأوروبي واملفو�ضية الأوروبية ووكالة حماية
البيئة الأمريكية.
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انطالق فعاليات االحتفال ب�إ�سبوع املرور اخلليجي
•• ابوظبي – ف�ؤاد علي

حتت رعاية الفريق �سمو ال�شيخ
��س�ي��ف ب��ن زاي� ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب
رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة اف�ت�ت��ح ال �ف��ري��ق �سيف
ع� �ب ��داهلل ال �� �ش �ع �ف��ار وك �ي��ل وزارة
الداخلية فعاليات �أ��س�ب��وع املرور
 29لدول جمل�س التعاون لدول
اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة �أم� �� ��س بفندق
روك ��وف ��ورت ��ي يف �أب ��وظ �ب ��ي حتت
�شعار غايتنا �سالمتك جت�سيداً
ل�ل�إه�ت�م��ام ال ��ذي ت��ول�ي��ه القيادة
ال ��ر�� �ش� �ي ��دة ل� �ت ��وف�ي�ر ال�سالمة
املرورية من خالل ت�سخري كافة
الإمكانيات ون�شر الثقافة املرورية
مب ��ا ي �ح �ق��ق ال� ��روي� ��ة ال�صفرية
للوفيات بحلول عام . 2020
واط �ل��ق ال �ف��ري��ق ��س�ي��ف ال�شعفار
والعميد ح�سني احل��ارث��ي خالل
الفعاليات �أربعة مبادرات جمتمعية
جديدة ملديرية املرور والدوريات
ب� ��� �ش ��رط ��ة اب� ��وظ � �ب� ��ي لتح�سني
ال�سالمة امل��روري��ة و�شملت تلك
املبادرات العائلة الأف�ضل مرورياً
وجممع العمال الأف�ضل مرورياً
وال�سائق ال�شاب الأف�ضل مرورياً
واملدر�سة الأف�ضل مرورياً وقاما
بتكرمي ال�سائق وال�سائق املثالية
وال���س��ائ��ق وال�سائقة املثالية من
ف�ئ��ة ذوى الإح �ت �ي��اج��ات اخلا�صة
وال �� �ض��اب��ط امل� �ث ��ايل وال�شرطي
وال�شرطية املثالية م��ن مديرية
املرور والدوريات ب�شرطة ابوظبي
 .ح�ضر االح�ت�ف��ال ال�ل��واء الركن
عبيد احلريي �سامل الكتبي نائب
ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل���ش��رط��ة �أبوظبي
وال� � �ل � ��واء حم �م��د ب� ��ن العو�ضي
امل �ن �ه��ايل م ��دي ��ر ع� ��ام العمليات

العميد غيث ح�سن الزعابي

حليمان بطي املحريبي

امل جمعة الكليبي

ال�شرطية ب�شرطة �أبوظبي واللواء
ع �ب��دال �ع��زي��ز م �ك �ت��وم ال�شريفي
م� ��دي� ��ر ع� � ��ام الأم� � � � ��ن ال ��وق ��ائ ��ي
ب ��وزارة الداخلية و حممد �سامل
الظاهري املدير التنفيذي لقطاع
ال �ع �م �ل �ي��ات امل ��در� �س �ي ��ة مبجل�س
�أب��وظ �ب��ي للتعليم ومم�ث�ل��ون عن
ك�ل�ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا وجمعية
الإم� � � � ��ارات ل �ل �� �س�لام��ة امل ��روري ��ة
وجمل�س �أبوظبي الريا�ضي وعدد
من ال�شركاء الرئي�سيني ور�ؤ�ساء
و�أع � �� � �ض� ��اء وف � � ��ود دول جمل�س
ال �ت �ع��اون ل ��دول اخل�ل�ي��ج العربية
والتي �شاركت يف االفتتاح �ضمن
تبادل الزيارات امل�شرتكة بني دول
التعاون تزامناً مع �أ�سبوع املرور
اخلليجي .
وق��ال �سعادة العميد غيث ح�سن
ال ��زع ��اب ��ي م ��دي ��ر ع� ��ام التن�سيق
امل � � ��روري ب � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة �أن
فعاليات ا�سبوع امل��رور اخلليجي
هو مبثابة دعوة متجددة لل�سالمة
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى الأرواح ون� ��داء
نتوجه ب��ه �إىل اجلميع م��ن �آجل
تكثيف اجلهود للت�صدى لأخطار

احلوادث املرورية وما ينجم عنها
من خ�سائر ب�شرية ومادية .
و�أ� � �ض� ��اف �أن �أ� �س �ب ��وع امل� � ��رور هو
منا�سبة لو�ضع امل�شكلة املرورية
ب��أب�ع��اده��ا املختلفة �أم ��ام املجتمع
وم��ؤ��س���س��ات��ه ودع ��وة اجل�م�ي��ع �إىل
النهو�ض مب�س�ؤولياتهم لتحقيق
ال�سالمة املرورية وتفادي ما ينجم
ع��ن ح � ��وادث امل � ��رور م��ن خ�سائر
و�أ��ض��رار تلحق برثوتنا الب�شرية
ال �ت��ي ت �ع��د ال��رك �ي��زة الأ�سا�سية
للتقدم والإزده��ار ومنوهاً �إىل �أن
وزارة الداخلية تنفذ ا�سرتاتيجية
�شاملة لل�سالمة املرورية تت�ضمن
العديد من املبادرات بالتعاون مع
اجلهات املعنية بالدولة للحد من
ح� ��وادث امل� ��رور والأث � ��ار املرتتبة
عليها وتغطي هذه الإ�سرتاتيجية
كافة اجلوانب املتعلقة بال�سالمة
املرورية .
ودع��ا العميد غيث ال��زع��اب��ي �إىل
م��زي��د م��ن ال �ت �ع��اون ال �ف �ع��ال بني
ك��اف��ة �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ل�ل�ح��د من
احل��وادث امل��روري��ة التي يجب �أن
يتحمل م���س��ؤول�ي�ت�ه��ا �إىل جانب

اجل � �ه ��ات الأم� �ن� �ي ��ة والأف � � � � ��راد و
م ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص و
اجل�ه��ات املعنية بالنقل مو�ضحاً
�أن حت �ق �ي��ق ال �� �س�لام��ة امل ��روري ��ة
م �� �س ��ؤول �ي��ة ك��اف��ة ف �ئ��ات املجتمع
وي� �ج ��ب �أن ت �� �س �ع��ى ل �ل �ح��د من
احلوادث املرورية ف�أولياء الأمور
عليهم دور مراقبة الأبناء وحثهم
على الإلتزام بالقوانني املرورية .
ونا�شد قائدي املركبات بالإلتزام
بالقوانني املرورية وع��دم ارتكاب
الأخ �ط��اء ال �ت��ي ت � ��ؤدي �إىل وقوع
احل � ��وادث امل ��روري ��ة وع �ل��ى امل�شاة
دور يف وقاية �أنف�سهم من حوادث
ال��ده ����س ب��ال �ع �ب��ور م��ن الأماكن
املخ�ص�صة للعبور .
وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ق � ��ال العميد
ح �� �س�ين �أح� �م ��د احل ��ارث ��ي مدير
مديرية املرور والدوريات ب�شرطة
ابوظبي نتطلع من خالل �أ�سبوع
امل� � ��رور اخل �ل �ي �ج��ي �إىل التعامل
م ��ع ك��اف��ة � �ش��رائ��ح امل �ج �ت �م��ع من
خ�ل��ال خ �ط��ط و ب ��رام ��ج تهدف
�إىل حت�سني وت�ط��وي��ر م�ستويات
ال �� �س�لام��ة امل ��روري ��ة وذل� ��ك عرب

اط�لاق امل�ب��ادرات وو�ضع اخلطط
التي تتطابق مع �أف�ضل املمار�سات
ال �ع��امل �ي��ة يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال لدعم
وتعزيز التوا�صل مع كافة فئات
املجتمع وتوظيف خمتلف �أدوات
وق �ن��وات ال�ت��وا��ص��ل ال�ت��ي تنا�سب
احتياجات كل �شريحة جمتمعية
على حدة من اجل رفع م�ستويات
الوعي حول ال�سالمة املرورية يف
خمتلف القطاعات.
وك �� �ش��ف ال �ع �م �ي��د احل� ��ارث� ��ي �إىل
�أن امل��دي��ري��ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى تطوير
وحت ��دي ��ث خ �ط��ة � �ش��ام �ل��ة تتمثل
يف خ�ط��ة �أب��وظ �ب��ي امل�ت�ك��ام�ل��ة من
ناحية ال�ضبط امل��روري والتعليم
والتوعية والتح�سينات الهند�سية
والإ� �س �ت �ج��اب��ة ال���س��ري�ع��ة وكذلك
التقييم بجانب تطوير مواردها
الب�شرية للتعاطي م��ع الق�ضايا
املرورية ب�إحرتافية عالية .
و ت �� �ض �م �ن��ت ال �ف �ع��ال �ي��ات عر�ض
لأفالم توعوية بال�سالمة املرورية
والعديد من الفقرات التي تربز
اخل �ط��ط الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة و�آلية
عمل �شاملة م��ن �ش�أنها الإرتقاء
بامل�شهد املروري يف �إمارة �أبوظبي
مب ��ا ي��دع��م ال �ن �ت��ائ��ج الإيجابية
لربنامج معاً للحد من احلوادث
املرورية الذي �أ�سهم ب�صورة فعالة
يف رفع ن�سبة الوعي امل��روري مما
�أدى �إىل انخفا�ض وفيات احلوادث
امل ��روري ��ة ب�ن���س�ب��ة  19%خالل
ال �ع ��ام امل��ا� �ض��ي  2012مقارنة
بعام  . 2011و�ألتقت (الفجر
) ب��ال �� �س��ائ �ق��ة امل �ث��ال �ي��ة م ��ن ذوي
الإحتياجات اخلا�صة ال�سيدة �أمل
جمعة الكليبي وق��ال��ت تفاجئت
بالتكرمي وفرحت بها كثرياً ولكل
جمتهد ن�صيب والدولة و قيادتنا

اللواء �سيف ال�شعفار واللواء نا�صر العو�ضي والعميد ح�سني احلارثي
الر�شيدة ال تن�سى ال�صغري والكبري
و ك��ذل��ك نحن ذوي الإحتياجات
اخل ��ا�� �ص ��ة وك� � ��ل ان� ��� �س ��ان بجده
وتفانيه يح�صل على ثمار اجنازه
و�أن�صح اجلميع م��راع��اة ال�سرعة
والأل � �ت ��زام ب��ال���س��رع��ة القانونية
يف ال �ط��ري��ق و ال ي�ع�ن��ي الإلتزام
بقواعد ال�سري بالطريق تقييداً
للحرية يف و�صولك �إىل مبتغاك
من خالل ال�سرعة جنونية ت�ؤذي
نف�سك وغ�ي�رك ال��ذي ي�شاطرك
يف الطريق فالبد �أن ن�سعى �إىل
حتقيق ال�سالمة املرورية للجميع
 .وق ��ال ح�ل�ي�م��ان ب�ط��ي املحريبي
ال � ��ذي �أ� �ص �ي��ب ب� �ح ��ادث م� ��روري
اقعدته بكر�سي متحرك وه��و يف
مقتبل العمر ( للفجر) ال �أحب
ال���ض��رر لأح��د م��ن ال�ن��ا���س �أكانوا
�أهلي �أو غريهم و�أمتنى �أن يعي�ش
اجلميع ب�سعادة و ي�ع��رف��وا قيمة
ال�صحة والعافية يتحركون يف �أي
وق��ت ي�شاءون يلعبون وميرحون
فال�شخ�ص الذي ي�صاب باحلادث
وي �ج �ل ����س ع �ل��ى ك��ر� �س��ي متحرك
ل�ي���س��ت ��س�ه�ل��ة و ت �ت �غ�ير حياتك

بالكامل فقبل احلادث كنت �أ�سوق
ال�سيارة و�أذهب �إىل البحر و�أ�سافر
لكن بعد �أن �صرت مقعداً بالكر�سي
امل �ت �ح��رك ال ا��س�ت�ط�ي��ع ان �أم�شي
�إىل ك��ل م�ك��ان و ال�سفر �صعب و
يكون عندك جدول معني للدواء
والأك��ل وحتى النوم ت�ست�شعر �أن
احلياة غريبة عليك .
و�أ�ضاف عندما �أرى �سيارة م�سرعة
ال يبايل �صاحبها بحياته وحياة
غ�يره �أمت�ن��ى ل��ه م��ن ك��ل قلبي �أن
ي�صل �إىل �أهله �سالماً و�أ�سعى �إىل
وعي النا�س على قدر ا�ستطاعتي
وق� ��د ق �م��ت ب �ع ��دة م � �ب� ��ادرات من
اج��ل اي�صال ر�سالة وه��ى �ضرورة
مراعاة ال�شباب للقوانني املرورية
واملحافظة على حياتهم فعندما
جت �ل ����س م� ��ع � �ص��دي��ق ل� ��ك وبعد
��س��اع�ت�ين ي �ق��ال ل��ك م ��ات بحادث
� �س �ي��ارة ف�ه��و �أم ��ر م� ��ؤمل وعندما
يخرج مع �أ�صحابه وبعدها ي�أتون
�إىل �أم��ه ال�ت��ي رب�ت��ه وك�برت��ه و�إذا
خرج تنظره بفارغ ال�صرب يقولون
لها ابنك مات بحادث �سيارة كيف
�سيكون ح��ال ه��ذه الأم امل�سكينة

املكلومة على ولدها .
وكيف تقبلت �أمك نب�أ حادثك
ق��ال املحريبي �أم��ي �شاب �شعرها
ع �ل��ى ط ��ول ومل ت ��أك ��ل � 3أ�شهر
و ع �ن��دم��ا � �س��اف��رت م �ع��ي للعالج
�إىل بريطانيا تعبت وخ��ار قواها
و�أحل � � ��ت ع �ل �ي �ه��ا �أن ت ��رج ��ع �إىل
�أبوظبي وقبلت ورجعت يل بعد 6
�أ�شهر وهى يف �صحة وعافية .
و �أو��ض��ح حليمان بطي املحريبي
�أنه تقدم مب�شروع ل�صندوق خليفة
حول �سيارات ل��ذوي الإحتياجات
اخل ��ا�� �ص ��ة ول� � ��دى �أف � �ك� ��ار كثرية
ومل مي�ن�ع��ي اجل �ل��و���س بالكر�سي
امل �ت �ح��رك م��ن ال���س�ع��ى والإبتكار
ق��در ا�ستطاعتي وع�ن��دم��ا �أم�شي
يف �شوارع �أبوظبي افكر ملاذا ال يتم
عمل هذا ال�شئ فعلى �سبيل املثال
يف م��دي�ن��ة ��ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة الطبية
ف�ك��رت مل��اذا ال يتم القيام بفتحة
خ��ا��ص��ة ل �� �س �ي��ارات الإ� �س �ع��اف لأن
بعد الإ�شارة املرورية تكون هناك
فتحة طويلة ففكرت ملاذا ال يوجد
م��دخ��ل ل���س�ي��ارات ال �ط��وارئ دون
الدخول بعد الإ�شارة املرورية .

ال�شيخ حممد بن �سعود يفتتح �أ�سبوع املرور اخلليجي الـ 29
•• �أم القيوين-وام:

ثمن ال�شيخ حممد ب��ن �سعود بن
را�شد املعال جهود وزارة الداخلية
بقيادة الفريق �سمو ال�شيخ �سيف
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء وزي ��ر الداخلية
يف ت �ع��زي��ز ال �� �س�لام��ة امل ��روري ��ة يف
ال ��دول ��ة وح��ر� �ص �ه��ا يف الت�صدي
ل� �ل� �ح ��وادث امل � ��روري � ��ة م� ��ن خ�ل�ال
ن���ش��ر ال��وع��ي امل � ��روري ب�ي�ن �أف� ��راد
امل�ج�ت�م��ع وم���س�ت�خ��دم�ين الطريق
وال�ت��وا��ص��ل امل�ستمر م��ع م�ؤ�س�سات
امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي ل ��دع ��م ال��وع��ي

والثقافة امل��روري��ة وال�ت��ي ك��ان لها
دور كبري خالل ال�سنوات الأخرية
يف تقليل احل��وادث امل��روي��ة خا�صة
بني فئة ال�شباب .ج��اء ذل��ك خالل
�إف �ت �ت��اح��ه ف�ع��ال�ي��ات �أ� �س �ب��وع امل ��رور
اخل�ل�ي�ج��ي امل��وح��د ام ����س يف �إدارة
املرور والدوريات حتت �شعار غايتنا
��س�لام�ت��ك ال� ��ذي ح �� �ض��رة العميد
ال�شيخ را�شد بن �أحمد املعال قائد
ع��ام �شرطة �أم القيوين وال�شيخة
�آمنة بنت علي املعال مديرة منطقة
�أم ال �ق �ي��وي��ن ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة و�سعادة
ال �ع �م �ي��د � �س ��امل �أح� �م ��د امل ��زروع ��ي
ن��ائ��ب ع ��ام ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل�شرطة

�أم ال �ق �ي��وي��ن وال �� �ض �ب��اط وم� ��دراء
امل��ؤ��س���س��ات احلكومية يف الإم ��ارة.
و� �ش �ه ��د احل� ��� �ض ��ور ف � �ق� ��رات حفل
االفتتاح التي قدمها طلبة وطالبات
م � ��دار� � ��س م �ن �ط �ق��ة �أم القيوين
التعليمية وت�ضمنت فقرات غنائية
وم �� �ش��اه��د مت�ث�ي�ل�ي��ة �إ�� �ض ��اف ��ة �إىل
ت�ف�ق��ده��م امل �ع��ر���ض امل � ��روري الذي
�شاركت فيه �إدارتا املرور والدوريات
وال� ��دف� ��اع امل � ��دين وم���س�ت���ش�ف��ى �أم
القيوين و�شركة �ساعد للأنظمة
املرورية وعر�ضت كل جهة ال�صور
وامل �ج �� �س �م��ات ال �ت��ي ت �ب�رز دور كل
م�ؤ�س�سة يف تعزيز ال��وع��ي املروري

ب�ين �أف ��راد املجتمع  .وك��رم ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن � �س �ع��ود امل� �ع�ل�ا وقائد
ع ��ام ��ش��رط��ة �أم ال�ق�ي��وي��ن اجلهات
امل�شاركة يف الفعاليات واملتميزين
يف �إدارة امل��رور وال��دوري��ات وممثل
وف��د مم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ال�شقيقة.
و�صرح املقدم �سعيد عبيد بن عران
م��دي��ر �إدارة امل ��رور وال ��دوري ��ات يف
القيادة العامة ل�شرطة �أم القيوين
�أن فعاليات �أ�سبوع املرور اخلليجي
ل �ه��ذا ال �ع ��ام ي �ه��دف �إىل تو�صيل
ر�سالة ملختلف �شرائح املجتمع �أن
ال �� �س�لام��ة امل ��روري ��ة غ��اي��ة وهدف
ت�سعى وزارة الداخلية متمثلة يف

الإدارة ال�ع��ام��ة للتن�سيق امل ��روري
للو�صول �إليه خالل العام اجلاري
وال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن احل� ��وادث املرورية
ال� �ت ��ي ي � � ��روح � �ض �ح �ي �ت �ه��ا ك� ��ل ع ��ام
�أ�شخا�ص ب�سبب احل��وادث املرورية
التي ال ت��زال ت�شكل قلقا للأجهزة
الأمنية يف الدولة نتيجة ما ت�سببه
من وفيات و�إ�صابات بالغة وخ�سائر
م��ادي��ة يف املمتلكات وتكبد �أمواال
ط��ائ �ل��ة .و�أو�� �ض ��ح �أن �إدارة امل ��رور
وال��دوري��ات يف �شرطة �أم القيوين
نظمت خ�لال ه��ذا ال�ع��ام برناجما
ح ��اف�ل�ا ب��ال �ف �ع��ال �ي��ات الريا�ضية
والثقافية واملحا�ضرات التوعوية

بعد ع�شرة �أيام متوا�صلة من العرو�ض املبهرة والفعاليات الرتفيهية امل�شوقة

اختتام فعاليات مهرجان ق�صر احل�صن مب�شاركة جماهريية وا�سعة
•• �أبوظبي-الفجر:

اختتمت ف�ع��ال�ي��ات م�ه��رج��ان ق�صر
احل� ��� �ص ��ن يف �أب ��وظ � �ب ��ي بح�ضور
ج �م��اه�يري ك�ب�ير ��س�ج��ل �أك�ث�ر من
� 30ألف زائر طيلة فرتة املهرجان،
الذين توافدوا من داخل العا�صمة
وخارجها للم�شاركة يف االحتفاالت
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ا� �س �ت �م��رت لع�شرة
�أي� � ��ام لأول م� ��رة يف م ��وق ��ع ق�صر
احل �� �ص��ن ،ح �ي��ث �أت �ي �ح��ت ل �ل��آالف
فر�صة التعرف على املا�ضي العريق
ل�ل�م��دي�ن��ة وع�لاق�ت�ه��ا ب�ن���ش��أة ق�صر
احل �� �ص ��ن .وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة قال
ف�ي���ص��ل ال���ش�ي��خ ،م��دي��ر املهرجان،
وم��دي��ر مكتب الفعاليات يف هيئة
�أب��وظ�ب��ي لل�سياحة والثقافة :لقد
ح �ق ��ق م� �ه ��رج ��ان ق �� �ص��ر احل�صن
جناحاً باهرا بامتياز ،انعك�س هذا
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ف��اع��ل اجلماهريي
الكبري وح�ضور الآالف من الزوار
الذين تزايد توافدهم يومياً على
م �ق��ر ق �� �ص��ر احل �� �ص��ن م ��ن جميع
انحاء الدولة ،والذي �شهد اهتماماً
اع �ل��ام � ��ي حم� �ل ��ي ودويل كبري،
ليكمل جن��اح الفعاليات الرتاثيه

وال�ث�ق��اف�ي��ه الأخ � ��رى يف �أبوظبي،
ح �ي��ث ق��دم��ت ف �ع��ال �ي��ات املهرجان
ال �ع��رو���ض احل� �ي ��ة ،ال �ت��ي قدمتها
جمموعة م��ن حم�تريف ال�صناعات
اليدوية الإماراتية واال�ستعرا�ضات
الرتفيهية التي �أ�ستمتع بها اجلميع
�صغاراً وكباراً  ،وتعرفوا من خاللها
على الرتاث الإماراتي وتاريخ ن�ش�أة
ق�صر احل�صن وعالقته التاريخية
بت�أ�سي�س مدينة �أبوظبي.
و�أ��ض��اف :لقد وف��ر مهرجان ق�صر

احل �� �ص��ن ال� �ع ��دي ��د م� ��ن املن�صات
املعرفية �سواء من خالل العرو�ض
التفاعلية �أو امل�شاركات اجلماهريية
م �ع �ن ��ى ع �ب��ر ق� � �ن � ��وات ال� �ت ��وا�� �ص ��ل
الإج�ت�م��اع��ي وال�ف�ع��ال�ي��ات املختلفه
يف املهرجان التي ت�ضمنت منتدى
ق �� �ص��ر احل �� �ص��ن و م �ع��ر���ض ق�صر
احل�صن  .ومما ال �شك فيه �أن ق�صر
احل�صن الذي ميتد تاريخه لأكرث
م ��ن  250ع ��ام� �اً ،ه ��و ب �ح��د ذات ��ه
التج�سيد العملي للثقافة والرتاث

الإم� ��ارات� ��ي ،وق ��د ج� ��اءت فعاليات
م �ه��رج��ان ق���ص��ر احل���ص��ن لتعك�س
ت �ل��ك امل �ك��ون��ات وال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل التي
يت�ألف منها املجتمع الإماراتي ،ملنح
االج�ي��ال اجل��دي��دة فر�صة التعرف
ع�ل��ى ال �ت��اري��خ ال �ع��ري��ق للعا�صمة،
وه� ��ذا م��ا جت �ل��ى �أم � ��ام �أع �ي�ن االف
امل �� �ش��اه��دي��ن م ��ن خ�ل��ال العر�ض
املبهر ق�صة ح�صن ،جمد وطن وهو
م��ن �إخ ��راج ال�ف�ن��ان ال�ع��امل��ي فرانكو
دراغون ،الذي ا�ستفاد من التقنيات

احل��دي �ث��ة واخل �ل �ف �ي��ات املو�سيقية
ال�شجية والأداء ال��رائ��ع للفنانني
امل�شاركني ،لإجن��از واح��د من �أكرث
ال�ع��رو���ض اب �ه��اراً وج �م��ا ًال ،لتعك�س
لوحاته الفنيه اال�ستعرا�ضيه� ،أن
�أح�ل�ام ال �ق��ادة وال��رم��وز امل�ؤ�س�سني
ه��ي الآن واق ��ع نعي�شه ون�ن�ع��م به،
ون�ح��ن يف هيئة �أب��وظ�ب��ي لل�سياحة
وال �ث �ق��اف��ة ع �ل��ى ث �ق��ة ب� � ��أن ر�سالة
امل�ه��رج��ان ق��د و��ص�ل��ت �إىل اجلميع
حيث مت تلخي�ص الرحلة التاريخية
لهذا ال�شعب و�سرد ق�صة الإمارات
بطريقة ملهمة وجذابة.
ك ��ان ��ت ف �ع��ال �ي��ات م �ه��رج��ان ق�صر
احل �� �ص��ن ق ��د ان �ط �ل �ق��ت ي � ��وم 28
ف�براي��ر وا�ستمرت حتى  9مار�س،
بح�ضور ر��س�م��ي و�شعبي كبريين،
وت �� �ض �م��ن ال �ك �ث�ير م ��ن الفعاليات
وور�ش العمل التفاعلية والأن�شطة
ال�ترف�ي�ه�ي��ة ،ال�ت��ي ج��اء ت�صميمها
ل�ي�ع�ك����س  250ع ��ام� �اً م ��ن تاريخ
�أب��وظ �ب��ي والإم � � ��ارات .وق ��د توافد
على امل�ه��رج��ان �أك�ث�ر م��ن � 30ألف
زائر طيلة فرتة املهرجان حر�صوا
ع�ل��ى ال �ت��وج��ه �إىل ق�ل��ب العا�صمة
وامل �� �ش��ارك��ة يف ف �ع��ال �ي��ات مهرجان

وال��زي��ارات املدر�سية وحتر�ص على
�أن ت���س�ت�ه��دف ال �ف �ع��ال �ي��ات جميع

فئات اجلمهور وتوعيتهم ب�أهمية
االلتزام بالقوانني املرورية وجتنب

تعري�ض النف�س وح�ي��اة الآخرين
للخطر.

جمعية الإمارات ملتالزمة داون تنظم املهرجان ال�سنوي للعناية ب�صحة الفم والأ�سنان
نظمت جمعية االم � ��ارات ملتالزمة
داون ال �ي��وم م �ه��رج��ان ��ص�ح��ة الفم
والأ� �س �ن��ان ال���س�ن��وي ب��ال �ت �ع��اون مع
جمموعة التثقيف ال�صحي بهيئة
ال���ص�ح��ة ب��دب��ي ل�ل�ع��ام ال��راب��ع مبقر
اجل�م�ع�ي��ة ب�ج�م�يره رق ��م  1مقابل
ال �� �ش��اط��ئ امل �ف �ت��وح مب �� �ش��ارك��ة ذوي
متالزمة داون و�أ�سرهم .
وق � ��د ت �� �ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج ع �م��ل هذا
امل �ه��رج��ان ال �ع��دي��د م��ن الفعاليات
حيث مت ت��دري��ب مم��ن لديهم ذوي
متالزمة داون على كيفية العناية
وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ��س�لام��ة �أ�سنانهم
من خالل عر�ض الأف�لام التوعوية
اخل��ا� �ص��ة ب���ص�ح��ة ال �ف��م والأ�سنان
وع ��ر� ��ض ل �ت �ط �ب �ي �ق��ات ع �م �ل �ي��ة من
خالل فنيات الأ�سنان وفح�ص جميع
امل�شاركني لتحديد احلاجة ملراجعة
الطبيب يف العيادة .
وقالت �سعادة ال�سيدة �سونيا ال�سيد
�أح� �م ��د ال �ه��ا� �ش �م��ي رئ �ي ����س جمل�س
الإدارة �إن املهرجان ا�ستهدف �أع�ضاء
اجلمعية م��ن ذوي م�ت�لازم��ة داون
من الفئة العمرية من عامني فما
فوق ،الذي مت فيه تعريف الأع�ضاء
على الطريقة ال�صحيحة ال�ستعمال
ال �ف��ر� �ش��اة لتنظيف الأ� �س �ن��ان و�أث ��ر
التغذية اجليدة يف �سالمة الأ�سنان

و�صحتها .وي�أتي هذا املهرجان �ضمن
�أن�شطة اللجنة الطبية باجلمعية
برئا�سة الدكتورة منال جعرور نائبة
رئي�س حمل�س االدارة رئي�سة اللجنة
الطبية وال�ت��ي �أك��دت خ�لال كلمتها
ب�أن هذا املهرجان يهدف �إىل توثيق
العالقة ب�ين اجلمعية والقطاعات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ن��ى بالتوعية
حول �أهمية الرعاية ال�صحية للفم
والأ� �س �ن��ان م�ن��ذ ال���ص�غ��ر واملداومة
على الك�شف املبكر لأم��را���ض اللثة
والفم والأ�سنان والأ�سباب الرئي�سة
ل�ل�إ��ص��اب��ة بالت�سو�س وع�ل��ى ر�أ�سها
ال�ت�غ��ذي��ة غ�ير اجل �ي��دة  ،بالإ�ضافة
ل�شرح ع��ن م��راح��ل الت�سو�س ونبذة
خمت�صرة عن طرق العالج .
ويف نهاية املهرجان تقدمت الها�شمي

بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل جميع
القائمني على جمموعة التثقيف
ال���ص�ح��ي ب� � ��إدارة خ��دم��ات الأ�سنان
ال �ت��اب��ع ل�ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية
الأول �ي��ة بهيئة ال�صحة ب��دب��ي على
دعمهم املتوا�صل والبناء للجمعية
وال ��ذي ك��ان ل��ه �أث ��ر ك�ب�ير يف اجناح
فعاليات اجلمعية.
ك �م ��ا ث �م �ن��ت ال �ه��ا� �ش �م��ي م�شاركة
املتطوعني من كلية الطب بجامعة
الإم� ��ارات على م�شاركتهم والذين
�سعوا وحر�صوا على امل�شاركة يف هذا
املهرجان من �أجل م�ساعدة و�إ�سعاد
ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة ث ��م ب �ع��د ذل� ��ك قامت
ال�ه��ا��ش�م��ي ب�ت��وزي��ع ��ش�ه��ادات ال�شكر
والتقدير على فريق العمل امل�شارك
يف هذا املهرجان واملتطوعني.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جورنال مطعم وكافيه
رخ�صة رقم CN 1008752:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة حميد را�شد �سليمان حمد ال�شام�سي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مارليا �سوريانوياب ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم خليل احمد عبداهلل احلو�سني
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1.2*12اىل 10*1
تعديل ا�سم جتاري:من/جورنال مطعم وكافيه

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بوابة اخلليج للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1098211:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ح�سن مال اهلل عبداهلل حممد احلمادي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني مال اهلل عبداهلل حممد احلمادي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*4اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/بوابة اخلليج للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دملون للمفرو�شات
رخ�صة رقم CN 1155766:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �صالح احمد عبدالرحمن ح�سن احلمادي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يد اهلل حممد ويل كاميابي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /يد اهلل حممد ويل كاميابي من  %100اىل %49
تعديل وكيل خدمات/حذف ح�سني حممد ا�سد اهلل اخلوري
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1.2*6اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/دملون للمفرو�شات

تعديل ن�شاط/ا�ضافة كافترييا ()5610003
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) ()4330015
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال الطالء والدهانات للمباين ()4330003
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

اىل/بقالة الندى ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلدمة للطباعة وخدمات رجال
االعمال ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1261067:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد ا�سماعيل داود حممد ال ب�شر من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء /احمد ا�سماعيل داود حممد ال ب�شر من  %25اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن عبداهلل قا�سم حممد العديني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بدر عالق ح�سن عبداهلل احلمادي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  3.55*1.2اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/اخلدمة للطباعة وخدمات رجال االعمال ذ.م.م

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بقالة ()4711003
تعديل ن�شاط/حذف بيع االثاث املنزيل  -بالتجزئة ()4759001
تعديل ن�شاط/حذف بيع البطانيات والبيا�ضات اجلاهزة وال�شرا�شف  -بالتجزئة ()4751004
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ار�ض الف�ضاء للمقاوالت
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1176196:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
جابر جا�سم �سيف حمد اجلالف املهريي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
جابر جا�سم �سيف حمد اجلالف املهريي من  %51اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شريف الدين  -عبداملجيد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن نزر الدين
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1009854باال�سم التجاري امل�صبغة املركزية
بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان
عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�ستوديو بريفكت
�شوت للكتابة والت�صوير ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1168506:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد جمعه علي م�سعود الظاهري ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سعيد نا�صر خلفان املزروعي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سكاي الين للو�ساطة
التجارية رخ�صة رقم CN 1162953:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عبداهلل �صالح حميد �سعيد ال�شام�سي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
عبداهلل �صالح حميد �سعيد ال�شام�سي من  %0اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداحلميد حممد م�سلم �صايف
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

THE JOURNAL CAFE & RESTAURANT

اىل/مطعم وكافترييا بريل اوف اورينت

PEARL OF THE ORIENT CAFE & RESTAURANT

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

GULF GATE GENERAL CONTRACTING

اىل/بوابة اخلليج لل�صبغ والديكور

DELMON FURNITURE

GULF GATE PAINT & DECOR

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

الغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

ALKHEDMA TYPING & BUSINESS SERVICES CENTER LLC

AL NADA GROCERY LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

اىل/اخلدمة للطباعة

ALKHEDMA TYPING

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دلوعتي خلياطة ال�شيله
والعباية رخ�صة رقم CN 1156668:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  95*4اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/دلوعتي خلياطة ال�شيله والعباية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نظارات االمارات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1101730:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
�ضياء اهلل ا�ستاذ ح�سني �ضياء انني من  %49اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد عبيد حممد عبيد النقبي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة توما�س ماناتو توما�س ()%24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعيد حممد عمر خليفة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

باال�شارة اىل االعالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم
 10666بتاريخ  2012/12/16بخ�صو�ص الرخ�صة التجارية
رقم  CN 1099381باال�سم التجاري:اخوان حممد للمقاوالت
العامة .تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بانه ورد خط�أ يف
االعالن امل�شار اليه اعاله ومل تذكر التعديالت التالية:
تعديل اال�سم التجاري اىل اخوان حممد العمال الطابوق
والبال�سرت ذ.م.م وال�صحيح هو اخوان حممد العمال الطابوق
والبال�سرت.
باال�ضافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�سابق
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجناز العاملية للمقاوالت
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1458631:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ح�سام الدين احمد ب�شندي حممد ()%49
تعديل ن�سب ال�شركاء
احمد م�سلم �سامل بخيت الكثريي من  %50اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�سعود حماد م�سعود ن�صيب املهري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة برج
االبداع العمال اجلب�س رخ�صة رقمCN 1234805:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة م�سعود بن عبداهلل بن م�سعود البلو�شي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي احمد احمد املليك القحطاين
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

باال�شارة اىل االعالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم
 10721بتاريخ  2013/2/20بخ�صو�ص الرخ�صة التجارية رقم
 1114104باال�سم التجاري:نيولوك ليدي لل�شيلة والعبايا.
تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بالتعديالت التالية:
الرتاجع عن البيع والتنازل اىل ال�سيد �سيف �سعيد مراد البلو�شي
الغاء الرتخي�ص
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االيدي املخل�صة للنظافة
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1130813:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة فهد علي م�صبح ال�شام�سي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كمال ا�سماعيل علي رزق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عبيد حممد عبداهلل الرا�شدي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/االيدي املخل�صة للنظافة العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز عابد للنظارات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1105832:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد عبيد حممد عبيد النقبي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مرمي جمعه �سعيد جمعه الظاهري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

DALLOATI SHEILA & ABAYA TAILORING

اىل/تعابري للنقليات العامة

EXPRESSIONS GENERAL TRANSPORTING

تعديل ن�شاط/ا�ضافة نقليات عامة ()4923011
تعديل ن�شاط/حذف تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية (العباءات
الن�سائية) ()1410906
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

تنويه

�إعــــــــــالن

تنويه

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

LOYAL HANDS GENERAL CLEANING & CONTRACTING LLC

اىل/االيدي املخل�صة للنظافة العامة

LOYAL HANDS GENERAL CLEANING & CONTRACTING

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2013/3/6:م

املودعة حتت رقم 174528 :
تاريخ ايداع االولوية2012/5/31:م
با�سم�:شركة الكمالكو لتجارة مواد التجميل �ش.ذ.م.م
وعنوان:دبي املدينة العاملية
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
م�ستح�ضرات تبي�ض االقم�شة واملواد امل�ستعملة يف غ�سل وكي املالب�س م�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل والفرك
العطور والزيوت اال�سا�سية مواد وغ�سول ال�شعر ومعاجني اال�سنان واملكياجات وم�ستح�ضرات تنظيف وتزين
ال�شعر وجميع انواع ال�شامبو واال�صباغ امل�ستعملة لتزين وجتميل ال�شعر وكل ما هو م�صنف يف الفئة (.)3
الواقعة بالفئة 3:
و�صف العالمه:كلمة  STARSكتبت باحرف التينية مميزة وحتتها عبارة 7 STARS COSMETICS
بالالتينية اي�ضا .
اال�شرتاطات :عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�ستخدام كلمة ( )STARSمبعزل عن العالمة او باالو�ضاع
االخر العتبارها �شائعة اال�ستخدام بالفئة.
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شباب اجليزة للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1194834:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من�/شباب اجليزة للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/و�ضاح الغربية للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1278398:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  60*40اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/و�ضاح الغربية للمقاوالت العامة

اىل�/شباب اجليزة لل�صيانة العامة

اىل/و�ضاح الغربية لل�صيانة العامة

SHBAB ALGIZA GENERAL CONTRACTING

WADAH ALGAHRBIA GENR - CONT

SHABA ALGIZA GENERAL MAINTENANCE

WADAH ALGAHRBIA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�ضافة ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط/ا�ضافة ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

مغ

مغ

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الدرة النادرة للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1134687:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد علي �ضيف اهلل �صالح الدره ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عباد �ضيف اهلل �صالح الدرة
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة الدرة النادرة للمقاوالت العامة
AL DORA AL NADERA GENERAL CONTRACTING EST

اىل/الدره النادرة لتنجيد املفرو�شات
ALDOORA ALNADERA FURNITURES UPHOLSTERY

تعديل ن�شاط/ا�ضافة تنجيد االثاث املنزيل ()9524003
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

االثنني  11 -مارس  2013م  -العـدد 10737
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دائرة املالية � -أبوظبي تنظم ور�شة عمل حول تطبيق نظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
•• �أبوظبي-الفجر:

نظمت دائرة املالية – �أبوظبي ،ممثلة ب�إدارة التميز امل�ؤ�س�سي ،م�ؤخراً يف
مقرها الرئي�سي بالعا�صمة �أبوظبي ،ور�شة عمل حتت عنوان م�س�ؤوليات
ال��دائ��رة جت��اه تطبيق نظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة  ،وذلك
بح�ضور �سعادة عبد اهلل م�صلح الأحبابي ،وكيل دائرة املالية بالإنابة؛
�سعادة حممد �سلطان الهاملي ،مدير عام املالية و�سعادة �سعيد �أحمد
املهريي ،مدير عام الإدارة العامة للجمارك� ،إىل جانب م�شاركة عدد
من املدراء التنفيذيني من جانب املالية و�إدارة اجلمارك يف الدائرة.
وت�أتي هذه الور�شة يف �إطار التزام الدائرة بتطبيق جميع معايري البيئة
وال�صحة وال�سالمة يف م�ك��ان العمل ،مب��ا يتما�شى م��ع ر�ؤي��ة حكومة
�أبوظبي  2030لتوفري �أماكن عمل �آمنة و�صحية جلميع املواطنني

واملقيمني يف الإمارة.
وا�ستهلت ال��ور��ش��ة بكلمة افتتاحية �أل�ق��اه��ا ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل م�صلح
الأح�ب��اب��ي �أك��د فيها على ال�ت��زام دائ��رة املالية بتفعيل معايري البيئة
وال�صحة وال�سالمة املهنية� ،ضمن ك��اف��ة العمليات واخل��دم��ات التي
تقدمها خمتلف قطاعاتها و�إدارتها ،حيث يعترب ذلك جزء ال يتجز�أ من
الإجراءات الإدارية املتبعة يف الدائرة وخا�صة الإدارة العامة للجمارك
واملرافق اجلمركية التي تتبعها.
كما �شملت الور�شة عر�ض تقدميي تناول نظام �إدارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة يف �أبوظبي و�إطار العمل الت�شريعي له ،حيث جرى ا�ستعرا�ض
املتطلبات اخلا�صة بالكيانات احلكومية جلهة �إدارة الآث��ار واجلوانب
املرتبطة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة.
و�شهدت ور�شة العمل نقا�شاً معمقاً حول مراحل ت�أ�سي�س الق�سم اخلا�ص

ب ��إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة يف ال��دائ��رة ،ودور الإدارة العليا يف
�ضمان �إع��داد وتطبيق كافة م��راح��ل امل���ش��روع� ،إىل جانب بحث مهمة
تثقيف املوظفني وتدريبهم ب��أم��ور البيئة وال�صحة وال�سالمة .كما
�أطلع امل�شاركون على خماطر الأم��ن ،ال�صحة وال�سالمة يف العمليات
اجلمركية يف خمتلف املراكز اجلمركية وبحث �آلية معاجلتها وو�ضع
احللول اجلذرية لها.
وق��ال �سعادة عبد اهلل م�صلح الأحبابي :ن�سعى من خالل تنظيم هذه
الور�شة �إىل �إي�ضاح �أدوار وم�سئوليات الإدارة العليا لدائرة املالية يف
تطبيق نظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة يف �أبوظبي� ،إىل جانب
مناق�شة بع�ض الق�ضايا وال�ت�ح��دي��ات املتعلقة بتطبيق ه��ذا النظام
والإجراءات الكفيلة ب�ضمان التبليغ عن كافة الق�ضايا املتعلقة بال�صحة
وال���س�لام��ة وح�م��اي��ة البيئة ب��ال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات املعنية يف حكومة

�أب��وظ�ب��ي .و�أ��ض��اف �سعادته :تتمثل الأه ��داف الإ�سرتاتيجية لدائرة
املالية يف جمال ال�صحة ،ال�سالمة وحماية البيئة واجلودة يف احلفاظ
على مواقع العمل مبا ي�ضمن االلتزام ب�أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة
للعاملني ،املقاولني واملتعاملني وك�سب ر�ضاهم؛ مع احلر�ص على عدم
القيام ب�أية �أن�شطة لها �آثار وتداعيات �ضارة على البيئة وخا�صة �ضمن
املراكز اجلمركية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه جرى تطوير وتقدمي نظام �إدارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة اخلا�ص بدائرة املالية يف �أكتوبر  ،2011وقد جاءت املوافقة
عليه نتيجة ال�ستيفائه جلميع املتطلبات اخلا�صة بنظام �إدارة البيئة
وال�صحة وال�سالمة يف �أبوظبي دون �أي مالحظات ،كما �أنه من املقرر �أن
يتم االنتهاء من تنفيذ النظام يف غ�ضون عام واحد من تاريخ املوافقة
عليه.
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انخفا�ض احلوادث بن�سبة  20%و�إطالق مبادرة لتثقيف طالب املدار�س

نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة يفتتح فعاليات ا�سبوع املرور لدول جمل�س التعاون اخلليجي 29
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

افتتح العميد حممد النوبي حممد نائب قائد عام �شرطة ر�أ���س اخليمة
�صباح �أم�س مبركز منار التجاري فعاليات �أ�سبوع املرور التا�سع و الع�شرون
لدول جمل�س التعاون اخلليجي املقام حتت �شعار ( غايتنا �سالمتك) خالل
الفرتة من  10ولغاية  15مار�س اجلاري .
وح�ضر حفل االفتتاح عدد من املدراء العامون و مدراء الإدارات ،و الوفد
القطري امل�شارك يف احتفاالت ال��دول��ة لأ�سبوع امل��رور ،وكذلك ع��دد من
ال�ضباط و�ضباط ال�صف و الأفراد ،وجمموعة من طلبة املدار�س.
ويف م�ستهل االحتفال عزفت مو�سيقى ال�شرطة ال�سالم الوطني ،ثم قام
العميد حممد النوبي بافتتاح املعر�ض امل��روري و االطالع على الأجنحة
املوجودة و التي ت�ضم جناح �إدارة املرور والدوريات و �أكادميية ر�أ�س اخليمة
للطرق و امل��رور ،و موا�صالت الإم ��ارات ،و املركز الثقايف ب��ر�أ���س اخليمة
ب��اال��ض��اف��ة اىل م���ش��ارك��ات ( )15م��در��س��ة م��ن م��دار���س ال�ب�ن�ين والبنات
بالإمارة ،ف�ض ً
ال عن م�شاركة جمموعة تكاتف يف تنظيم حفل االفتتاح و
تقدمي جمموعة من امل�شاركات للأطفال .
وقدمت اجلهات امل�شاركة �شرحا مف�صال ملعرو�ضاتها التي ت�ضم لوحات عن
حوادث مرورية ،وجم�سات ،وكذلك عر�ض جمموعة من �سيارات و�آليات
ال�شرطة املجهزة مب�ع��دات الإ��س�ع��اف والإن �ق��اذ كما قدمت جمموعة من
املدار�س فقرة ا�ستعرا�ضية عن ال�سرعة و خماطر جتاوز الإ�شارة ال�ضوئية
احل �م��راء ،اىل ج��ان��ب ف�ق��رة م��ن ال�ت�راث ال���ش�ع�ب��ي ،ويف خ�ت��ام االحتفال
ق��ام العميد حممد النوبي بتكرمي ع��دد م��ن املتعاونني م��ع �إدارة املرور
والدوريات.
وق��ال العميد حممد النوبي حممد �أن انطالق �أ�سبوع امل��رور اخلليجي

ي�أتي �ضمن مبادرات قطاع املرور ،ويف �إطار اخلطة الإ�سرتاتيجية بوزارة
الداخلية لتح�سني ال�سالمة املرورية على الطرق ،و�شعار هذا العام ي�أتي
ليج�سد �شعارات املرور التي حملتها �أ�سابيع املرور اخلليجية على مدى هذه
ّ
ال�سنوات الطويلة ،فقد جاء ال�شعار لي�ؤكد حقيقة �أن احلفاظ على حياتنا
وحياة الآخرين وجميع م�ستخدمي الطريق من �أخطار احلوادث املرورية
م�س�ؤولية م�شرتكة بني الأج�ه��زة امل��روري��ة ،و�أف ��راد املجتمع وم�ؤ�س�ساته
العامة واخلا�صة  ،فالكل �شريك يف هذه امل�س�ؤولية .
و�أ� �ض��اف ب ��أن احل ��وادث امل��روري��ة ال ت��زال ت�شكل هاج�ساً مقلقاً للأجهزة
الأمنية يف الدولة ،وللجمهور على حد �سواء ،ب�سبب ما ترتكه من �آثار
�ضارة تتمثل يف �أع��داد الوفيات والإ�صابات والآث��ار االجتماعية الأخرى،
وكان البد من خلق ثقافة الوعي املروري جلميع �أفراد املجتمع ،وتكاتف
اجلهود للحد من احل��وادث املرورية ،وذل��ك حفاظاً على �سالمة الأرواح
واملمتلكات ،و�إن �أ�سبوع املرور اخلليجي املوحد يج�سد الت�ضامن والتوا�صل
بني الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي وير�سخ وحدة الأهداف
التي ت�سعى لها من �أجل �إيجاد حلول علمية وجذرية للق�ضية املرورية.
و�أكد نائب قائد عام ال�شرطة ب�أن وزارة الداخلية تطالب دائماً بو�ضع كل
الإمكانات لإجناح هذه االحتفالية احل�ضارية و�أن تكون هذه االحتفالية
امل��روري��ة ب��داي��ة ج��دي��دة وان�ط�لاق��ة حقيقية لتحقيق الأه ��داف املرجوة
بخف�ض احلوادث املرورية �إىل �أدنى حد ممكن بت�ضافر جميع اجلهود ،و�إن
ال��وزارة ت�سعى من خالل دعم اجلهود التي تهدف �إىل امل�ضي قدما حلل
امل�شكالت املرورية �إىل االرتقاء مب�ستوى اخلدمات ا�ستنادا �إىل منهج علمي
يرتكز على �أحدث الأ�ساليب العلمية والتقنية.
كما �إن الدور املبذول من �إدارات الإعالم والعالقات العامة على م�ستوى
وزارة الداخلية وجميع القيادات والإدارات التابعة لها تعترب جهودا حثيثة

من �أجل تر�سيخ ال�سلوكيات املرورية ال�سليمة ومكافحة الت�صرفات ال�سلبية
من �أجل ت�أكيد الأمن املروري على الطريق.
وم ��ن ج��ان�ب��ه �أع �ل��ن ال�ع�ق�ي��د ع�ب��د اهلل ع�ل��ي م�ن�خ����س م��دي��ر �إدارة امل ��رور
والدوريات بالإدارة العامة للعمليات املركزية ب�شرطة ر�أ�س اخليمة �إطالق
مبادرة بالتعاون مع منطقة ر�أ�س اخليمة التعليمية لن�شر الثقافة املرورية
بني �أكرب عدد من طالب و طالبات املدار�س بهدف خلق جيل مروري واع
ومدرك لق�ضايا جمتمعه املرورية ،للعمل على احلد من احلوادث املرورية
.
و�أ��ش��ار مدير �إدارة امل��رور وال��دوري��ات ب ��أن القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س
اخليمة �أ�صدرت من خالل �إدارة املرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات
املركزية التقرير الإح�صائي للحوادث املرورية للعام املا�ضي 2012م،
حيث �سجل التقرير انخفا�ضا ملحوظاً يف عدد الوفيات و احل��وادث عن
العام الذي �سبقه 2011م.
حيث بلغ جمموع احل��وادث يف 2012م (  )253ح��ادث ،فيما بلغ عدد
الوفيات ( )55حالة وف��اة � ،أم��ا يف عام 2011م فبلغ جمموع احلوادث
( )316ح��ادث ، ،وبلغ عدد الإ�صابات يف عام 2012م (� )344إ�صابة،
�أما يف عام  2011فبلغت (� )428إ�صابة ،كما بلغ عدد الوفيات ()56
حالة وفاة ،حيث نالحظ انخفا�ض عدد احل��وادث املرورية عام 2012م
عن العام ال��ذي �سبقه بعدد ( )63ح��ادث بن�سبة انخفا�ض ( ،)20%و
الإ�صابات �أي�ضاً �شهدت انخفا�ضاً عن العام املا�ضي بعدد (� )84إ�صابة
بن�سبة انخفا�ض ( ،)20%ف�ض ً
ال عن انخفا�ض يف عدد الوفيات بن�سبة
انخفا�ض (. )1.8%
و�أ��ض��ح العقيد عبد اهلل منخ�س �إىل �إن الهدف من �إق��ام��ة �أ�سبوع املرور
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي هو رفع م�ستوى الوعي امل��روري لدى

اجلميع وت��ذك�يره��م ب�أهمية ال�ق�ي��ادة الآم �ن��ة واالن�ت�ب��اه �إىل م��ا ي��دور يف
الطريق من ت�صرفات خاطئة من بع�ض م�ستخدمي الطريق من �سائقني
وم�شاه حتى ال يكونوا عر�ضة للحوادث املرورية امل�ؤ�سفة واحلد منها و كلنا
يعلم حجم تلك املعاناة التي يواجهها اجلميع من جراء احلوادث املرورية
حيث �أ�ضحت ظاهرة مزعجة ملعظم املجتمعات ،ملا لها من انعكا�سات �سلبية
مبا�شرة على النواحي االجتماعية واالقت�صادية وملا تخلفه من فقد الآالف
من الأنف�س بني هالك ومعاق ،وما تخلفه �أي�ضاً من خ�سائر يف املمتلكات
اخلا�صة والعامة و من هنا ن�سعى �إىل �أن يج�سد هذاالأ�سبوع مبفهومه
احلقيقي مع كافة �شرائح املجتمع واجل�ه��ات املخت�صة �سواء احلكومية
والأهلية �شعار هذا الأ�سبوع وهو ( غايتنا �سالمتك ).
ومهما بذل من جهود ف�ستكون ذات �أث��ر حم��دود �إذا مل ي�صاحبها تعاون
�صادق وخمل�ص من املواطن واملقيم مع رجال الأمن ب�صفة عامة ورجال
املرور ب�صفة خا�صة و�أخ�ص بالذكر رجال الإعالم و�أولياء الأمور ومدراء
الإدارات احلكومية واخل��ا��ص��ة ك� ً
لا ح�سب موقعه وم�سئوليته لتوجيه
ال�سائقني عامة وال�شباب منهم ب�صفة خا�صة ب�إتباع �أنظمة وقوانني املرور
و�أن ي�ست�شعروا معنا حجم امل�شكلة وما تخ�سره بالدنا من طاقات ب�شرية
ومادية .و اجلدير بالذكر ب�أن بفعاليات �أ�سبوع املرور م�ستمرة مبركز منار
التجاري ملدة �أ�سبوع و ت�ضم العديد من الفعاليات و الربامج منها املر�سم
احلر للأطفال و م�سابقات املروية لكافة مرتادي املركز ،كما مت تخ�صي�ص
العديد من الهدايا التذكارية ،و اجلوائز للفائزين بامل�سابقات و املر�سم
احلر ،خالل الفرتتني ال�صباحية و امل�سائية ،كما يقام برنامج �إذاعي عرب
�إذاعة ر�أ�س اخليمة  FMيقدم جمموعة من العبارات التوعوية و الن�صائح
والإر�شادات ،و مت تخ�صي�ص �س�ؤالني يومياً لل�سادة امل�ستمعني وخ�ص�ص لهم
جوائز مالية قيمة مقدمة من �إدارة املرور والدوريات.

ت�صميم الطائرات وتكنولوجيا احلا�سوب والعلوم ال�صحية واللغات
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ماجد بن حممد يد�شن فعاليات الدورة الرابعة لأ�سبوع �إدارة املعرفة مبحاكم دبي
د�شن �سمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
رئ�ي����س هيئة دب��ي للثقافة وال�ف�ن��ون ف�ع��ال�ي��ات ال ��دورة
الرابعة لأ�سبوع �إدارة املعرفة ،حتت �شعار ريادتنا .ب�إدارة
معارفنا وذلك لتعزيز مفهوم �إدارة املعرفة يف الثقافة
امل�ؤ�س�ساتية للدائرة من خالل برامج وفعاليات مبتكرة
منها ،والذي �سي�ستمر ملدة �أ�سبوع.
كما قام �سمو ال�شيخ ماجد بن حممد بافتتاح معر�ض
الكتاب ال�ق��ان��وين ال��راب��ع ،ومعر�ض ال�ه��واي��ات ،والذي
يقامان بهدف ن�شر مفهوم �إدارة املعرفة ل��دى جميع
امل�ع�ن�ي�ين ب��ال���ش��أن ال�ق���ض��ائ��ي ،و�إب � ��راز م�ظ��اه��ر التميز
امل�ؤ�س�سي التي ت�سهم يف تعزيز ثقة املجتمع يف النظام
الق�ضائي ،كما ي�سهم الأ�سبوع �إىل حتفيز روح املبادرة
والإب��داع على امل�ستويني الفردي وامل�ؤ�س�سي يف حماكم
دب��ي ،و�إظ�ه��ار مواهب موظفي حماكم دب��ي وال�شركاء
اال�سرتاتيجيني و�شمل حفل االفتتاح ق�صيدة �ألقاها
ال��دك�ت��ور ع ��ارف ال�شيخ م�ست�شار الأم ��ور الأ� �س��ري��ة يف
حماكم دبي.
وتقدم الدكتور �أحمد �سعيد بن هزمي مدير عام حماكم
دب��ي بجزيل ال�شكر والعرفان ل�سمو ال�شيخ ماجد بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم رئي�س هيئة دب��ي للثقافة
والفنون على ح�ضوره ودعمه لفعاليات الدورة الرابعة
لأ��س�ب��وع �إدارة امل�ع��رف��ة ،و�أ� �ش��اد م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دبي
بدور �سموه لدعمه الالحمدود مل�سرية متميزة للثقافة
والفنون يف �إمارة دبي.
و�أ�شار بن هزمي �إىل �أن بناء جمتمع معريف هو الغاية
ال�ت��ي تتطلع �إل�ي�ه��ا حم��اك��م دب��ي م��ن خ�لال اهتمامها
مبفهوم �إدارة املعرفة ،حيث �أن املجتمع املعريف الذي
تتطلع عليه امل�ح��اك��م ه��و امل�ج�ت�م��ع ال ��ذي حت�ظ��ى فيه
امل �ع��رف��ة ب��االه�ت�م��ام وال�ع�ن��اي��ة ذات �ه��ا ال �ت��ي حت�ظ��ى بها
املوارد التقليدية يف العمل الإداري الناجح وهي املوارد
الب�شرية واملالية واملادية .وذكر بن هزمي �إىل �إن املعرفة

ال تختلف عن تلك امل��وارد من حيث الأهمية والت�أثري
يف جن��اح العمليات الإداري��ة من �أج��ل حتقيق الأهداف
املرجوة للمنظمة ولكنها تختلف عنها يف كون �إدارتها
تقت�ضي وع�ي�اً و�أ�ساليب بالإ�ضافة �إىل �أدوات خا�صة،
و�أك�م��ل �إن حماكم دب��ي ترتكز ا�سرتاتيجيتها يف �إدارة
املعرفة على م��رت�ك��زات �أ�سا�سية يف مقدمتها قناعتها
لأهمية ه��ذا امل��ورد يف عمل املحاكم باعتبارها عمل ذو
طبيعة معرفية .و�أك��د مدير ع��ام حماكم دب��ي �إىل �إن
املعرفة هو عن�صر حيوي يحدد م�ستوى الأداء والنتائج
يف جميع القطاعات ،و�إن املعرفة يف عمل املحاكم يجب
�أن ي��دار ع�بر ثقافة م�ؤ�س�ساتية تتعدد فيها الو�سائل
والأدوات ل�ت�ت�لاءم م��ع ال �ظ��روف التنظيمية املحيطة
بها ،و�أكمل �إن املحاكم تتطلع بكثري من الثقة والأمل
ب�أن االهتمام امل�ؤ�س�ساتي باملعرفة ،ليعترب كم�ؤ�شر على
م�ستوى ال��وع��ي ال ��ذي تتميز ب��ه حم��اك��م دب��ي والذي
�سي�ؤثر يف النتائج بتعزيز القدرات التناف�سية للمحاكم
مقارنة بالأجهزة الق�ضائية يف الدول الأخرى.
وذكر را�شد ال�شيخ رئي�س ق�سم �إدارة املعرفة يف حماكم
دب��ي �أن م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي يت�ضمنها �أ��س�ب��وع �إدارة
املعرفة معر�ض الكتاب القانوين ال��راب��ع وال��ذي يقام
مب���ش��ارك��ة  12دار ن�شر ق��ان��ون�ي��ة ع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا املكتبة
القانونية يف حماكم دب��ي ،و�أك�م��ل �أن��ه م��ن �ضمن �أهم
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي ��س�ت�ق��ام ��ض�م��ن �أ� �س �ب��وع امل�ع��رف��ة ندوة
جتربتي والتي �سيتم من خاللها ا�ست�ضافة ع��دد من
ال�شخ�صيات اخلارجية ال�ستعرا�ض جتاربهم وخرباتهم
و�سرية عملهم وجناحهم وذلك على مدار يومي االثنني
والثالثاء والأربعاء ،حيث �سي�ست�ضاف كل من املهند�س
م�ه��دي ع�ل��ي امل��دي��ر ال�ف�ن��ي للمنتخب ال��وط�ن��ي لدولة
الإم��ارات ،والدكتور جنيب عبدالوهاب �أ�ستاذ م�ساعد
بكلية القانون باجلامعة الأمريكية يف الإمارات ،و�سعادة
قا�سم �سلطان مدير بلدية دبي �سابقاً.

�أع� �ل ��ن م��رك��ز اب��وظ �ب��ي للتعليم
وال �ت��دري��ب ال�ت�ق�ن��ي وامل �ه �ن��ي عن
ف�ت��ح ب ��اب ال�ت���س�ج�ي��ل �أم� ��ام طلبة
كافة امل��دار���س املواطنني بالدولة
من ال�صف ال�ساد�س وحتى الثاين
ع �� �ش��ر ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف فعاليات
ب��رن��ام��ج م� �ه ��ارات ل�ل�ح�ي��اة الذي
ينظمة املركز بالتعاون مع معهد
التكنولوجيا التطبيقية ومعهد
ابوظبي للتعليم والتدريب املهني
وم�ه��ارات االم��ارات خ�لال الفرتة
من  31مار�س اىل � 4أبريل حتت
�شعار �إكت�شف م�ه��ارات��ك وخطط
مل�ستقبلك مب�شاركة  23م�ؤ�س�سة
ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م �ت �خ �� �ص �� �ص��ة وعليا
مبختلف ام ��ارات ال��دول��ة والذي
ي�ع�م��ل ع �ل��ى االرت� �ق ��اء بامل�ستوى
ال �ع �ل �م��ي وال� �ت� �ق� �ن ��ي ل � �ـ 2000
ط � ��ال � ��ب وط� ��ال � �ب� ��ة يف جم � ��االت
م �ت �ن��وع��ة م �ن �ه��ا م � �ه� ��ارات اللغة
االجن �ل �ي��زي��ة وال �ل �غ��ة الأ�سبانية
وت �� �ص �م �ي��م م ��واق ��ع االن �ت�رن� ��ت و
االزي ��اء وامل �ج��وه��رات والت�صميم
اجلرافيكي وتكنولوجيا املعلومات
والكمبيوتر و�صيانة الطائرات
وال� �ع� �ل ��وم ال �� �ص �ح �ي��ة وميكانيكا
ال �� �س �ي��ارات وال ��ر�� �س ��وم املتحركة
بالكمبيوتر وغريها من الأن�شطة
الريا�ضية والتكنولوجية.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
ال ��ذي نظمه امل��رك��ز �أم ����س االحد
يف كلية فاطمة للعلوم ال�صحية
ب ��أب��وظ �ب��ي ب�ح���ض��ور �أح �م��د عبد
اهلل امل�ل�ا م��دي��ر �إدارة ال�ش�ؤون
الطالبية يف معهد التكنولوجيا
التطبيقية رئي�س اللجنة العليا
امل�ن�ظ�م��ة وع �ل��ى امل ��رزوق ��ي رئي�س
م �ه ��ارات االم� � ��ارات ال �ت��اب��ع ملركز
ابوظبي للتعليم والتدريب التقني
واملهني وك�ين ك��اد مدير ثانويات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال�ت�ط�ب�ي�ق��ة حيث
�أو�ضح �أحمد املال ان اال�شرتاك يف
الربنامج مفتوح حاليا وباملجان

ام ��ام جميع ال�ط�ل�ب��ة والطالبات
امل��واط �ن�ين م��ن ال���ص��ف ال�ساد�س
وحتى الثاين ع�شر بكافة مدار�س
الدولة  ،حيث ميكن للراغبني يف
اال��ش�تراك الت�سجيل ع�بر املوقع
االلكرتوين http://www.
� skills4life.aeأو بالت�سجيل
املبا�شر يف �أي من امل�ؤ�س�سات ال32
امل�شاركة .
وقال رئي�س اللجنة العليا لربنامج
م � �ه� ��ارات ل �ل �ح �ي��اة ان فعاليات
الربنامج �ستكون مكثفة ومبا�شرة
وتبد�أ من التا�سعة �صباحا وحتى
الثانية ظهراً ملدة خم�سة �أيام من
االح��د وحتي اخلمي�س ،علما بان
ثانويات التكنولوجيا التطبيقية
�سرتكز يف ال�برن��ام��ج على تنمية
مهارات اللغة االجنليزية واملهارات
التكنولوجية وت�صميم ال�صفحات
االلكرتونية وت�صم�صم الربوتات
والرقائقااللكرتونيةوتكنولوجيا
احلا�سوب �أما بوليتكنك �أبوظبي
ف� ��� �س�ي�رك ��ز ع� �ل ��ى الت�صميمات
اجل��دي��دة للطائرات وحمركاتها
و�صيانة ال�ط��ائ��رات وغ�يره��ا من
التقنيات املتعلقة بعامل الطريان
ال�شيق �إ�ضافة اىل تدريبات عملية
ع�ل��ى ت���ص�م�ي��م م��واق��ع االنرتنت

وال�صيانة امليكانيكية فيما تركز
ك�ل�ي��ة ف��اط �م��ة ل�ل�ع�ل��وم ال�صحية
على مهارات اال�سعاف والطوارئ
وال �� �ص �ي��دل��ة وال� �ط ��رق ال�سليمة
لتخزين االدوي��ة وكيفية العناية
ب�ه��ا وجت �ن��ب خم��اط��ره��ا ،ا�ضافة
ايل متطلبات ال���ص�ح��ة واالم ��ان
داخ� � ��ل امل �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات واملعايري
ال �� �ص �ح �ي��ة ال �� �س �ل �ي �م��ة يف حياتنا
ال �ي��وم �ي��ة ويف حم �ي��ط اال�� �س ��رة
وامل �ج �ت �م��ع ام � ��ا م �ع��اه��د العلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ت��اب �ع��ة ملعهد
�أبوظبي للتعليم والتدريب املهني
ف�ت�رك��ز ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ات الت�صوير
الفوتوغرايف ،وت�صميمات �شبكات
احلا�سوب والتجهيزات وال�صيانة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وامليكانيكية وعامل
هند�سة الديكور ،وت�صميم االزياء
للطالبات.
وا�ضاف فقال ان مهارات للحياة
يت�ضمن اي���ض��ا ب��رن��ام��ج البيارق
ال��ذي يعمل على تنمية املهارات
القيادية للطالب وذل��ك بجميع
امل�ؤ�س�سات التي �س ٌتنفذ الربنامج
ح�ي��ث �سيتم خ�لال��ه ال�ع�م��ل على
بناء ال�شخ�صية القيادية املبدعة
ل � �ل � �ط�ل��اب م� � ��ن خ� �ل� ��ال غ ��ر� ��س
املعايري املجتمعية ال�سليمة التي

متكن الطالب من بناء عالقات
اجتماعية ناجحة والعمل بروح
الفريق الواحد .ومن جهته قال
على امل��رزوق��ي ان مركز ابوظبي
للتعليم والتدريب التقني واملهني
�سيوفر كافة االمكانيات الالزمة
ل �ت �ح �ق �ي��ق ك ��ام ��ل �أه� � � � ��داف ه ��ذا
الربنامج املتميز وال�شامل والذي
يعد منوذجا يحتذي يف الربامج
ال�ترب��وي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�صب
يف م���ص�ل�ح��ة ال�ط�ل�ب��ة ومنظومة
التعليم التقني بالدولة ملا يت�ضمنه
م��ن ف�ع��ال�ي��ات م�ت�م�ي��زة ت�ستهدف
تنمية خمتلف املهارات،الفتا اىل
�أن ال�برن��ام��ج ي�شكل نقلة نوعية
ج��دي��دة ي�ت��م م��ن خ�لال�ه��ا العمل
ع �ل��ى اك �ت �� �ش��اف امل ��واه ��ب املبدعة
ل ��دى �أب �ن��اء ال��وط��ن م��ن الطلبة
وال �ط��ال �ب��ات خ��ا� �ص��ة يف جماالت
التكنولوجيا وال�ط�يران والعلوم
ال�صحية وغ�يره��ا م��ن املجاالت
التقنية مبختلف �أن��واع �ه��ا ومن
ثم العمل على �صقل هذه املواهب
وتنميتها ب��اال��س��ال�ي��ب الرتبوية
والعلمية ال�سليمة مم��ا يجعلنا
ق��ادري��ن على توجيه ابنائنا نحو
التخ�ص�صات اجل��دي��ده املطلوبة
يف ��س��وق ال�ع�م��ل وال �ت��ي تتفق مع

متطلبات االقت�صاد املعريف املن�شود
لدي القيادة االماراتية الر�شيدة.
و�أ��ض��اف رئي�س م�ه��ارات االمارات
�أن الربنامج �سريكز خالل دورته
احل ��ال� �ي ��ة ع �ل��ى ت �ن �م �ي��ة م� �ه ��ارات
الطلبة يف اللغة االجنليزية وذلك
بناء على اال�ستبيان ال��ذى نفذه
مركز ابوظبي للتعليم والتدريب
التقني واملهني والذي طالب اولياء
الأمور والطلبة بتكثيف الربنامج
ع�ل��ى م �ه ��ارات ت�ع�ل��م االجنليزية
�إ� �ض��اف��ة اىل دورات الت�صميمات
الهند�سية والرقائق االلكرتونية
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا احل��ا� �س��وب وع ��امل
الطريان والعلوم ال�صحية ا�ضافة
ايل االهتمام باالن�شطة الريا�ضية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال �ع �م��ل ع�ل��ى تنمية
امل� �ه ��ارات ال �ق �ي��ادي��ة ال �ت��ي ت�صقل
�شخ�صية الطالب وجتعلهم اكرث
ارت� �ب ��اط ��ا ب��ال��وط��ن ،وان�سجاما
ب��ال�ع�م��ل امل �� �ش�ترك م ��ع الزمالء
ب � ��روح ال �ف��ري��ق ال� ��واح� ��د يف ظل
االيجابية واجلدية يف االداء مما
يعني ان برنامج م�ه��ارات للحياة
ي�شكل يف جم�م�ل��ة ف��ر��ص��ة كربي
ت�ق��دم�ه��ا ال ��دول ��ة الب �ن��اء الوطن
ل�صناعة �أج�ي��ال ام��ارت�ي��ة مبدعة
وقوية وقادرة على تلبية متطلبات
امل�ستقبل التقني امل�شرق يف دولة
االمارات العربية املتحدة.
�أم��ا كني ك��اد فقد ق��ال �أن مهارات
ل �ل �ح �ي��اة مت و� �ض �ع��ه ل�ي�ن�ف��ذ وفق
�أح��دث االطر العلمية والرتبوية
واالك��ادمي �ي��ة امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي يتم
م��ن خ�لال�ه��ا ال�ع�م��ل ع�ل��ى توفري
امل �ن ��اخ ال �� �ص �ح��ي امل �ن��ا� �س��ب ل�شغل
�أوق��ات ف��راغ ال�ط�لاب والطالبات
خ �ل ��ال ال� �ع� �ط� �ل ��ة مب � ��ا ي �ف �ي ��د يف
ت �ك��وي �ن �ه��م ال �ع �ل �م��ي وال�شخ�صي
وي��ؤه�ل�ه��م الن ي�ك��ون��وا متفوقني
ومبدعني درا�سيا ومن ثم اع�ضاء
فاعلني وم�ؤثرين يف �صناعة عامل
امل�ستقبل االقت�صادي واالجتماعي
املتقدم يف دولة االم��ارات العربية
املتحدة.
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العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
مذكرة تبليغ مدعى عليها باحلكم التمهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/3291الدائرة املدنية الثانية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1047ا�ستئناف جتاري

العدد  10737بتاريخ2013/3/11

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1491ا�ستئناف جتاري

اىل املدعى عليها� /شركة رايف غازي ملقاوالت البناء (ذ.م.م) حيث ان
املدعى � :سامل حممود حممد قد اقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى
املذكورة رقمها اعاله ويعلنكم فيها ب�صدور احلكم التمهيدي بندب خبري
هند�سي .لذلك يتق�ضى ح�ضوركم امام هذه املحكمة ( الدائرة الكلية
املدنية الثانية) القاعة رقم ( )137يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من
�صباح يوم  2013/3/21للرد على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بينات
 ,ويف حال تخلفكم عن احل�ضور يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر
نظر الدعوى يف غيابكم.

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /خالد �سامل علي بن حيدر جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /م�شعل �صديق عبداهلل القرقاوي وميثله :ح�سني علي
ح�سن علي البناي قد ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2011/85جتاري كلي بتاريخ  2012/8/9وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء
املوافق  2013/4/2ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch2E.23وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حماكم دبي

قلم الكتاب

ق�سم الطعون

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/75تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة االعتماد لال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ /فاطمه حممد �سامل م�سعود الظاهري وميثله :احمد احلاج
خادم بطي امليدور املهريي نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/53
عقاري كلي يوم االح��د بتاريخ  2012/7/8باعتباره �سندا تنفيذيا وذل��ك-1 :
بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره ( 3406216.59درهم) وت�سليمه اىل طالب التنفيذ
او خزينة املحكمة خ�لال  15ي��وم م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االع�ل�ان .و عليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1767جتاري كلي
اىل املدعى عليه -1/فيتا �سوي�س املحدودة� -شركة منطقة حرة جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي  /بنك �صادرات ايران -فرع املكتوم وميثله :ابراهيم حممد احمد حممد
القا�سم قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها االوىل مبلغ
وق��دره ( 3910027.07دره��م) بالتكافل والت�ضامن م��ع امل��دع��ى عليه ال�ث��اين يف حدود
م�ب�ل��غ( 2500000دره��م) من اجمايل املبلغ املطالب به املدعي عليها االوىل والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق يف
 2012/9/4وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/28
ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.21لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/569جتاري كلي
اىل املدعى عليه� -1/شيخة حرقو�ص ن�صيب حممد الفال�سي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي  /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب��ال��زام املدعى عليها مببلغ وق��دره ( 103891.10دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة وفائدة االتفاقية بواقع  %15والتاخريية بواقع � %2سنويا من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2010/2/16وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2013/3/21ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.21لذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2011/674عقاري كلي

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/262مد كل -م ر-ب� -أظ

اىل املدعى عليه -1/ال�شركة الوطنية العقارية جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي  /احلارث �سامل احمد عبداهلل املو�سى وميثله :حممد �سيف
عبيد علي احلفيتي نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2013/2/28يف الدعوى املذكورة اع�لاه .اخطاركم ب��ورود تقرير ال�سيد
اخل�ب�ير امل�ن�ت��دب يف ال��دع��وى وق��د حت��ددت جل�سة ي��وم اخلمي�س املوافق
 2012/3/14ال�ساعة � 9.30صباحا بالقاعة  ch1A.1للتعقيب على
التقرير.
ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

اىل امل�ست�أنف �ضده � - 1 /شركة ابو را�س لقطع غيار ال�سيارات واالطارات
تردج جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة �سنا راه خليج فار�س
( م�ساهمة خا�صة) وميثله :احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي قد
ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2012/525جتاري كلي
بتاريخ  2012/11/25وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2013/3/31
ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

مدعي� /سوجن هوجني واخرون اجلن�سية :كوريا مدعى عليه :م�صطفى
ا�سامة جميل يو�سف واخرون اجلن�سية :االردن مو�ضوع الدعوى :مطالبة
بالتعوي�ض +عدم نفاذ البيع املطلوب اعالنه/عادل عبدالكرمي حممد ابراهيم
�صابر اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(ب�صحيفة الدعوى والتجديد من
ال�شطب ) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة دائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
قلم املحكمة املدنية
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2012/107تظلم مدين

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/536عقاري كلي

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/383ا�ستئناف جتاري

اىل املتظلم �ضده -1/امينة علي حممد رزق جمهول حمل االقامة مبا ان
املتظلم  /مكتب عبدالكرمي الها�شمي واي ال ات�ش للمحاماة قد اقام عليكم
التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف االمر على
عري�ضة رقم  2012/165مدين والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة ch1.B.6
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.
ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/ال��زه��راء العقارية جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي
 /ر�شاد جمال -ومتثلها بالوكالة ايتان جمال وميثله :حمدان حممد حمدان
ع�ب��داهلل ال�شام�سي ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ببطالن او
ف�سخ العقد امل�برم ال��زام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( 183244دره��م) والر�سوم
وامل�صاريف والفائدة القانونية التاخريية  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/31ال�ساعة
� 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل�ست�أنف �ضدهما - 1 /م��رمي ح�سن عليمرادين  -2حممد قا�سم
طاهري زاده جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ملي ايران
وميثله :ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال���ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م  2010/1926جت��اري كلي بتاريخ 2012/3/28
وح��ددت لها جل�سه ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2013/4/24ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة  ch2D.16وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/932مدين جزئي
اىل املدعى عليه� -1/شركة تعمري القاب�ضة لال�ستثمار (�سابقا م�ؤ�س�سة التعمري العقاري(
تعمري) جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي  /ح��امت عبدالعال حمور عبدالرحمن
وميثله :فريد عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره ( 12857درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف  2008/12/31تاريخ ف�سخ
عقد بيع ال�شقة باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  /1166ل�سنة � 2007سالفة الذكر وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.
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ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكماال�ستئناف

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1833جتاري كلي

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/820عقاري كلي

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2011/1016جتاري جزئي

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/2ا�ستئناف جتاري

اىل املدعى عليه -1/الوحدة ريل ا�ستيت انف�ستمنت�س ليمتد ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /سكا  1للو�ساطة العقارية �ش ذ.م.م وميثله :حمدان
عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمى قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب�ن��دب خبري متخ�ص�ص م��ع ال ��زام امل��دع��ي عليه ب��ال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف واتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/11ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  ch2.E.22لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه� -1/شركة يف اي بي العقارية جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي �/شركة رويال اوي�سي�س اي ان �سي -وميثلها قانونا -جميد عبداحل�سني
روزي طلب وميثله :ماجد �سعيد حمد اجلالف ال�شويهي قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن فيما بينهما مببلغ وقدره
( 8131191درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونة بواقع
 %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2013/4/21ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعى عليه -1/ال�شم�س امل�شرقة للتنظيف ملالكها/ابيفيكرا حميي رينوكا
جياتاين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /م�ؤ�س�سة تريبويل للمقاوالت
وال�صيانة العامة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى
عليها مببلغ وقدره ( 16000درهم) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة  %12من تاريخ
اال�ستحقاق ال�سداد ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق 2013/3/31
ال�ساعة ��� 8.30ص بالقاعة  ch2.D.19ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل امل�ست�أنف �ضدهما - 1 /قا�ضي راحت علي � -2شركة قا�ضى ايكونك
لل�شقق الفندقية ذ.م.م وميثلها قا�ضى راح��ت ع�ل��ي جم�ه��ويل حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /عبدالكرمي ح�سن ع�ب��داهلل الها�شمي قد
ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2012/646جتاري كلي
بتاريخ  2012/12/9وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2013/4/10
ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة  ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

ق�سم الق�ضايا التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/193جت جز -م ت -ب� -أظ

مدعي/الب�سمة لتاجري ال�سيارات بوكالة حممد علي عبداهلل االحول
اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :ح�سن علي العيد اجلن�سية� :سوريا مو�ضوع
الدعوى :مطالبة مالية وقدرها  12700درهم املطلوب اعالنه/ح�سن علي
العيد اجلن�سية� :سوريا عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/171جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي/م�ؤ�س�سة امليا�سة للمعدات ال�صناعية اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :حممد
عبدالرحيم ال�شاعر املرزوقي ب�صفته/مالك م�ؤ�س�سة بارتيرنز اجلن�سية:االمارات
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  925.216.76درهم فائدة قانونية  %12املطلوب
اعالنه/حممد عبدالرحيم ال�شاعر املرزوقي ب�صفته/مالك م�ؤ�س�سة بارتيرنز
اجلن�سية:االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية
 الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليكايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/06
قلم املحكمة التجارية

ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1348جت كل -م ت-ب� -أظ
املتخ�ص�صة :الت�أمني والتعوي�ض التجاري
مدعي/ورثة تاياتي بورايل متليحا -وهم /عايدة بادينهاري وتوتناكا�ش وتاياين
بورايل اجلن�سية :الهند مدعى عليه� :شركة ال�شارقة للت�أمني واخرون اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض  1.180.000درهم املطلوب اعالنه /ظفر ا�سلم
حممد اقبال اجلن�سية :باك�ستان عنوانه :بالن�شر(بورود تقرير الطب ال�شرعي) حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/18
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل
اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/271جت كل -م ت -ب� -أظ

مدعي/حممد بن �صقر �سعدون الفالحي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
ح�سن جا�سم نا�صر النوي�س اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :احلكم
برد وبطالن ملحق عقد االيجار املطلوب اعالنه/ح�سن جا�سم نا�صر النوي�س
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/14موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/06

قلم املحكمة التجارية

ق�سم الق�ضايا املدنية

اعالن للح�ضور امام اخلربة

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
يف الدعوى رقم  2013/138مدين جزئي جتاري

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/40ح نف�س -م ر-ب�-أظ

املدعي� :ساج لتجارة العدد احلديدية ومواد البناء ذ.م.م بوكالة جنيد
عبدال�سالم ,اجلن�سية :امارات املدعى عليه� :شركة كوريا ال�صني جيلني
ملقاوالت البناء ذ.م.م اجلن�سية :امارات مو�ضوع الدعوة :مطالبة مالية بقيمة
 23.188.96املطلوب اعالنه� :شركة كوريا ال�صني جيلني ملقاوالت البناء ذ.م.م
اجلن�سية :امارات حيث ان املدعي اقام الدعوة املذكورة اعاله وحدد اخلبري
يوم اخلمي�س املوافق  21مار�س  2013ال�ساعة الثالثة بعد الظهر .لذا فانت
مكلف باحل�ضور امام اخلبري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد واح�ضار
مذكرة لدفاعك و�صور من امل�ستندات .ويف حالة عدم ح�ضورك �سيبا�شر اخلبري
اعماله وذلك مبقر ادارة اخلرباء الكائن يف مدينة ابوظبي �شارع املرور منطقة
الزعفرانه ال�شارع الفرعي رقم  13مقابل �سوق االمارات العام.
اخلبري الهند�سي املنتدب

مدعي/مديحة فاروقي اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :ا�صف علي حممد
عابد علي اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :نفقات -اثبات ح�ضانة-
ت�سليم اوراق ثبوتية للمح�ضونني املطلوب اعالنه /ا�صف علي حممد عابد
علي اجلن�سية :باك�ستان عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/4/2موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/10

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/208جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي�/شركة �شجاعي لالطارات ذ.م.م -ال�شركاء فيها /حممد خليل وابراهيم اكرب
اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :دائرة املالية واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :مطالبة مالية  3.460.300درهم تعوي�ض  2.000.000درهم املطلوب اعالنه/
م�ؤ�س�سة خلفان للتجارة واخلدمات ملالكها خلفان را�شد ال�سويدي اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/06
قلم املحكمة التجارية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1530جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي/را�شد �سامل را�شد خمي�س الظاهري وكيال عنه /حممد جالل حممد عرب
اوغلي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :احلجز الذهبي العمال االملونيوم واخرون
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :اثبات �صورية الرتاخي�ص التجارية +حتمل
امل�س�ؤوليات وااللتزامات املرتتبة على الن�شاط املطلوب اعالنه/كري�شنان براكودال
اجلن�سية :الهند عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/31موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة اخلام�سة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية
 الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرةبدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/7
قلم املحكمة التجارية

االحوال ال�شخ�صية
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طحنون بن حممد يقدم واجب العزاء الإمارات والتفيا توقعان مذكرة
يف وفاة خلفان بن عبداهلل الظاهري تفاهم ب�ش�أن امل�شاورات ال�سيا�سية

•• العني -وام:

ق��دم �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية
�صباح ام�س واج��ب العزاء يف وف��اة املغفور له ب��إذن اهلل خلفان بن عبداهلل الظاهري
البنه العميد علي وذل��ك مبنزل العائلة يف مدينة العني  .وع�بر �سموه عن �صادق
تعازيه وموا�ساته لأهل و�أبناء الفقيد داعيا اهلل العلي القدير ان يتغمده بالرحمة
والغفران ويرزقهم ال�صرب وال�سلوان .كما قدم �سموه تعازيه وموا�ساته ل�سعادة �سامل
عبدالرحمن الدرمكي وكيل وزارة ال�صحة يف وف��اة املغفور لها خالته وذل��ك مبنزل
العائلة يف مدينة العني داعيا اهلل �سبحانه وتعاىل ان يتغمدها بالرحمة واملغفرة و�أن
يلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

•• �أبوظبي-وام:

وقعت وزارة اخلارجية ووزارة خارجية جمهورية التفيا ام�س مذكرة تفاهم ب�شان امل�شاورات ال�سيا�سية.
ووقع الإتفاقية عن جانب الدولة �سعادة عبد اهلل بن حممد بن بطي �آل حامد وكيل وزارة اخلارجية
وعن جانب التفيا ال�سيدة �أ�سرتا كورمي وكيلة وزارة اخلارجية يف جمهورية التفيا وذلك يف ديوان
عام وزارة اخلارجية .وكان وكيل وزارة اخلارجية قد بحث مع ال�سيدة كورمي العالقات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني و�سبل تعزيز التعاون مبا ي�سهم يف حتقيق امل�صلحة امل�شرتكة بينهما .وح�ضر
اللقاء ماري�س �سيلجا �سفري جمهورية التفيا غري املقيم لدى الدولة.

نهيان بن مبارك يطلق تو�سعة نطاق برنامج تكامل ليمتد دعمه لي�شمل كافة �أرجاء الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

�أط � �ل ��ق م� �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان بن
م� �ب ��ارك �آل ن �ه �ي��ان وزي � ��ر التعليم
العايل والبحث العلمي ام�س تو�سعة
ن�ط��اق ب��رن��ام��ج تكامل ليمتد دعمه
لي�شمل كافة �أرجاء الإم��ارات بعد �أن
ح�ق��ق جن��اح��ا الف�ت��ا م�ن��ذ انطالقته
يف �أب��وظ �ب��ي وذل� ��ك ��ض�م��ن م�ؤمتر
ابتكارات من الإمارات والذي نظمته
جلنة �أبوظبي لتطوير التكنولوجيا
يف �إط� � ��ار ��س�ع�ي�ه��ا امل �ت��وا� �ص��ل لبناء
اق �ت �� �ص��اد وط� �ن ��ي ق ��وام ��ه املعرفة.
وي���س�ع��ى ب��رن��ام��ج ت �ك��ام��ل �إىل دعم
بيئة االبتكار وم�ساعدة املخرتعني
م��ن �أف � ��راد وم ��ؤ� �س �� �س��ات يف الدولة
وي�سهل الدمج بني مراحل االخرتاع
امل�خ�ت�ل�ف��ة ب� ��دءا م ��ن ع�م�ل�ي��ة توليد
الأف �ك��ار وان�ت�ه��اء بالتطبيق العملي
ل �ه��ا ل �ت �� �ص �ب��ح م �ن �ت �ج��ات وخ ��دم ��ات
مبتكرة ذات قيم جت��اري��ة ..ويدعم
الربنامج االبتكارات يف عدة جماالت
منها ال�صحية والطبية وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت والتكنولوجيا
النظيفة و�أ�شباه املو�صالت وخدمات
ال�ن�ف��ط وال �غ��از وال�ط��اق��ة و�صناعات
املواد املتقدمة التي تدخل يف تكوين
ال �ب �ن��ي ال�ت�ح�ت�ي��ة واحل� �ي ��اة العامة.
ويف كلمته يف ح�ف��ل �إط�ل�اق تو�سعة
ب��رن��ام��ج ت�ك��ام��ل ام ����س �أ� �ش��اد معايل
ال�شيخ نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان
ب��ال�برن��ام��ج ال ��ذي ي�ع��ر���ض ابتكارات
م��ن الإم� ��ارات وي�سلط ال���ض��وء على
�أهمية وج��ود بيئة جمتمعية ت�شجع
ع �ل��ى الإب � � � ��داع واالب � �ت � �ك ��ار وتدعم
اقت�صاد امل�ع��رف��ة يف �أب��وظ�ب��ي ودولة
الإم��ارات م�ؤكدا ان االقت�صاد الذي
ي ��أخ ��ذ م ��ن امل � �ب� ��ادرات واالب �ت �ك ��ارات
واالخ �ت�راع� ��ات ب��ل وم ��ن تطبيقات
املعارف عموما و�سائل فاعلة لتطوير
املجتمع ورف��ع م�ستوى احل�ي��اة فيه
وذل��ك يف ع�صر �أ�صبحت فيه ثروة
الأمم وال�شعوب تقا�س مبدى قدرات

�أب�ن��ائ�ه��ا ع�ل��ى الإب � ��داع واالب �ت �ك��ار بل
وا�ستطاعتهم �أي�ضا حتويل الأفكار
واملعارف واالخرتاعات �إىل منتجات
وا��س�ت�ث�م��ارات .وق��ال معاليه �إن هذا
ال�برن��ام��ج وه��ذا االه�ت�م��ام بت�شجيع
الإب� ��داع واالب �ت �ك��ار يف �أب��وظ�ب��ي �إمنا
ه��و انعكا�س ��ص��ادق وت��رج�م��ة �أمينة
ل �ت��وج �ه��ات دول �ت �ن��ا ال �ع��زي��زة يف ظل
ال �ق �ي��ادة احل�ك�ي�م��ة ل���ص��اح��ب ال�سمو
ال��وال��د ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل ..
وه ��ي ال ��دول ��ة ال �ت��ي ت �ه��دف يف ظل
قيادته وب�صفة م�ستمرة �إىل حتقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
الناجحة تلك التي ت�ؤكد على �إتاحة
الفر�ص �أم��ام ك��ل م��واط��ن ك��ي يبدع
وكي يبتكر وكي يحقق �أي�ضا م�شاركته
ال �ف �ع��ال��ة يف ت �ق��دم الإم � � ��ارات ودعم
مكانتها بني الأمم ـ �إنها الدولة التي
ت�أخذ بكل جديد ومفيد وتنفتح على
التجارب العاملية الناجحة واملثمرة
وه� ��ي �أي �� �ض��ا ال ��دول ��ة ال �ت��ي ت�شجع
�أبناءها وبناتها على الإ�سهام اجلاد
وال�ف��اع��ل يف ك��اف��ة �إجن� ��ازات التطور
ال �ع ��امل ��ي ت ��دع ��م ل��دي �ه��م احلما�سة
وال � �ق� ��درة وال � �ع� ��زم ع �ل��ى التناف�س

الناجح يف كافة املجاالت وامليادين.
وا� �ض��اف معاليه �إن ب��رن��ام��ج تكامل
ه��و يف ال��وق��ت ذات ��ه ت�ع�ب�ير ح��ي عن
ر�ؤية الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حل��ا��ض��ر ال��دول��ة وم�ستقبلها وهي
الر�ؤية التي تركز ب�صفة خا�صة على
بث روح احليوية يف املجتمع وت�شجيع
�شبابنا ال��واع��د على �أن يكونوا قادة
وروادا يف م�سرية التقدم يف الدولة
و�أن ي �ك��ون��وا ك��ذل��ك من ��اذج ناجحة
يف الإب� ��داع وال�ت�ط��وي��ر واالب �ت �ك��ار يف
كافة مناحي احلياة باعتبار �أن ذلك
و�سيلة �أ�سا�سية لبناء جمتمع املعرفة
يف الإمارات وت�أكيد �إ�سهاماتنا كدولة
رائ��دة ومتطورة يف م�سرية املنطقة
وال �ع��امل  .واك ��د م�ع��ال�ي��ه ان البيئة
التي تدعم االبتكار تتطلب �ضرورة
االهتمام بتوفري ع��دد من العوامل
وال�شروط �أهمها توفري الدعم املايل
واملعنوي للمبتكرين تطوير النظم
وال �� �س �ي��ا� �س��ات �إي� �ج ��اد ب��رام��ج فعالة
للتعليم وال �ت��دري��ب ن�ق��ل التقنيات
احلديثة وا�ستخدامها بكفاءة و�إبداع
�إيجاد �شبكات من العالقات املفيدة

والنافعة بني املبدعني داخل وخارج
الدولة الإف��ادة من التجارب العاملية
مبا يف ذلك ت�شجيع املر�أة على خو�ض
هذا الن�شاط املهم هذا بالإ�ضافة �إىل
حماية حقوق امللكية الفكرية والأخذ
ب�سيا�سات وا��ض�ح��ة وحم ��ددة ت�ؤدي
�إىل احل�صول على ب��راءات االخرتاع
و� � �ض � �م� ��ان احل� � �ف � ��اظ ع� �ل ��ى ح �ق��وق
�أ�صحابها .وا�شار معاليه خالل كلمته
اىل عدة نقاط وهي �أن دولة الإمارات
العربية املتحدة تتمتع وبحمد اهلل
ب �ك��اف��ة ه ��ذه ال �� �ش��روط واملتطلبات
و�إنها وبالفعل متتلك املناخ الوطني
ال�صحيح الذي ي�شجع على االبتكار
ب��ل والبنية الأ�سا�سية القوية التي
مت �ث ��ل م ��رت� �ك ��زا م �ه �م��ا النطالقة
ب��رن��ام��ج ت �ك��ام��ل ب �ن �ج��اح و�إب� � � ��داع .
وا��ض��اف معاليه �إن�ن��ي �آم��ل �أن تنمو
وتت�أكد عالقات التعاون والتن�سيق
بني برنامج تكامل وجامعات وكليات
ال��دول��ة وذل ��ك يف �إط� ��ار �إدراك تام
ل ��دور اجل��ام�ع��ات وال�ك�ل�ي��ات ومراكز
البحوث كم�ؤ�س�سات حا�ضنة للأفكار
واملبتكرات ودوره��ا كذلك يف حتويل
هذه الأفكار �إىل م�شروعات حقيقية
� ..إن اجلامعات والكليات يف الدولة

تقوم بدور مهم يف �إعداد اخلريجني
ل�ل��أخ ��ذ ب ��امل� �ب ��ادرة واالع� �ت� �م ��اد على
ال� � ��ذات وت �ف �ه��م ط�ب�ي�ع��ة االقت�صاد
الوطني واال�ستعداد للعمل يف بيئة
عاملية ..كما ان اجلامعات والكليات
يف الدولة ت��درك متاما �أن التدريب
ع �ل��ى امل � �ب� ��ادرة واالب� �ت� �ك ��ار و�إن �� �ش ��اء
امل�شروعات قد �أ�صبح جزءا مهما من
التعليم اجليد يف هذا الع�صر بل �إنه
ك��ذل��ك خ�ي��ار �أ��س��ا��س��ي �أم ��ام الطالب
بعد التخرج .وقال معاليه اننا نعلم
علم اليقني �أن التنمية االقت�صادية
احلقة يف هذا الع�صر ت�ستلزم توافر
قوانني و�سيا�سات حتمي االبتكارات
وحت ��اف ��ظ ع �ل��ى احل� �ق ��وق الفكرية
و ه ��ذا �أم� ��ر � �ض ��روري لأي جمتمع
ي���س�ع��ى ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ف��ائ��دة واملنفعة
من التطورات املتالحقة يف املعارف
والتقنيات و حماية احلقوق الفكرية
مرتبط كثريا بقدرات املجتمع على
ال�ب�ح��ث واالب �ت �ك��ار وب �ق��درات��ه �أي�ضا
على دعم املبادرات و�إن�شاء ال�شركات
بل وكذلك بالوعي املجتمعي ب�أهمية
ذل��ك كله لتطوير املجتمع و�أهميته
�أي�ضا ملكانة الدولة بني دول العامل:
الناجحة واملتطورة  .وا�شار معاليه
�إىل �أن ال �ه �ي �ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة للبحث
ال �ع �ل �م��ي ت �ق��وم ب � ��دور م �ه��م يف هذا
املجال حيث قامت مبراجعة مهمة
لقوانني امللكية الفكرية بالدولة كما
�أنها تقوم ب�أن�شطة متعددة للتعريف
بكافة الق�ضايا والأمور املتعلقة بهذا
املو�ضوع الهام و تقوم الهيئة بذلك
انطالقا من قناعة مهمة ب�أن حماية
احلقوق الفكرية هو ج��زء ال يتجز�أ
م��ن ب�ي�ئ��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ت���ش�ج��ع البحث
العلمي وتوفر الدعم املايل واملعنوي
للباحثني مب��ا ميكنهم م��ن االبتكار
والإب ��داع وحت��وي��ل ذل��ك �إىل براءات
اخرتاع ثم �إىل منتجات وا�ستثمارات .
و قال معاليه ان �أهمية برنامج تكامل
ويف ه ��ذا ال��وق��ت ب ��ال ��ذات ت�ن�ب��ع من
احلاجة امللحة لالبتكار واالخرتاع

يف كافة جماالت احلياة :يف ال�صحة
والطب يف التقنيات النظيفة والآمنة
يف النفط والغاز يف تقنيات املعلومات
واالت �� �ص��االت يف ال�ط�ع��ام وال �غ��ذاء يف
التعليم يف جم��االت التطوع والعمل
ال �ع��ام ب��ل ح�ت��ى يف جم ��االت ال�سالم
ال �ع��امل��ي وال �ت �ع��اي ����ش الإي �ج��اب��ي بني
ال � ��دول ه ��ذه ك�ل�ه��ا حت ��دي ��ات كبرية
تواجه املجتمع والعامل وحتتاج �إىل
االبتكار واملبادرة  .و�أعرب معاليه عن
�سعادته بان االبتكارات التي تعر�ض
اليوم تعك�س بو�ضوح التزام برنامج
تكامل بر�ؤية وا�ضحة لدور االبتكار
يف م�ستقبل العامل حيث يركز على
�إيجاد حلول مل�شكالت واقعية وي�سعى
�إىل ت��رج�م��ة الأف� �ك ��ار �إىل منتجات
تفيد الفرد واملجتمع  .ووجه معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك بالتهنئة �إىل
�أ��ص�ح��اب االخ�ت�راع��ات واالبتكارات
معربا ع��ن امله لهم بالتوفيق و�أن
ي�ك��ون��وا با�ستمرار من��وذج��ا يحتذى
لأب �ن��اء وب�ن��ات ال��دول��ة وم�ث��اال رائدا
يف الإب � ��داع والإجن � ��از ع�ل��ى م�ستوى
العامل كله م�ؤكدا �أن االبتكار الناجح
ه��و منهج ح�ي��اة ي�سعى �إىل التعرف
على الواقع والعمل الدائم لتغيريه
وتطويره دوما نحو الأف�ضل والأروع
 .ويف ختام كلمته اع��رب معاليه عن
امله �أن يحقق هذا الربنامج الواعد

�أه��داف��ه مل�ساعدة �أف ��راد وم�ؤ�س�سات
املجتمع على الإبداع واالبتكار ونقل
التقنيات وحتويلها �إىل م�شروعات
اقت�صادية ناجحة .م��ن جانبه قال
معايل حممد �أحمد البواردي رئي�س
اللجنة التنفيذية وع�ضو املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ورئ �ي ����س جل�ن��ة �أبوظبي
ل �ت �ط��وي��ر ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا يف كلمته
�إن الأف� �ك ��ار اجل ��دي ��دة ه��ي املحرك
ال��داف��ع لعجلة التنمية االقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة  ..م ��ؤك ��دا ان الأمم
ال�ت��ي ت�ستثمر م��وارده��ا يف جماالت
العلوم والتكنولوجيا واالب�ت�ك��ار هي
القادرة على �إح��داث التحول املن�شود
يف اق �ت �� �ص��ادات �ه��ا وت �� �س��ري��ع وت �ي�رة
ال�ت�ن�م�ي��ة ف�ي�ه��ا وت ��وف�ي�ر م�ستويات
معي�شية �أف�ضل ملواطنيها .و�أ�ضاف
معاليه � :أعترب برنامج تكامل خري
م �ث��ال ع �ل��ى ن��وع �ي��ة امل � �ب� ��ادرات التي
تعمل على تطوير دولتنا للو�صول
الق�ت���ص��اد ق��وام��ه امل�ع��رف��ة ذل��ك عرب
ت���ص�م�ي��م و�إط �ل��اق و�إدارة ع ��دد من
ال �ب��رام � ��ج امل �ت �ن ��وع ��ة ال� �ت ��ي ت�شجع
االب�ت�ك��ار واملبتكرين وحت�م��ي حقوق
امللكية الفكرية .ب��دوره �أع��رب �سعادة
�أحمد �سعيد الكليلي مدير عام جلنة
�أب��وظ�ب��ي لتطوير التكنولوجيا عن
اعتزاز اللجنة بتو�سيع نطاق برنامج
ت�ك��ام��ل لت�شمل دع��م االب�ت�ك��ار يف كل
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�أرج ��اء الإم� ��ارات متوقعا �أن ت�ساهم
تو�سعة ن�ط��اق ال�برن��ام��ج ال��ذي حقق
نتائج ملمو�سة هامة منذ انطالقته
يف حتفيز املزيد من الأف�ك��ار و�إتاحة
املزيد من الفر�ص للمواهب املبدعة
يف ال ��دول ��ة .ول �ف��ت ال�ك�ل�ي�ل��ي �إىل �أن
الربنامج الذي بد�أ منذ عامني �ساعد
ع�ل��ى زي ��ادة �أع ��داد ب ��راءات االخ�ت�راع
حيث مت بنهاية عام  2012ت�سجيل
 33ب��راءة اخ�تراع دولية يف �أبوظبي
وح��ده��ا ..م��ؤك��دا ان ال�ه��دف احلايل
ه��و ام �ت��داد ال�برن��ام��ج لي�شمل دعمه
كافة �أرج��اء الدولة وحتقيق الزيادة
امل �ن �� �ش��ودة يف �إن �ت��اج امل�ل�ك�ي��ة الفكرية
الإم ��ارات� �ي ��ة مب ��ا ي���س�ه��م ع �ل��ى امل ��دى
ال �ط��وي��ل يف دع ��م م �� �س�يرة االزده � ��ار
االقت�صادي للدولة .و�أ�ضاف �سعادته
ان الربنامج لن يكتفي بدعم ت�سجيل
براءات االخرتاع عرب مكتب ت�سجيل
براءات االخرتاع يف الواليات املتحدة
الأمريكية بل �سيدعم ت�سجيلها �أي�ضا
يف معاهدة التعاون الدولية لرباءات
االخ�ت�راع وه��ي جمعية دول�ي��ة ت�ضم
 146بلدا .وبعد الإعالن عن تو�سعة
نطاق الربنامج افتتح معايل ال�شيخ
ن �ه �ي��ان م� �ب ��ارك �آل ن �ه �ي��ان معر�ض
اب�ت�ك��ارات م��ن الإم ��ارات وال��ذي �شمل
 20براءة اخرتاع مت ت�سجيلها دوليا
عام  2012بدعم من برنامج تكامل

جتربة العيادات اخلارجية اجلديدة حت�سن
رعاية املر�ضى يف م�ست�شفى الكورني�ش
•• �أبوظبي  -الفجر

�أط � �ل ��ق م �� �س �ت �� �ش �ف��ى ال �ك��ورن �ي ����ش يف
�أب ��وظ� �ب ��ي جت ��رب ��ة ج ��دي ��دة لنظام
ال� �ع� �ي ��ادات اخل ��ارج� �ي ��ة يف حماولة
م���س�ت�م��رة لتح�سني رع��اي��ة املر�ضى
ور�ضاهم.
وت ��أت��ي جت��رب��ة ال �ع �ي��ادات اخلارجية
اجل��دي��دة ك �ج��زء م��ن خ�ط��ة وا�سعة
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة واالب� � �ت� � �ك � ��ار مل�ست�شفى
الكورني�ش ال��ذي ي��رك��ز على رعاية
امل��ري����ض �أوال وي �ه��دف �إىل حت�سني
جت��رب��ة امل��ري ����ض م ��ن خ�ل�ال �إلغاء
ال ��زي ��ارات امل�ت�ك��ررة ل�ل�ع�ي��ادة وتقليل
وقت االنتظار ،موفراً بذلك الرعاية
املنا�سبة يف املكان املنا�سب ويف الوقت
املنا�سب.
ويقدم هذه اخلدمة اجلديدة �أطباء
م��ن ع �ي��ادات ال�ن���س��اء وال�ت��ول�ي��د على
درج��ة عالية م��ن التخ�ص�ص �إذ يتم
توجيه املري�ض �إىل العيادة الأن�سب
بناء على تقييم حالة كل مري�ض على
حدة بالإ�ضافة �إىل ذلك يتم اجلمع
بعناية ب�ين الإ�ست�شارات و�إج ��راءات
ال�ع�لاج املطلوب م��ن �أج��ل احل��د من
زي � � ��ارات امل �ت��اب �ع��ة غ�ي�ر ال�ضرورية
وت�سهيل جتربة �أخذ املواعيد.
و ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة م��رمي املزروعي
ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي مل�ست�شفى
ال �ك��ورن �ي ����ش امل��ر� �ض��ى ل��دي �ن��ا ه ��م يف
� �ص �م �ي��م اخل� ��دم� ��ات ال� �ت ��ي نقدمها
وت�ل�ت��زم �إدارة م�ست�شفى الكورني�ش
ب�ت��زوي��ده��م ب��أع�ل��ى درج ��ات الرعاية
ون� �ح ��ن ع �ل��ى ث �ق��ة م ��ن �أن جتربة
العيادات اخلارجية اجلديدة �سيكون
ل �ه��ا ت ��أث�ي�ر اي �ج��اب��ي ع �ل��ى مر�ضانا
و�ستعك�س بحق �أداء امل�ست�شفى .
وقالت ال�سيدة �سالمة علي مراجعة
للم�ست�شفى حول النظام اجلديد لقي
ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د ب�صفتي �أم لثالثة
�أوالد ولدتهم مب�ست�شفى الكورني�ش،
�أ�ستطيع �أن �أرى فارقاً كبرياً نتيجة
للخدمة اجلديدة لتجربة املري�ض،

�أحمد بن �سعيد يفتتح م�ؤمتر ومعر�ض دبي الدويل لل�صيدلة دوفات 2013
•• دبي-وام:

خ���ص��و��ص��ا يف ف�ت�رة االن �ت �ظ��ار التي
تقل�صت �إىل حد كبري.
و�أو�ضح الدكتور بول بوزيو ا�ست�شاري
التوليد وطب �صحة الأم يف م�ست�شفى
الكورني�ش لقد �أعدنا ت�صميم العملية
وا� �ض �ع�ين م���ص�ل�ح��ة م��ر� �ض��ان��ا بعني
االعتبار وقمنا بتب�سيط الإ�ست�شارات
مع �إع��ادة ت�صميم منظمة من �أجل
حت�سني نوعية الرعاية التي نقدمها
فقد متكن النظام اجلديد للعيادات
اخلارجية اجلديد بت�سوية الثغرات
يف امل ��واع� �ي ��د وخ �ف ����ض ك �ب�ي�ر لعدد
املواعيد للمر�ضى متيحاً بذلك قدراً
�أك�بر من الكفاءة يف اخلدمات التي
يقدمها م�ست�شفى الكورني�ش.
وت�ل�ق��ى خ��دم��ة ال �ع �ي��ادات اخلارجية
مب�ست�شفى ال�ك��ورن�ي����ش ال��دع��م من
قبل فريق التمري�ض وفريق ت�سجيل
املر�ضى وفريق �ش�ؤون املر�ضى ويقدم

ل�ل�م��ر��ض��ى م ��واد تعليمية واف� ��رة يف
ح �ي�ن ي� �ق ��دم م��وظ �ف��و اال�ستقبال
للمر�ضى املعلومات والإجراءات التي
يحتاجونها يف كل خطوة.
جت ��در الإ� � �ش ��ارة �إىل �أن م�ست�شفى
ال �ك��ورن �ي ����ش ه��و ع �ب��ارة ع��ن من�ش�أة
رع��اي��ة �صحية حا�صلة على اعتماد
دويل وه ��و �أك �ب�ر م�ست�شفى توليد
يف دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
ب� � � ��إدارة ج��ون��ز ه��وب �ك �ن��ز ميدي�سني
�إن�ت�رن ��ا� �ش �ي ��ون ��ال ومت �ل �ك��ه وتتوىل
ت�شغيله ��ش��رك��ة �أب��وظ�ب��ي للخدمات
ال�صحية �صحة و ي�ق��دم امل�ست�شفى
ال��ذي يت�سع ل�ـ � 299سريرا مب��ا يف
ذل ��ك �� 64س��ري��ر م��ول��ود ج��دي��د يف
ق�سم العناية املركزة خدمات لأكرث
م��ن  8000حالة والدة و�أك�ث�ر من
 120.000زائر للعيادة اخلارجية
يف ال�سنة.

افتتح �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم
رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة دب ��ي ل �ل �ط�يران ال��رئ�ي����س الأعلى
ملجموعة ط�يران الإم ��ارات ام�س ال��دورة الـ19
من م�ؤمتر ومعر�ض دوفات  2013وذلك نيابة
عن �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب
حاكم دبي وزير املالية رئي�س هيئة ال�صحة بدبي
راعي امل�ؤمتر يف مركز دبي ال��دويل للم�ؤمترات
واملعار�ض .رافق �سموه خالل االفتتاح � ..سعادة
املهند�س عي�سى امليدور مدير عام هيئة ال�صحة
ب��دب��ي وع ��دد م��ن امل �� �س ��ؤول�ين ور�ؤ�� �س ��اء الوفود
امل�شاركة .و�أع�ل��ن �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد
�آل مكتوم خالل مرا�سم االفتتاح عن انطالقة
امل ��ؤمت��ر وامل �ع��ر���ض ال� ��دويل ل�ط��ب ال�ع��ائ�ل��ة عام
 2014لأول مرة يف امارة دبي والذي �سي�شارك
فيه ع��دد كبري م��ن الأط �ب��اء املخت�صني يف طب
العائلة والطب العام والرعاية ال�صحية الأولية.
وه �ن ��أ ��س�م��وه ع�ق��ب االف �ت �ت��اح ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
ملعر�ض وم��ؤمت��ر دوف��ات على النجاح املتوا�صل
ال� ��ذي ح�ق�ق��ه م �ن��ذ ان �ط�لاق �ت��ه  ..و�أث� �ن ��ى على
اجلهود املبذولة لرفع م�ستوى التثقيف العلمي
لل�صيادلة العرب على م�ستوى العامل.
وقام �سموه بعد ذلك بجولة يف املعر�ض امل�صاحب
ل�ل�م��ؤمت��ر اط�ل��ع خ�لال�ه��ا ع�ل��ى �أح ��دث الأجهزة
وال�ت�ق�ن�ي��ات ال���ص�ي��دالن�ي��ة امل�ت�ب�ع��ة وال �ت��ي تقوم
�شركات حملية واقليمية وعاملية بعر�ضها على
م��دار ثالثة �أي��ام باال�ضافة اىل �أب��رز ال�شركات
املتخ�ص�صة يف التكنولوجيا الطبية احلديثة
والربامج الأكادميية.
و�أب��دى �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم
�إع�ج��اب��ه بالنمو امل�ط��رد ال��ذي يحققه معر�ض

وم�ؤمتر دوفات  ..م�ؤكدا �أن الإقبال الكبريمن
قبل املخت�صني للم�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية
يعزز من دور �إمارة دبي التي تعد مركزا اقليميا
ه��ام��ا ل �ك�برى ال �� �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي ت�سعى
اىل ت�سويق منتجاتها يف �أ��س��واق دب��ي واملنطقة
وال�ع��امل .م��ن جانبه ق��ال �سعادة عي�سى امليدور
�إن م�ؤمتر ومعر�ض دوفات ي�أتي يف ظل التطور
املت�سارع الذي ي�شهده القطاع الطبي يف خمتلف
امل �ج��االت وم�ن�ه��ا ق�ط��اع ال�صيدلة ال��ذي �أ�صبح
�أح��د التخ�ص�صات الطبية الهامة يف املنظومة
العالجية لتقدمي خ��دم��ات متكاملة للمر�ضى
يف امل��ؤ��س���س��ات ال���ص�ح�ي��ة .و� �ش��دد ��س�ع��ادت��ه على
ح��ر���ص ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة ب��دب��ي ��ض�م��ن جهودها
ال��رام�ي��ة ل�لارت�ق��اء مبهنة ال�صيدلة على دعم
هذا امللتقى العلمي الذي يعد الأول من نوعه يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا و�شرق
�آ�سيا وال��ذي يعد م��ن �أ�شهر امل ��ؤمت��رات العاملية
املتخ�ص�صة يف قطاع ال�صيدلة وتقنياتها خا�صة
حيث ي�شهد منوا متزايدا عاما بعد �آخر يف ظل
التطور العاملي املت�سارع الذي عك�س الدور املهم
واحليوي ملهنة ال�صيدلة �ضمن فريق الرعاية
ال�صحية .و�أو�ضح �أن هيئة ال�صحة بدبي با�شرت
ب�إتخاذ االجراءات الالزمة للبدء بتطبيق نظام
ت��رم�ي��ز الأدوي� ��ة اخل��ا���ص يف �إم� ��ارة دب��ي والذي
�سيعمل ع�ل��ى تنظيم منهجية ت ��داول الأدوي ��ة
ب�شكل ع��ام يف الإم��ارة وي�ساهم يف تطبيق �أعلى
معايري اجلودة والتميز يف القطاع ال�صيدالين.
ول �ف��ت �إىل ان م ��ؤمت��ر دوف � ��ات ح �ق��ق جناحات
م�ت�ت��ال�ي��ة خ�ل�ال دورات� ��ه ال���س��اب�ق��ة ح�ت��ى �أ�صبح
م�ن�ت��دى متميز للتعليم ال���ص�ي��دالين امل�ستمر
ومن�صة للتفاعل املهني والعلمي بني العاملني
يف املهنة الأمر الذي انعك�س ب�شكل ايجابي على

الأم��ن ال�صحي و�سالمة املر�ضى يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية .و�أ�شاد برعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن
�سعيد �آل م�ك�ت��وم ل�ل�م��ؤمت��ر وامل �ع��ر���ض الدويل
لطب العائلة ال��ذي �سيقام العام املقبل والذى
م��ن �ش�أنه تعزيز القطاع الطبي يف ام��ارة دبي
ودور الأطباء املخت�صني يف طب العائلة والطب
العام والرعاية ال�صحية الأولية .وتقدم امليدور
بال�شكر لكافة الأط �ب��اء وال�ب��اح�ث�ين امل�شاركني
يف ه��ذا امل��ؤمت��ر و�إىل اللجان املنظمة واجلهات
الداعمة والراعية لهذا احلدث العلمي .بدوره
قال الدكتور علي ال�سيد مدير �إدارة ال�صيدلة
يف هيئة ال�صحة ورئي�س م�ؤمتر دوف��ات ان هذا
احل ��دث ي �ق��ام ب��رع��اي��ة ال �ع��دي��د م��ن امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات العاملية ومنها اجلمعية الأمريكية
ل���ص�ي��ادل��ة ال�ن�ظ��ام ال���ص�ح��ي وج�م�ع�ي��ة �صيادلة
امل�ست�شفيات الأ��س�ترال�ي��ة واجلمعية الأوروبية
لل�صيدلة ال�سريرية واالحت ��اد الأوروب ��ي لعلم
الأوبئة الدوائي واجلمعية الأوروبية ل�صيادلة
ع�ل��م الأورام واالحت� ��اد ال�ع��امل��ي مل��راق�ب��ة العالج
ال��دوائ��ي وال�سموم واحت��اد ال�صيادلة الكنديني
واجل �م �ع �ي��ة ال �� �ص �ي��دل �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة وجامعة
يوترت�ش يف هولندا.
و�أ� �ض��اف ان دوف ��ات  2013ي�شهد م�شاركات
عاملية و�إقليمية وحمليه عالية امل�ستوى حيث
ي�شارك فيه �أ��س��ات��ذة وخمت�صون ومهنيون من
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة وك �ن��دا واململكة
امل�ت�ح��دة وه��ول �ن��دا وال �ي��اب��ان وبلجيكا وفرن�سا
وال�سويد وا�سرتاليا وال�سعودية وم�صر وقطر
وليبيا وال �ع��راق وال�ه�ن��د وع �م��ان وال �� �س��ودان ..
مو�ضحا ان الربنامج العلمي للم�ؤمتر يت�ضمن
 20جل�سة علمية رئي�سية و  30ور��ش��ة عمل
�صيدالنية و 450مل�صقا علميا معد من قبل

خمت�صني وطالب كليات ال�صيدلة و 27عر�ضا
علميا مقدما من قبل طالب كليات ال�صيدلة.
وذكر �أنه �إىل جانب الربنامج العملي تنظم على
هام�ش امل�ؤمتر فعاليات وم�شاركات متميزة على
ر�أ�سها �إق��ام��ة  12عر�ضا خ�لال الأي��ام الثالثة
للم�ؤمتر من قبل اجلمعية ال�صيدلية ال�سعودية
وور�شة عمل يف اليوم الثالث بتنظيم من جمعية
�صيديل و يل ب�صمة من ال�سعودية وور�شة عمل
�أخرى حول اقت�صاديات الدواء ا�ضافة �إىل �أربعة
عرو�ض مقدمة من �شركات الأدوية و�أربعة ور�ش
عمل �إدارية .ولفت الدكتور علي ال�سيد ان دوفات
ه ��ذا ال �ع��ام ��س�ي�ت�ن��اول خ�ل�ال ج�ل���س��ات��ه العلمية
وور�� ��ش ال�ع�م��ل ال �ع��دي��د م��ن امل��وا� �ض �ي��ع الهامة
وامل�ستجدة يف مهنة ال�صيدلة والإدارة الدوائية
وال�سالمة ال��دوائ�ي��ة منها تر�شيد اال�ستهالك
ال � ��دوائ � ��ي وال �ت �خ �� �ص �ي ����ص ال � ��دوائ � ��ي وت� ��أث�ي�ر
االخ �ت�لاف ال�ع��رق��ي واجل�ي�ن��ي ع�ل��ى اال�ستجابة
الدوائية وت�أثري ذلك على املح�صالت العالجية
ودور ال�صيدالين يف تثقيف املجتمع واليقظة
الدوائية وعوملة الأبحاث والتجارب ال�سريرية
وت�ط�ب�ي��ق ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ت �ق �ن �ي��ات احلديثة
وا�ستخدامها يف املمار�سة ال�صيدالنية وقيا�س
الأداء واالرت�ق��اء بجودة اخلدمات ال�صيدالنية
و�صيدلة علم الأورام والتخطيط اال�سرتاتيجي
ملهنة ال�صيدلة.
وق� ��ال ال��دك �ت��ورع �ب��د ال �� �س�لام امل� ��دين الرئي�س
التنفيذي مل�ؤمتر ومعر�ض دوفات رئي�س اندك�س
القاب�ضة ان ه��ذا احل��دث حظي برعاية كرمية
من �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم منذ
انطالقته عام 1995حيث ي�ستهدف تقدمي كل
ما هو جديد ومفيد لل�صيادلة العرب والأجانب
والعاملني يف قطاع ال�صيدلة.
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العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1112عقاري كلي

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/407جتاري كلي
اىل املدعي عليهما  -1/م�ؤ�س�سة خليفة جمعه للمقاوالت ملالكها خليفه جمعه بالل
جمعه  -2حممد �شوكت علي حقاين جمهويل حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي �/شركة
ريدي مك�س اخلليج املحدودة وميثله :علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ى عليهما بالت�ضامن فيما بينهما مببلغ
وقدره ( 165000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع
 %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/19ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/107جتاري كلي

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/21مدين كلي

اىل اخل�صم املدخل  -1/عبداهلل حممد ر�ضا حممد نور جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /زياد رباح م�صباح كحيل قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد
مبلغ ( 572.522.331.70دره��م ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة بواقع  %12من �سنويا وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch1.C.15
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعى عليه -1/طارق حممد ال�سيد ح�سني جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /ه�شام حممد عفيفي عبدالكرمي وميثله :فهد �سلطان
علي لوتاه قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بامل�صادقة على
حكم التحكيم مع الزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2013/3/25ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  ch1.C.15لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعي عليه  -1/في�شال كي�سان هيمناين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي �/شركة امالك
للتمويل �ش م ع وميثله :عبدالرحمن حممد عي�سى جمعة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
احلكم بف�سخ عقد االيجار مو�ضوع الدعوى ومبلغ  354179.96درهم جراء ف�سخ العقد وخماطبة
دائ��رة االرا�ضي واالم�لاك اللغاء ت�أ�شرية االيجارة املنتهية بالتملك املوجودة على �شهادة امللكية
اخلا�صة بالوحدة رقم  1424الطابق الرابع ع�شر منطقة وادي ال�صفا  5ار�ض رقم  272مبنى �سكاي
كورت�س دي وا�صدار �شهادة ملكية جديدة خالية من التا�شرية املذكورة ورد حيازة العقار حمل
الدعوى اىل املدعية وبطالن كافة عقود االيجار التي ابرمها املدعى عليه مع الغري وحملها العقار
حمل الدعوى والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة ,علما بانه قد مت تعديل الطلبات.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/14ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االبتدائية االحتادية

حماكم دبي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
مذكرة اعادة تبليغ مدعي عليها
يف الدعوى رقم  2012/3559الدائرة الكلية املدنية والعمالية الثانية

اىل املدعى عليها�/:شركة او اي ام انرتنا�شيونال (�ش.م.ح) حيث ان املدعي :
ابراهيم مراد تانريوفري قد اقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة
رقمها اعاله ,يطالبكم فيها ب�أداء مبلغ ( 390.500درهم) باال�ضافة للر�سوم
وامل�صاريف .لذلك يتق�ضى ح�ضوركم امام هذه املحكمة ( الدائرة الكلية
الثانية) يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباح يوم  2013/3/27للرد على
الدعوى وتقدمي مالديكم من بينات ,ويف حال تخلفكم عن احل�ضور يف الوقت
املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابكم.

قلم الكتاب

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الق�ضايا التجارية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
رقم املرجع 2013 /305:

اعــــــــــــالن

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /علي عبداهلل �صالح �سليمان ال�شحي -اماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%51يف ( الرفعة
ملقاوالت البناء ذ.م.م) مبوجب رخ�صة رقم ( ) 529335وذلك لل�سيد /عبداهلل
ح�سن حممود احمد احلو�سني -اماراتي اجلن�سية. .وعمال لن�ص امل��ادة ()16
فقره  3من القانون االحتادي رقم ( )22ل�سنة 1991م يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي
طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.

مكتب الكاتب العدل
دار الق�ضاء ال�شارقة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2010/606ا�ستئناف جتاري

العدد  10737بتاريخ2013/3/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/783عقاري كلي

اىل امل�ست�أنف �ضده� - 1 /شاهرخ حممد يو�سف قا�سمي جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة الكميت للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
وميثلها مديرها /من�صور عبا�س علي قنربي وميثله� :سمرية عبداهلل
ع�ل��ي ق��رق��ا���ش ق��د ا��س�ت��أن��ف ال �ق��رار /احل�ك��م ال �� �ص��ادر ب��ال��دع��وى رقم
 2009/1458جتاري كلي بتاريخ  2010/7/8وحددت لها جل�سه يوم االحد
املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة  ch2E.23وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا
ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

اىل املدعي عليه  -1/فورتيون �سريين املحدودة جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /حممد علي عبدالعزيز وميثله� :سمرية عبداهلل علي قرقا�ش قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ االتفاق امل�برم بني املدعي واملدعى
عليه برد مبلغ  2361070.15درهم امل�ستحق للمدعي باال�ضافة للفوائد القانونية
بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق حتى ل�سداد التام والزام املدعى عليهما االول
والثاين بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.
ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2728عم جز -م ع-ب� -أظ

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3637عم جز -م ع-ب� -أظ

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3427عم جز -م ع-ب� -أظ

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3359عم جز -م ع-ب� -أظ

مدعي/حممد �سومون ابو القا�سم اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :اوركزاي
العاملية للمقاوالت وال�صيانة العامة واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /اوركزاي العاملية للمقاوالت
وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(تعجيل من الوقف)
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مبدينة
حممد بن زايد �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام
على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

مدعي/حممد ر�ضوان حممد حنيف اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه� :صوت
البحر للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه� /صوت البحر للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام
على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

مدعي�/شاه باران مياه علي اكا�س اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :ال�سيف
والغمد للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/ال�سيف والغمد للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام
على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/06

مدعي/حممد �شا علم �صديق الرحمن اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه:
الفن اخلفي العمال الديكور اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/الفن اخلفي العمال الديكور اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام
على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

قلم املحكمة

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
حمكمة العني االبتدائية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

�إعالن بيع/اندماج

تعلن وزارة االقت�صاد ب��أن ال�سادة /جي اى هيلثكري هولدينج ام اي ا�س
ايه (فرع دبي) مقيدة يف �سجل املن�ش�آت االجنبية لدى ال��وزارة حتت رقم
( )1163ق��د ت�ق��دم��ت بطلب لتعديل اال� �س��م ال�ت�ج��اري لي�صبح (ج��ي ئي
هيلثكري م م ح) وتعديل بياناتها يف �سجل املن�ش�آت االجنبية تبعا لذلك نظرا
النتقال ملكيتها اىل من�شـ�أة (جي ئي هيلثكري م م ح) بطريقة (بيع)
يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق التقدم باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد
ال يتجاوز ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب (( )3625مكتب الوزارة دبي)

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2012/124م
اىل املدعي عليه� :شركة النجاح للمقاوالت العامة ذ.م.م العنوان :بالن�شر -نعلمك انه
بتاريخ املوافق 2013/2/13م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
اعاله ل�صالح /م�صنع البلجيكية العمال االملنيوم والزجاج ل�صاحبها /حممد بطي
علي الرميثي حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري
بالت�صديق على حكم املحكم ال�صادر بتاريخ  2012/12/12وتبعا لذلك ال��زام املدعى
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  148.500درهم ( مائة وثمانية واربعون الفا
وخم�سمائة درهم) كما الزمتها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب التحكيم ورف�ضت ماعدا
ذل��ك من طلبات وفقا ملنطوق احلكم التحكيمي .حكما قابال لال�ستئناف خ�لال 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك ه��ذا امل�ستند� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة
2013/2/14م.
القا�ضي/

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعالن احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2012/1180م
اىل املدعي عليه :م�ؤ�س�سة البيت العريق للحجر الطبيعي العنوان :بالن�شر -نعلمك
انه بتاريخ املوافق 2013/2/21م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم اعاله ل�صالح /عرب احمد ابو القا�سم اجلن�سية :بنغالدي�ش حكمت املحكمة
مبثابة احل�ضوري :وفقا الحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء والقانون:بالزام املدعى
عليها (م�ؤ�س�سة البيت العريق للحجر الطبيعي يف �شخ�ص ممثلها القانوين (بان
ت��ؤدي للمدعى) عرب احمد ابو القا�سم (مبلغا ق��دره �ستة االف دره��م  6000درهم)
عن االجور امل�ستحقة مع ت�سليمه تذكرة �سفره ورف�ض اال�ستجابة لطلبي وم�صاريف
ال�ضمان البنكي والغاء االقامة لعدم ارتكازهما على ا�سا�س .حكما قابال لال�ستئناف
خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند� .صدر بتوقيعي وختم
املحكمة 2013/2/26م.
القا�ضي/

�إ�شعــــار ت�صفيـــة
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
ال�سادة /ام اي ا�ش انرتنت افريكا اند ميدل اي�ست منطقة حرة  -ذ م م ( رخ�صة رقم
 )18835عنوانها يف مكتب رقم  1901برج ال�شذي الطابق التا�سع ع�شر دبي االمارات
العربية املتحدة  ,املرخ�صة من قبل �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا واالعالم
(ال�سلطة) تود ان تعلن عن قرارها امل�أخوذ بوا�سطة ال�شركاء يف ال�شركة الذي مرر يف
اجتماع ال�شركاء املنعقد يف تاريخ  07مار�س  2013بخ�صو�ص اغالق وت�صفية ام اي ا�ش
انرتنت افريكا اند ميدل اي�ست منطقة حرة ذ.م.م  .وح�سب ذلك فان اي طرف الذي
لديه مطالبة �ضد ال�شركة يرجى منه تقدمي املطالبة القائمة خالل  45يوم من تاريخ
هذا اال�شعار عن طريق الربيد امل�سجل او االت�صاالت:
ال�سيد/هرني ثابو موابي
ا�سم ال�شركة :ام اي ا�ش انرتنت افريكا اند ميدل اي�ست منطقة حرة -ذ.م.م
هاتف +971 4 435 6556 :دبي االمارات العربية املتحدة
الربيك االلكرتوين thabo.moabi@multichoice.com
ان املطالبات التي ت�ستلم بعد تاريخ انتهاء هذا اال�شعار  45يوم لن ت�ؤخذ بعني االعتبار.

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف العني
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2012 /427جتاري  -م ر� -س -ع ن

امل�ست�أنف  :بدر عبدالواحد �سعيد اجلن�سية :االمارات امل�ست�أنف
عليه:ماالجن جيوان اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع اال�ستئناف  :الغاء
احلكم املطلوب اعالنه /ماالجن جيوان اجلن�سية :باك�ستان العنوان:
بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم
 2012/6جت جز -ي ح-ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/18لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة
االوىل حمكمة ا�ستئناف العني الكائنة� -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل
موعد اجلل�سة املحددة.

قلم اال�ستئناف التجاري

قلم املحكمة

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3611عم جز -م ع-ب� -أظ

تقرر يف الق�ضية رقم ( )2012/1675مناز عات ايجارية املنظورة امام
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية(اللجنة اخلام�سة) واملرفوعة من /رودرا
راجان موهانتي -العالن املدعى عليها /م�ؤ�س�سة النجوم اخلم�سة الدارة
ال�ع�ق��ارات -ميثلها� /صابر وج��دي عبده مقيل اال��س�لام -ن�شراً حل�ضور
جل�سة ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2013/3/27يف ال�ساعة  6.00م�سا ًء يف مقر
اللجنة الكائن يف ابوظبي�� -ش��ارع ال��دف��اع -منطقة مع�سكر �آل نهيان-
بجانب �صندوق الزواج فيال رقم  ,2وذلك على نفقة املدعية.

مدعي/حممد اكرب ح�سني حممد عبداملالك اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى
عليه :م�ؤ�س�سة اخلط الف�ضي لأعمال قناة التكييف املركزي اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /م�ؤ�س�سة اخلط الف�ضي
لأعمال قناة التكييف املركزي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(اعادة اعالن
املدعى عليها بعري�ضة الدعوى ) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/5

اعالن بالن�شر

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
اللجنة اخلام�سة

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/127مد جز -م ر-ب -ع ن

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/129مد جز -م ر-ب -ع ن

مدعي/م�ؤ�س�سة االطالل لتاجري ال�سيارات وميثلها /حميد �سيف حممد مطر
النيادي وكيال عنه ه�شام ح�سن عبداهلل اجلن�سية :االمارات مدعى عليه:
جمدي احمد ابا زيد اجلن�سية� :سوريا مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية 7810
درهم املطلوب اعالنه /جمدي احمد ابا زيد اجلن�سية� :سوريا عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/10

مدعي/م�ؤ�س�سة االطالل لتاجري ال�سيارات وميثلها /حميد �سيف حممد مطر
النيادي وكيال عنه ه�شام ح�سن عبداهلل اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :علي
عبيد ا�سماعيل الباروت اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
 3200درهم املطلوب اعالنه /علي عبيد ا�سماعيل الباروت اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم االحد املوافق  2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/10

قلم املحكمة املدنية

حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
الدائرة املدنية الكلية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
مذكرة اعادة اعالن موعد جل�سة بالن�شر

العدد  10737بتاريخ2013/3/11

رقم الدعوى  2012/324كلي
اىل املدعي عليهما -1 :كوانهي عبداهلل كوتا كوالت  -2حمزة عبدالرحمن ابن
عبدالرحمن حيث ان املدعي :احمد علي ابراهيم عبداهلل احلمادي قد اقام
عليك الدعوى احلقوقية رقم  2012/324مدين كلي للمطالبة بتف�سري حكم
وعليه يقت�ضى ح�ضورك اىل املحكمة املدنية (الدائرة الكلية) يف القاعة رقم 2
برا�س اخليمة �صباح يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة التا�سعة �صباحا
لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن
احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر الدعوى
غيابيا بحقك.

امانة �سر الدائرة الكلية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان
اعـــــــالن

املرجع 2013/183:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
�سعود عي�سى علي �سعيد اجلن�سية :االم ��ارات وطلب الت�صديق على التوقيع
يف حم��رر يت�ضمن  :ت�ن��ازل يف اال��س��م ال�ت�ج��اري (املنحة ل�صيانة املباين )
واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ()60755
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /جميعة حمبوب خريي
مو�سى اجلن�سية :االم��ارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان
�سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

قلم املحكمة املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/2201جتاري كلي
اىل املحكوم عليه /متيم علي ح�سني فهد العمرية العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ
املوافق 2013/2/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح  /م�صرف الهالل ابوظبي بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام
املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا مقداره  817.848.24درهم ( ثمامنائة و�سبعة ع�شر
الفا وثمامنائة وثمانية واربعون درهما واربعة وع�شرون فل�سا) والزمته مب�صروفات
الدعوى و  200درهم مقابل اتعاب املحاماة ,ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات�. .صدر
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/10حكما قابال لال�ستئناف خالل 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/ادري�س بن �شقرون
رئي�س الدائرة التجارية الكلية االوىل

عربي ودويل
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي:االيوبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات
ال�ع�ن��وان :حم��ل م�ل��ك حممد خمي�س خلفان اجل��اف�ل��ة -ب��ر دب��ي -الكرامة
هاتف 04 3367200 :فاك�س 04 3367300/مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية جا�ساتي
لتجارة املواد الغذائية (�ش.ذ.م.م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2013/2/21واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/12
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/85عم جز -م ع-ب� -أظ

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :جا�ساتي لتجارة املواد الغذائية (�ش.ذ.م.م).
ال�ع�ن��وان :مكتب رق��م  605ملك ب�يرل ل��زول للعقارات -ب��ر دب��ي -امل��رك��ز التجاري
ال�شكل ال �ق��ان��وين:ذات م�س�ؤولية حم ��دودة .رق��م الرخ�صة 663078 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري 1087098 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2013/2/21واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2013/2/12وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
امل�ع�ين االيوبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات ال�ع�ن��وان :حم��ل م�ل��ك حممد
خمي�س خلفان اجلافلة -بر دبي -الكرامة هاتف 04 3367200 :فاك�س04 3367300/
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

مدعي/منظور احلق عبداحلميد اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه� :شركة ابو
عتيق للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه� /شركة ابو عتيق للمقاوالت العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/18موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/06

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2280ت عام -م ر -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /احمد ابراهيم عبيد ح�سن الرئي�سي اجلن�سية :االمارات
املنفذ �ضده  :حممد احمد عبدالعظيم الزاملي اجلن�سية :م�صر املطلوب
اعالنه :حممد احمد عبدالعظيم الزاملي اجلن�سية :م�صر عنوانه :بالن�شر
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/5مد كل -م ر  -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2013/4/10موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
الثانية بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1453جت جزئي -م ت -ب� -أظ

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1113جت جز -م ت-ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي/البنك الوطني العماين اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :يحى ولد حممد
بيب اجلن�سية :موريتانيا مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة  72.824.40درهم
املطلوب اعالنه /يحى ولد حممد بيب اجلن�سية :موريتانيا عنوانه :بالن�شر(بورود
تقرير اخلربة ) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل.
�صدر بتاريخ 2013/3/06
قلم املحكمة التجارية

قلم املحكمة

مدعي/البنك الوطني العماين اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :ا�سامة
حممد خمتار �سامل بو را�س مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية املطلوب اعالنه/
ا�سامة حممد خمتار �سامل بو را�س عنوانه :بالن�شر(بورود التقرير والتعقيب
عليه) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء
املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املحامي  :عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املحامي  :عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/02/ 19:
املودعة حتت رقم 169468 :
با�ســم  :فخر الدين هولدجنز (�ش م ح)
وعنوانه � :ص ب  ،121423ال�شارقة ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات �صيدلية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي
و�أغ��ذي��ة للر�ضع والأط �ف��ال ،ل�صقات م��واد ��ض�م��اد ،م��واد ح�شو الأ� �س �ن��ان ،و�شمع ط��ب الأ� �س �ن��ان ،مطهرات،
م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات ،واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شابز
الواقـعة بالفئة 5 :
و�صف العالمة  :هي عبارة عن �شكل بي�ضاوي باللون الأ�سود غري مت�صل الإطار ويوجد على �إطاره الأعلى
نقطة �سوداء وكذلك نقطة �سوداء على �إط��اره ال�سفلي ومكتوب بداخله عبارة  Baby Dianaبطريقة
مبتكرة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود
اال�شــرتاطات  :دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .

املودعة حتت رقم 170579 :
با�ســم  :بركا�ش �شابالين
وعنوانه  :دبي ـ �أ ع م � ،ص ب 2328 :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مواد بناء (غري معدنية) �أنابيب قا�سية ،غري معدنية للمباين� ،أ�سفلت وزفت وقار ،مباين غري معدنية قابلة
للنقل ،ن�صاب (جم�سمات) غري معدنية
الواقـعة بالفئة 19 :
و�صف العالمة  :هي عبارة �شكل مربع باللون الأ�سود وبداخله مكتوب كلمة  EASYمكتوبة بطريقة
مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأبي�ض.
اال�شــرتاطات  :دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد والتجارة�-إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد والتجارة�-إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املحامي  :عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/337عم جز -م ع-ب� -أظ

مدعي/عبدالرحيم عبدالاله حممود ح�سن اجلن�سية :م�صر مدعى عليه:
زو�سر للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/زو�سر للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/5

مدعي/حميد خادم حميد املن�صوري عن نف�سه وب�صفته وكيال عن ورثة خادم حميد العوفري
املن�صوري وهم و�ضحة ومرمي و�سلمى زوجة را�شد وجابر وحمامه اجلن�سية :االمارات مدعى
عليه :م�ؤ�س�سة املعجزة للعقارات ملالكها عدنان عبداهلل حميد املب�سلي بوكالة نخله مارون
الغ�صني لبناين اجلن�سية:االمارات مو�ضوع الدعوى :ف�سخ عقد ا�ستثمار البالغة قيمته
 4.000.000درهم  +تعوي�ض قيمة 500.000درهم املطلوب اعالنه/م�ؤ�س�سة املعجزة للعقارات
ملالكها عدنان عبداهلل حميد املب�سلي بوكالة نخله مارون الغ�صني لبناين اجلن�سية:االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً
امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/4

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املحامي  :عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 170460 :
با�ســم  :بي تي جي�ستيك�س
وعنوانه  :جيه �آي براجا رقم  ،106باندوجن � ،40111إندوني�سيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش واملوائد
الواقـعة بالفئة 24 :
و�صف العالمة  :هي عبارة عن كلمة  Everioمكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الال تينية وباللون الأبي�ض
وحتتها مكتوب عبارة الكامريا الع�صربة باللغة العربية وباللون الأبي�ض.
اال�شــرتاطات  :دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .

املودعة حتت رقم 164627 :
با�ســم  :ميثم يو�سف بورمال
وعنوانه � :ص ب  ،3428دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة وم��واد �أخ��رى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان.
الواقـعة بالفئة 3 :
و�صف العالمة  :هي عبارة عن كلمة  VODUكتوبة بطريقة مبتكرة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود
موجودة بني خطني متوازيني متعرجني باللون الأ�سود ويف �آخر الكلمة يوجد ر�سمة عني.
اال�شــرتاطات  :دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد والتجارة�-إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد والتجارة�-إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737

بتاريخ 2012/03/ 12:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املحامي  :عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3380عم جز -م ع-ب� -أظ

مدعي/حممد جاينب الدين حممد نور العامل اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى
عليه :رو�ستوم للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/رو�ستوم للمقاوالت العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/19

قلم املحكمة

العدد  10737بتاريخ 2013/3/11

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية EASYCAR :

بتاريخ 2012/03/ 12:

املودعة حتت رقم 170469 :
با�ســم  :بي تي جي�ستيك�س
وعنوانه  :جيه �آي براجا رقم  ،106باندوجن � ،40111إندوني�سيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش واملوائد
الواقـعة بالفئة 24 :
و�صف العالمة  :هي عبارة عن كلمة  Gistexمكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الال تينية وباللون الأ�سود
وفوقها طائر باللون الأ�سود.
اال�شــرتاطات  :دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 185953 :
با�سم:ازياء الثالث جنوم ذ.م.م
وعنوان�:شارع حمدان بن حممد � ،ص.ب ، 71558:هاتف ، 026327440 :فاك�س026348401 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيله من الب�ضائع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند
احلاجة (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل) وكالة ا�سترياد.
الواقعة بالفئة 35:
و�صف العالمه:العالمة عبارة عن �شكل كرة دائرية باللون االزرق واالزرق الفاحت ويف منت�صفها �شكل ثالث
جنوم باللون االبي�ض ويتقاطع حولها ثالث خطوط ب�شكل مميز باللون االحمر واعلى ال�شكل THREE
باللون اال�سود وميينها  STARباللون اال�سود وا�سفل ال�شكل . since
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

EAT 67074

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /التميمي وم�شاركوه
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم 4261 :
امل�سجلة حتت رقم 5813 :
با�سم  :كوما�سيك �سا�س
وعنوانه � 5 :شارع �أيل دي با�س تيلري�س  2238 ،جينيفيلري�س  ،فرن�سا.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
وذلك لتمييز املنتجات  /اخلدمات  :قفازات لأغرا�ض تنظيف املطابخ  ،املنازل �أو البوابات.
الواقعة بالفئة 21 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق :
تنازل رقم 1 :
ا�سم مالك العالمة  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
ا�سم املتنازل له  :كوما�سيك �سا�س
مهنته  :م�صنعون وجتار
جن�سيته  :فرن�سا
عنوانه وحمل �إقامته � 5 :شارع �أيل دي با�س تيلري�س  92230 ،جينيفيلري�س  ،فرن�سا.
تاريخ انتقال امللكية 2003/12/29 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2013/03/10 :
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/ 12:

املودعة حتت رقم 170468 :
با�ســم  :بي تي جي�ستيك�س
وعنوانه  :جيه �آي براجا رقم  ،106باندوجن � ،40111إندوني�سيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش واملوائد
الواقـعة بالفئة 24 :
و�صف العالمة  :هي عبارة عن كلمة  Fantasticمكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الال تينية وباللون
الأ�سود وحتتها يوجد �شكل املازة باللونني الأبي�ض والأ�سود.
اال�شــرتاطات  :دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد والتجارة�-إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املحامي  :عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 1994/01/04:
بتاريخ 1996/07/13:

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2013/1/30:م

بتاريخ 2012/3/4:م
املودعة حتت رقم 170136 :
با�سم�:شركة الطائف لزينة ال�سيارات
وعنوان:ديرة  ،دبي � ،ص.ب ، 16183 :هاتف04-2712001 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
افالم ملونه للتظليل والت�صميم.
الواقعة بالفئة 12:
و�صف العالمه:الكتابة باللغة االجنليزية  EASYCARول��ون الكتابة يف االع�ل��ى يكون ازرق غامق
وتدريجيا اللون يتفتح يف اال�سفل حرف  Aيف الكتابة ي�شبه رقم  8بالعربي.
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

بتاريخ 2011/10/ 1 1:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املحامي  :عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/14 :

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10737بتاريخ 2013/3/11
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/192جت كل -م ت-ب� -أظ

قلم املحكمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد والتجارة�-إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد والتجارة�-إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية

بتاريخ 2012/02/ 19:
املودعة حتت رقم 169467 :
با�ســم  :فخر الدين هولدجنز (�ش م ح)
وعنوانه � :ص ب  ،121423ال�شارقة ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أجهزة و�أدوات جراحية وطبية وطب �أ�سنان وبيطرية� ،أطراف وعيون و�أ�سنان �صناهية� ،أدوات جتبري ،مواد
خياطة �أو درز اجلروح.
الواقـعة بالفئة 10 :
و�صف العالمة  :هي عبارة عن �شكل بي�ضاوي باللون الأ�سود غري مت�صل الإطار ويوجد على �إطاره الأعلى
نقطة �سوداء وكذلك نقطة �سوداء على �إط��اره ال�سفلي ومكتوب بداخله عبارة  Baby Dianaبطريقة
مبتكرة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود
اال�شــرتاطات  :دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2013/3/6:م

بتاريخ 2012/12/16:م

املودعة حتت رقم 183552 :
با�سم:فرقة �أفراح االمارات احلربية
وعنوان:العني  -اخلالدية رقم الهاتف037812898:
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
فرقة حربية
الواقعة بالفئة 41:
و�صف العالمه:اطار مربع يوجد بداخله على �شكل خريطة االمارات ويوجد يف املنت�صف نخلة وفوقها كتبت
فرقة افراح االمارات احلربية باللون اال�سود .
اال�شرتاطات:دون ا�شرتاطات .
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 170713 :
تاريخ ايداع االولوية2012/3/18:م
با�سم�:شركة الكمالكو لتجارة مواد التجميل �ش.ذ.م.م
وعنوان:دبي املدينة العاملية
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
م�ستح�ضرات تبي�ض االقم�شة واملواد امل�ستعملة يف غ�سل وكي املالب�س م�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل والفرك
العطور والزيوت اال�سا�سية مواد وغ�سول ال�شعر ومعاجني اال�سنان واملكياجات وم�ستح�ضرات تنظيف وتزين
ال�شعر وجميع انواع ال�شامبو واال�صباغ امل�ستعملة لتزين وجتميل ال�شعر وكل ما هو م�صنف يف الفئة (.)3
الواقعة بالفئة 3:
و�صف العالمه:كلمة  innovaكتبت باحرف التينية مميزة وحتتها عبارة  cosmeticsبالالتينية اي�ضا .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

االثنني  11 -مارس  2013م  -العـدد 10737
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حمدان بن حممد ي�صدر قرار ًا ب�ش�أن مكاف�أة �أع�ضاء جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات الريا�ضية بدبي
�أ� �ص��در �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س
دب��ي الريا�ضي ق��رارا ب�ش�أن مكاف�أة �أع�ضاء
جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات الريا�ضية يف �إمارة
دبي  ،وت�ضمن القرار املرقم  2ل�سنة 2013
اربع مواد حددت قيمة املكاف�آت التي ينالها
�أع�ضاء جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات الريا�ضية
و�أوجه و�آليات ال�صرف.
ون �� �ص��ت امل� � ��ادة االوىل ع �ل��ى �أن � ��ه ي�ستحق
اع�ضاء جمال�س ادارات امل�ؤ�س�سات الريا�ضية

اخل��ا��ض�ع�ين ل�لائ�ح��ة امل��ؤ��س���س��ات الريا�ضية
مكافاة مالية بواقع ( ) 10االف درهم عن
كل اجتماع �شهري ومبا ال تتجاوز املكاف�آت
مبلغ ( 120الف) درهم يف ال�سنة امليالدية
ال��واح��دة  ،فيما ن�صت امل��ادة الثانية على �أن
تتوىل كل م�ؤ�س�سة ريا�ضية �صرف مكاف�آت
�أع�ضائها يف نهاية ال�سنة من واقع احل�ضور
الفعلي ل�ل�أع���ض��اء وا��س�ت�ن��اداً على حما�ضر
اجتماعات جمال�س الإدارة املعتمدة  ،وموافاة
جم�ل����س دب ��ي ال��ري��ا� �ض��ي مب�ج�م��ل مكاف�آت

االع�ضاء وب�صورة من حما�ضر االجتماعات
املعتمدة وح��ددت امل��ادت�ين الثالثة والرابعة
�آليات تنظيم �صرف املكاف�آت وتاريخ تنفيذ
ال �ق��رار ال ��ذي ��س�ي�ك��ون م��ن ت��اري��خ �صدوره
ر�سميا.
وت �ق��دم � �س �ع��ادة م�ط��ر ال �ط��اي��ر ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س دبي الريا�ضي رئي�س املكتب التنفيذي
ب�أ�سمى �آي��ات ال�شكر والعرفان ل�سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي على

مكارمه اجلزيلة للقطاع الريا�ضي وحتفيز
العاملني فيه على التم ّيز يف العمل واالجناز
 ،م�ؤكدا �أن هذه املكاف�أة �ستكون حافزا ا�ضافيا
لأع�ضاء جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات الريا�ضية
على التواجد امل�ستمر وح�ضور االجتماعات
واجن��از التكليفات اخلا�صة بتطوير العمل
مب ��ا ي�ح�ق��ق ال� �ه ��دف الأه � ��م وه ��و االرت� �ق ��اء
مب�ستوى االجنازات الريا�ضية وزيادة الدور
الذي تقوم به الأندية نحو املجتمع.
كما حث نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي

�أع�ضاء جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات الريا�ضية
ع �ل��ى ت��رج �م��ة ه ��ذه امل �ك��رم��ة اجل ��دي ��دة من
�سمو ويل ع�ه��د دب��ي �إىل م��زي��د م��ن العمل
واالجن��ازات خالل الفرتة املقبلة  ،و جميع
منت�سبي ق�ط��اع�ن��ا ال��ري��ا� �ض��ي �إىل ترجمة
دع ��م ال �ق �ي��ادة امل���س�ت�م��ر وغ�ي�ر امل �ح��دود �إىل
اجن ��ازات وان�ت���ص��ارات جديـــدة ت�ع��زز مكانة
دولة الإمارات العربية املتحدة وترفع علمها
عاليا خفاقا يف املحافل الريا�ضية االقليمية
والدولية.
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جناح كبري للبطولة يف �أول مرة لتنظيمها

ال�شيخ خالد �آل نهيان يكرم فريق نادي احلمرية باملركز الأول يف بطولة الإمارات للتجديف احلديث جولة احلمرية
ت��وج ال�شيخ خالد بن زاي��د بن �صقر �آل نهيان
رئ �ي ����س احت � ��اد الإم� � � � ��ارات ل �ل �� �ش��راع احلديث
الفائزين يف اجلولة الأوىل باحلمرية �ضمن
ب�ط��ول��ة االم � ��ارات للتجديف احل��دي��ث والتي
�أطلقها االحتاد للمرة الأوىل بالتعاون مع نادي
احلمرية الثقايف الريا�ضي والتي �أقيمت على
�شاطئ احلمرية م�ساء يوم ال�سبت .
ومتيزت البطولة التي �أقيمت من �ست جوالت
مب�شاركة  55العبا مثلوا �أربعة �أندية ت�شهد
طفرات يف عنايتها باملجال البحري واالن�شطة
املائية  .وق��ام ال�شيخ خالد يرافقه م��ن احتاد
االمارات لل�شراع احلديث عارف الهرنكي وبطي
ال�شام�سي ومن نادي احلمرية �أع�ضاء جمل�س
االدارة وهم �أحمد علي الكتبي وجمعه ال�شام�سي
وعمار املهريي واملدير التنفيذي للنادي �سلطان
ف��اي��ز ال�شام�سي ب�ت�ك��رمي ال�ف��ائ��زي��ن ومنحهم
الك�ؤو�س وامليداليات بحيث توج نادي احلمرية
باملركز الأول مبجموع نقاط  12نقطة ت�صدر
بها ال�ف��رق امل���ش��ارك��ة ليفوز ب�ك��أ���س البطولة .
فيما جاءت نتائج البطولة يف خمتلف اجلوالت

كما يلي ففي نهائي الرباعي مزدوج كبار حلت
فريق ن��ادي احلمرية باملركز الأول والفجرية
و�صيفا كما حل االعبني �أحمد خمي�س وحمد
املطرو�شي يف املركزين الأول والثاين يف �سباق
الفردي كبار و�سعيد الزحمي ثالثا ويف �سباق
الثنائي م ��زدوج نا�شئني ح��ل ال�لاع�ب��ان �أحمد
جمال وعلي عيا�ش من ن��ادي ر�أ���س اخليمة يف
املركز الأول وماجد بدر وعبدالرحمن جلوي
من نادي ر�أ�س اخليمة يف املركز الثاين وم�صبح
خمي�س و�سلطان عزيز من ن��ادي احلمرية يف
املركز الثالث �أما يف �سباق الفردي نا�شئني جاء
نادي ر�أ�س اخليمة يف املركز الأول والثاين عن
طريق العبيه �أحمد جمال وعلي عيا�ش فيما
ح��ل ن ��ادي احل�م��ري��ة ث��ال�ث��ا ع�ل��ن ط��ري��ق العبه
نا�صر بالركن .
ويف �سباق الثنائي م��زدوج ح��ل ن��ادي احلمرية
ب��امل��رك��ز الأول ع�بر ال�لاع�ب�ين �أح �م��د خمي�س
وح �م��د امل �ط��رو� �ش��ي وب ��وب وج�ي�م����س يف املركز
ال �ث��اين م��ن ن ��ادي دب ��ي ل�ل��ري��ا��ض��ات البحرية
و�سعيد خمي�س الزحمي وعبيد را�شد من نادي

ال�ف�ج�يرة  .ويف ن�ه��اي��ة ال�ب�ط��ول��ة �أ� �ش��اد ال�شيخ
خالد بن زايد بن �صقر �آل نهيان رئي�س احتاد
الإمارات لل�شراع احلديث بالتعاون الدائم بني
االحت��اد ون��ادي احلمرية الثقايف الريا�ضي يف
تنظيم اجل��والت الناجحة و�أث�ن��ى على تنظيم
بطولة االم ��ارات للتجديف احلديث كبطولة
�أوىل تعقد جوالتها يف احلمرية و�أكد �أن تقاطر
�أكرث من 55مت�سابقا للم�شاركة يف فعالياتها
ي��أت��ي ا��س�ت�م��رارا لكافة اخل �ط��وات امل�شهودة يف
ت�ط��وي��ر ري��ا� �ض��ة ال�ت�ج��دي��ف احل��دي��ث وات�ساع
رقعتها على امل�ستوى املحلي يف ظل ما يتوافر
م��ن دع��م وت��وف�ير لكافة االم�ك��ان��ات املتاحة يف
رف ��د ال��ري��ا��ض��ة ب ��امل ��وارد احل��ال �ي��ة خ��ا��ص��ة و�أن
االحت��اد ون��ادي احلمرية وكافة االندية ت�سعى
�إىل ت�أهيل ك��وادر ريا�ضية واع��دة يف التجديف
احلديث وت�أهيلها لتمثيل الدولة.
وق��دم �شكره لنادي احلمرية ولرئي�س جمل�س
االدارة ولكافة الكوادر العاملة يف النادي على
تعاونها لإجن��اح احل��دث الريا�ضي مع االحتاد
وللجان التحكيم والتنظيم .

حتت رعاية حمدان بن حممد

ندوة دبي الدولية الثالثة للن�شاط البدين تنطلق غد ًا
 17حما�ضرة يف  4جل�سات على مدار يومني

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي ،
تنطلق يف ال���س��اع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة من
�صباح يوم غد الثالثاء  12مار�س
ندوة دبي الدولية الثالثة للن�شاط
البدين التي ينظمها جمل�س دبي
ال��ري��ا� �ض��ي حت ��ت � �ش �ع��ار الن�شاط
ال� �ب ��دين � � ..ص �ح��ة م �� �س �ت��دام��ة ،
والتي ت�ستمر ملدة يومني يف فندق
انرتكونتننتال -في�ستفال �سيتي
مب �� �ش��ارك��ة وا�� �س� �ع ��ة م ��ن خمتلف
امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة
واملنظمات من داخ��ل وخ��ارج دولة
الإمارات العربية املتحدة.
وت�أتي ه��ذه الندوة يف �إط��ار جهود
جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي ال�ساعية
ل��زي��ادة ال��وع��ي املجتمعي ب�أهمية
ممار�سة الن�شاط البدين وفوائده
ع �ل��ى ال �� �ص �ح��ة واحل � �ي� ��اة العامة
وان �ت��اج �ي��ة ال� �ف ��رد جل �م �ي��ع فئات
امل�ج�ت�م��ع وزي � ��ادة ن���س�ب��ة ممار�سي
الن�شاط البدين يف املجتمع  ،وهي
ت �ه��دف �إىل  :امل���س��اه�م��ة يف جعل
ممار�سة الن�شاط ال�ب��دين �أ�سلوب
ح �ي��اة ب ��إم��ارة دب��ي � ،إب� ��راز منزلة
ال �ن �� �ش��اط ال� �ب ��دين يف املنظومة
ال�ع�لاج�ي��ة ون���ش��ر ال��وع��ي ب�أهمية
ممار�سته ك�أف�ضل و�سيلة للوقاية
م��ن الأم ��را� ��ض وع�لاج �ه��ا ،زي ��ادة
ن���س�ب��ة امل �م��ار� �س�ين يف ك��اف��ة فئات

املجتمع ،تعزيز مكانة دبي بني املدن
الداعمة للن�شاط البدين يف العامل
 ،ت�ع��زي��ز ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال�ه�ي�ئ��ات و
املنظمات املحلية والدولية املعنية
بالن�شاط البدين.
وتت�ضمن ال �ن��دوة ارب �ع��ة جل�سات
ب� ��واق� ��ع ج �ل �� �س �ت�ين يف ك� ��ل ي � ��وم و
تت�ضمن ك��ل ج�ل���س��ة ال �ع��دي��د من
املحا�ضرات التي يلقيها خمت�صني
يف جم � ��االت ال �ن �� �ش��اط ال� �ب ��دين ،
حيث تعقد اجلل�سة االوىل لليوم
الأول حتت عنوان الن�شاط البدين
ب ��إم��ارة دب��ي �أول��وي��ة ا�سرتاتيجية
 :الإجن� � ��ازات والآف � ��اق و يديرها
ال��دك�ت��ور �صقر ع�ب��داهلل امل�ع�لا  ،و
تت�ضمن  5حما�ضرات هي :
 تعزيز ممار�سة الن�شاط البدين :حتدي من �أجل اكت�ساب �سلوكيات
�صحية ملعاجلة �أمن��اط حياة املدن
والتكنولوجيا احلديثة  ،وتلقيها
ال�ب�روف �ي �� �س ��ور ف �ي��ون��ا ب� � ��اول من
املنظمة الدولية للن�شاط البدين
وال�صحة.
ال � ��ر�ؤي � ��ة امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ملمار�سةال �ن �� �ش��اط ال� �ب ��دين يف �إم� � ��ارة دبي
ويلقيها د�.أح �م��د ال���ش��ري��ف �أمني
عام جمل�س دبي الريا�ضي.
تكييف املحيط م��ن �أج��ل تنويعالأن � �� � �ش � �ط� ��ة ال� �ب ��دن� �ي ��ة وتعميم
ممار�ستها  ،ويلقيها �أح �م��د عبد
الكرمي من بلدية دبي .

ت�ط��وي��ر البنية التحتية لتعزيزمم ��ار�� �س ��ة الأن� ��� �ش� �ط ��ة ال �ب��دن �ي��ة ،
ويلقيها نا�صر �أبو �شهاب من هيئة
الطرق واملوا�صالت- .دور املدر�سة
يف توعية النا�شئة ب�أولوية ممار�سة
ال�ن���ش��اط ال �ب��دين  :اال��س�ت�ث�م��ار يف
ال �� �ص �ح��ة ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل  ،ويلقيها
�أح�م��د عبد ال��رح�م��ن م��ن منطقة
دب��ي التعليمية – وزارة الرتبية
والتعليم .
وتنطلق �أع �م��ال اجلل�سة الثانية
يف ال�ساعة  12:30ظهرا وتقام
حتت عنوان مكانة الن�شاط البدين
يف املنظومة ال�صحية والعالجية
ويديرها د .عبد العزيز املهريي،
وتت�ضمن  4حما�ضرات هي :
م �ك��ان��ة ال�ن���ش��اط ال �ب��دين �ضمنال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �� �ص �ح �ي��ة والطبية
اجل��دي��دة يف جم ��ال ال��وق��اي��ة من
الأم� ��را�� ��ض وع�لاج �ه��ا  ،وتلقيها
الدكتورة فاتن بن عبد العزيز من
منظمة ال�صحة العاملية.
نحو �سيا�سات وت�شريعات وطنيةداعمة للن�شاط البدين  ،وتلقيها
ال��دك �ت��ورة م ��رمي امل �ط��رو� �ش��ي من
وزارة ال�صحة
دور املنظومة الطبية العالجيةيف ن���ش��ر ال�ث�ق��اف��ة ال���ص�ح�ي��ة ورفع
درج� ��ة ال ��وع ��ي ب ��أه �م �ي��ة الن�شاط
ال�ب��دين وتغيري ال�ع��ادات املكت�سبة
 ،وتلقيها الدكتورة �أروى املدوحي

من هيئة ال�صحة ب�أبو ظبي.
ت��أث�ير الن�شاط ال�ب��دين يف عالجالأم� ��را�� ��ض ال�ع���ص�ب�ي��ة واحل� ��االت
ال�ن�ف���س�ي��ة م�ث��ل ال�ق�ل��ق واالكتئاب
وال �� �ض �غ��ط ال �ن �ف �� �س��ي  ،ويلقيها
الدكتور حممد وا�صف العلم من
هيئة ال�صحة بدبي.
ويت�ضمن ال�ي��وم ال�ث��اين جل�ستني
ت �ب��د�أ االوىل يف ال���س��اع��ة التا�سعة
� �ص �ب��اح��ا حت ��ت ع� �ن ��وان الن�شاط
ال �ب��دين جل�م�ي��ع ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع :
ن �ت �ح��رك م �ع��ا م ��ن �أج � ��ل �صحتنا
 ،وي ��دي ��ره ��ا د�.أح � �م� ��د الها�شمي
وتت�ضمن  4حما�ضرات هي :
ال ��ري ��ا�� �ض ��ة ل �ل �ج �م �ي��ع :لتعزيزالن�شاط البدين من �أجل ال�صحة
 ،وي �ل �ق �ي �ه��ا ع �ي �� �س��ى حم �م��د عبد
ال ��رح� �م ��ن م ��ن االحت � � ��اد ال � ��دويل
للريا�ضة للجميع.
ف��وائ��د الن�شاط البدين وت�أثريهع �ل��ى � �ص �ح��ة الأط � �ف� ��ال البدنية
والنف�سية  ،وتلقيها د .داليا هارون
من منظمة اليوني�سيف.
ت�أثري ممار�سة الأن�شطة البدنيةامل�ل�ائ �م��ة يف ع �م �ل �ي��ة ادم� � ��اج ذوي
الإع ��اق ��ات يف ال�ن���س�ي��ج املجتمعي
 ،وي�ل�ق�ي�ه��ا د .ع �م��ر ه� �ن ��دواي من
جمل�س دبي الريا�ضي.
ك� �ي ��ف مي �ك��ن مل �ج �ت �م �ع��ات �ن��ا دعمال �ن �� �ش��اط ال �ب��دين  ،وك �ي��ف ي�ؤثر
الن�شاط البدين على جمتمعاتنا

 ،ي�ل�ق�ي�ه��ا د.ب� ��راي� ��ان م ��ارت�ي�ن من
م�ن�ظ�م��ة اج �ي �ت��ا م ��ون ��دو الدولية
للن�شاط البدين.
�أم � ��ا اجل �ل �� �س��ة ال �ث��ان �ي��ة ف �ت �ب��د�أ يف
ال �� �س��اع��ة  12ظ �ه��را وت �ق��ام حتت
عنوان �سبل ن�شر وتعميم ممار�سة
الن�شاط البدين من �أجل اكت�ساب
� �س �ل ��وك �ي ��ات � �ص �ح �ي��ة و� �س �ل �ي �م��ة ،
وت��دي��ره��ا د .فتحية امل��ازم��ي وهي
تت�ضمن  4حما�ضرات هي :
و� �س��ائ��ل ال�ت�رغ �ي��ب يف ممار�سةالأن �� �ش �ط��ة ال�ب��دن�ي��ة  ،وت�ل�ق�ي�ه��ا د.
ج��اي��ن داراك �ج �ي��ان م��ن مان�ش�سرت
كلينك .
ال�ن���ش��اط ال �ب��دين وامل � ��ر�أة :امل ��ر�أةيف املنزل ،امل��ر�أة احلامل  ،وتلقيها
لورن�س �آرك��ا بات من م�ؤ�س�سة �أور
بان انريجي
دور الأن��دي��ة وامل��راك��ز الريا�ضيةاخلا�صة بدبي يف تطوير ممار�سة
الأن�شطة البدنية  ،ويلقيها جيوم
ماريول من م�ؤ�س�سة ايجنت
ت �ق��دمي جت��رب��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة :كيفتتدرب لي�صبح قلبك �سليم بدون
�آالم  ،يلقيها ال��دك �ت��ور د .جورج
خافيري الن�ف��ران�ك��ي م��ن م�ؤ�س�سة
اندرو والكني .
ك �م��ا ت�ت���ض�م��ن ال� �ن ��دوة متارينتطبيقية ترويحية بني اجلل�سات
ت�ه��دف �إىل تعريف اجلميع بهذه
التدريبات الب�سيطة ولكن الفعالة

يف جمال الن�شاط البدين واللياقة
ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن ورب� � � � ��ات ال� �ب� �ي ��وت،
وغريها.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن منظمة �أجيتا
م��ون��دو الدولية للن�شاط البدين
واجل �م �ع �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة للن�شاط
ال � �ب� ��دين وال �� �ص �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة قد
منحتا �إم� ��ارة دب��ي ��ش�ه��ادة تقدير
نظري اجل�ه��ود وامل �ب��ادرات الرائدة
ال �ت��ي �أ� �س �ه �م��ت يف ت ��أك �ي��د مكانة
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ب��و� �ص �ف �ه��ا م ��ن ال� � ��دول املتقدمة
الداعمة للن�شاط البدين ،وتعزيز
الوعي ب�أهمية الريا�ضة وممار�سة
ال �ن �� �ش��اط ال �ب��دين م��ن �أج� ��ل بناء
جمتمع �صحي ومنتج و�سعيد ،
وق � ��د مت ت �� �س �ل��م ه � ��ذه ال�شهادة
ال � �ت � �ق ��دي ��ري ��ة ال � ��دول� � �ي � ��ة خ �ل�ال
الكونغر�س الدويل الرابع للن�شاط
البدين وال�صحة العامة الذي عقد

�أواخ ��ر ال�ع��ام امل��ا��ض��ي يف ا�سرتاليا
حت��ت �شعار ك��ن ن�شيطا  ،حيث مت
ا�ستعرا�ض جهود املجل�س املتوا�صلة
خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة لتعزيز
ث�ق��اف��ة مم��ار��س��ة ال�ن���ش��اط البدين
ب�ي�ن �أو�� �س ��اط امل�ج�ت�م��ع م��ن خالل
ال �ع��دي��د م��ن امل� �ب ��ادرات والربامج
ويف مقدمتها برنامج دبي للن�شاط
البدين نب�ض دبي الذي نال �إ�شادة
وا�سعة من احلا�ضرين من خمتلف
دول وم� ��دن ال �ع��امل ن �ظ��را لتنوع
فعالياته و�أماكن �إقامتها داخل ويف
املناطق البعيدة ن�سبيا عن مركز
املدينة.
وك ��ان جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي قد
نظم الندوة للمرة الأوىل للن�شاط
ال� �ب ��دين خ �ل�ال ال� �ع ��ام  2009و
نظم ال �ن��دوة الثانية خ�لال العام
 2011و� �ص ��در ع�ن�ه�م��ا العديد
م��ن ال�ت��و��ص�ي��ات امل�ه�م��ة ال �ت��ي كان

لها الأثر االيجابي يف ن�شر الوعي
املجتمعي ب�أهمية ممار�سة الن�شاط
ال� �ب ��دين لأف� � � ��راد امل �ج �ت �م��ع ومن
اب ��رز ال�ت��و��ص�ي��ات �إط �ل�اق برنامج
دب��ي للن�شاط ال �ب��دين نب�ض دبي
امل��وج��ه جلميع ف�ئ��ات املجتمع من
كل اجلن�سيات والأع�م��ار واملناطق
ال���س�ك�ن�ي��ة م��ن �أج ��ل ب �ن��اء جمتمع
ح �ي��وي و� �ص �ح��ي وم �ن �ت��ج و�سعيد
 ،وي �� �ض��م ال�ب�رن��ام��ج  5فعاليات
رئي�سية هي يوم لل�سباحة بعنوان
دب ��ي ت�سبح  ،ي ��وم للم�شي يحمل
ع �ن��وان دب��ي مت�شي  ،ي��وم للجري
دبي جتري  ،يوم لركوب الدراجات
ال�ه��وائ�ي��ة دب��ي ت�ط��وف الدراجات
بالإ�ضافة ليـــــــــوم خم�ص�ص ملنطقة
ح�ت��ا ،وي�شهـــــــــد ال�برن��ام��ج الذي
اختــــــــتم م ��ؤخ��را دورت ��ه الثانية
جت��اوب��ا وم�شاركة وا��س�ع��ة ملختلف
فئات املجتمع.

 13ميدالية ح�صاد بعثة الإمارات يف الدورة  3لريا�ضة املر�أة بدول التعاون خليجياد
ح���ص��دت ب�ع�ث�ت�ن��ا امل �� �ش��ارك��ة يف ال � ��دورة الثالثة
ل��ري��ا��ض��ة امل� ��ر�أة ب ��دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون لدول
اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة يف خ�ت��ام ال �ي��وم ال���س��اد���س من
الدورة على  13ميدالية بينها ذهبيتان وخم�س
ميداليات ف�ضية و�ست ميداليات برونزية بعد
�أن �أن�ه��ت الع�ب��ات �أل�ع��اب ال�ق��وى م�شاركتهن يف
ال��دورة بح�صد  11ميدالية منها ذهبيتان يف
امل�شي مل�ساقة خم�سة كيلومرتات وحققتها منرية
حممد يو�سف و 400كرت عدو وحققتها الهام
بيتي بينما كانت امليداليات اخلم�س الف�ضية من
ن�صيب نوره �سامل يف اجللة ووعلياء حممد يف 3
االف مرت ج��ري وومهرة جا�سم يف  400مرت
ح��واج��ز وع�ل�ي��اء حممد �سعيد يف خم�سة االف
م�تر ج��ري وال��ري��اع��ي امل�ك��ون م��ن علياء �سعيد
وال�ه��ام بيتي ووم�ه��ره جا�سم وع��اي��دة البلو�شي
يف التتابع اربعة يف  400مرت  .وحققت �آن�سات

ال�ت��اي�ك��وان��دو ميداليتني ب��رون��زي�ت�ين يف اليوم
الأف�ت�ت��اح��ي للبطولة ع��ن ط��ري��ق م�ه��رة مو�سى
يف وزن  62كيلوغرام وومريفة عنرب يف وزن
 53ك�ي�ل��وغ��رام ل�يرت�ف��ع ر��ص�ي��د منتخبنا اىل
 13ميدالية ونحتل امل��رك��ز الثالث حتى الآن
بعد البحرين املت�صدروعمان  .وع�ل��ى �صعيد
باقي النتائج لليوم ال�ساد�س فقد حقق منتخب
االم � ��ارات ل�ل�ك��رة ال �ط��ائ��رة� �-س �ي��دات ف ��وزا على
نظريه العماين وبثالثة �أ�شواط نظيفة وحجز
مكانا له ذهبيا على من�صة التتويج بغ�ض النظر
عن نتيجة مباراته اخلتامية وا�ضعا ن�صب عينيه
�أن تكون مباراته �أمام املنتخب البحريني �صاحب
الأر�ض واجلمهور م�سك اخلتام لعرو�ضة القوية
واملتميزة والتي كانت حمل تقدير كل من تابع
البطولة .وخ�سر منتخبنا �أمام نظريه القطري
ح��ام��ل ال�ل�ق��ب بنتيجة  38م�ق��اب��ل  48نقطة

ويف ال �ل �ق��اء ال �ث��اين وا� �ص��ل امل�ن�ت�خ��ب القطري
م �� �ش��واره حم��اف�ظ�ت��ه ع �ل��ى ال �ل �ق��ب ب �ف��وزه على
املنتخب العماين بنتيجة  13-76وذلك �ضمن
مناف�سات اليوم الرابع من دورة املر�أة اخلليجية
التي تقام على �صالة االحتاد البحريني لريا�ضة
املعاقني يف مدينة عي�سى الريا�ضية .من جانبه
�أع��رب �سعادة ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة
الرئي�س الفخري للجنة الأومل�ب�ي��ة البحرينية
عن �سعاته با�ست�ضافة مملكة البحرين للدورة
الثالثة لريا�ضة امل ��ر�أة ب��دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية والتي �شهدت مناف�سات
قوية تعك�س مدى اهتمام دول جمل�س التعاون
بريا�ضة امل ��راة منوها اىل �أن ت��واج��د العن�صر
الن�سائي وب�صورة فعالة يف هذه الدورة تن�سجم
مع توجهات اللجنة االوملبية الدولية  .و�أ�شاد
ال��رئ �ي ����س ال �ف �خ��ري ل�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة مبملكة

البحرين بامل�ستوى الذي و�صلت اليه دورة �ألعاب
ريا�ضة املراة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وه��و م�ؤ�شر جيد للو�صول اىل املكانة
الالئقة بهذه الريا�ضة على خمتلف امل�ستويات
عربيا و�أقليميا وقاريا ثم دوليا و�أوملبيا  .و�أعرب
امل�ست�شار �أح �م��د ال�ك�م��ايل ع�ضو جمل�س ادارة
الأحت ��اد ال��دويل لأل�ع��اب ال�ق��وى رئي�س اللجنة
التنظيمية لألعاب القوى بدول جمل�س التعاون
ع��ن اع�ت�ق��اده ب ��أن م�ستوى فتيات دول التعاون
ب��د�أ ي�شهد تطورا ملحوظا معتربا �أن النتائج
التي �آلت اليها م�شاركة وفدنا يف الدورة يف ظل
الظروف التي �شهدتها املناف�سات تعد مر�ضية
رغم �أن��ه ال ميثل طموحنا  .وق��ال رئي�س احتاد
الإمارات لألعاب القوى �أن الفرتة الزمنية التي
�أقيمت فيها البطولة تعد بداية للمو�سم وهي
خطوة مهمة لفتياتنا العدادهن ب�صورة طيبة

ولت�صحيح �أخطائنا واع��ادة ترتيب �أوراقنا قبل
امل�شاركة يف بطولة �آ�سيا وبطولة العامل ونوه
امل�ست�شار الكمايل اىل �أن احتاد االمارات لألعاب
القوى �سوف يقيم امل�شاركة و�سيعيد ح�ساباته
و� �س �ي �ك��ون ه �ن��اك ت �غ �ي�ي�رات يف اجل� �ه ��از الفني
وميكنها �أن ت�ط��ال اجل�ه��از الإداري  .وك�شفت
مديرة البعثة الدكتورة منى مكي ع�ضو جمل�س
�إدارة احتاد التايكوندو والكاراتيه الإماراتي عن
تعر�ض ال�لاع�ب��ة مريفة عنرب لإ��ص��اب��ة الأمر
الذي ت�سبب بك�سر يف �إ�صبعها ولعدم وجود بديل
لها يف وزن حت��ت � 53شاركت يف دورة الألعاب
اخلليجية ب�إ�صبع مك�سور م�ؤكدة وج��ود نق�ص
يف ع��دد الالعبات يف الإم ��ارات يف �أوزان معينة
وه��ي وزن حتت ال�ـ  46و � 73أم��ا يف وزن حتت
 53ال��ذي تعترب مريفة عنرب هي الوحيدة يف
دول��ة الإم ��ارات منوه �إىل �أن ه��ذا النق�ص حرم

الإمارات من ميداليتان .و�شهدت م�سابقة لعبة
التايكواندو تناف�س خليجي قوي مب�شاركة وا�سعة
بلغت  38الع�ب��ة ميثلن نخبة جن�م��ات اللعبة
اخلليجيات من البحرين الكويت الإمارات قطر
وعمان لتقارب امل�ستويات الفنية عند الالعبات
اخلليجيات ورغبة اجلميع يف الت�شرف بالو�صول
�إىل من�صات التتويج والتو�شح بالذهب والف�ضة
والربونز .ويخو�ض منتخب �ألعاب القوى لذوي
الإعاقة مناف�سات اليوم الثاين من البطولة على
ا�ستاد خليفة الوطني مبدينة عي�سى الريا�ضية
حيث تقام م�سابقات رمي القر�ص ورمي الرمح
ودفع اجللة بفئاتها املتعددة و 200مرت �سمعية
 .على �صعيد �آخر و�صلت فتياتنا الالتي �شاركن
يف بطولة �أل�ع��اب القوى ب��ال��دورة اىل الإمارات
ع�بر م�ط��ار دب��ي ام����س فيما �ستغادر البحرين
اليوم العبات التايكواندو.
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دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 169398 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :نيو بوي �ش م ح
وعنوانه :ال �أو بي  ،408 – 16جبل علي املنطقة احلرة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة وم��واد �أخ��رى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وج�ل��ي وك�شط�� ،ص��اب��ون ،ع�ط��ور ،زي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (ل��و��ش��ن) لل�شعر ،منظفات
ومعاجني �أ�سنان
بالفئة3 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  Baby Habibiباحرف اللغة االجنليزية وباللون االبي�ض والنيلي
الفاهي خلفها ر�سمة قلب باللون الزهري حوله اطار على �شكل قلب باللون النيلي الفاهي مربوط يف اخره
وا�سفله كلمات بيبي حبيبي بالعربية باللون الزهري
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/16 :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 169403 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :نيو بوي �ش م ح
وعنوانه :ال �أو بي  ،408 – 16جبل علي املنطقة احلرة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر
الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات ،البرية (�شراب ال�شعري)
بالفئة32 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  Baby Habibiباحرف اللغة االجنليزية وباللون االبي�ض والنيلي
الفاهي خلفها ر�سمة قلب باللون الزهري حوله اطار على �شكل قلب باللون النيلي الفاهي مربوط يف اخره
وا�سفله كلمات بيبي حبيبي بالعربية باللون الزهري
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م
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بتاريخ 2012/02/16 :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2010/07/15 :م

املودعة حتت رقم 153027 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :جيه-اويل ميلز ،انك.
وعنوانه ،1-8 :اكا�شي – �شو ،ت�شو – كو ،طوكيو ،0044-104 ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
فول ال�صويا املعالج او امل�صنع ،الأوراق الغذائية امل�صنعة التي حتتوي يف �أ�سا�سها من فول ال�صويا
بالفئة29 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمات  MAMENORI SANباحرف التينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

بتاريخ 2011/02/10 :م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 169402 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :نيو بوي �ش م ح
وعنوانه :ال �أو بي  ،408 – 16جبل علي املنطقة احلرة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النب او القهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو والنب اال�صطناعي اوبدائل القهوة ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والب�سكويت والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة واملثلحات،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح واخلردل واخلل ،البهارات والتوابل
وال�صل�صة واملكرونة ،الثلج
بالفئة30 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  Baby Habibiباحرف اللغة االجنليزية وباللون االبي�ض والنيلي
الفاهي خلفها ر�سمة قلب باللون الزهري حوله اطار على �شكل قلب باللون النيلي الفاهي مربوط يف اخره
وا�سفله كلمات بيبي حبيبي بالعربية باللون الزهري
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

بتاريخ 2012/02/16 :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 144855 :
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :كا�سكن �أولغو تافوك�سولوك يف داميزليك ا�سليتميلري �سانايي تيكاريت �أنونيم �شريكيتي
وعنوانه :كايالي�أوغلو كا�سابا�سي ،اخي�سار ،ماني�سا  /تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجمففة وجممدة
ومطهوة ،ه�لام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب واللنب ومنتجات الألبان،
الزيوت والدهون املعدة للأكل
بالفئة29 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  al tabiiباحرف تركية باللون االبي�ض ا�سفلها الكلمة العربية
الطبيعية باللون االبي�ض اعالها الكلمات العربية دنيا الأطايب باللون االبي�ض جميعها مكتوبة داخل �شكل
بي�ضاوي باللون االحمر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 169401 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :نيو بوي �ش م ح
وعنوانه :ال �أو بي  ،408 – 16جبل علي املنطقة احلرة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجممدة وجمففة
ومطهوة ،ه�لام (جيلي) ومربيات وف��واك��ه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب واللنب ومنتجات احلليب
والألبان ،الزيوت والدهون املعدة للأكل ،الأغذية املحفوظة واملخالالت
بالفئة29 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  Baby Habibiباحرف اللغة االجنليزية وباللون االبي�ض والنيلي
الفاهي خلفها ر�سمة قلب باللون الزهري حوله اطار على �شكل قلب باللون النيلي الفاهي مربوط يف اخره
وا�سفله كلمات بيبي حبيبي بالعربية باللون الزهري
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

بتاريخ 2012/02/16 :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2008/12/17 :م

املودعة حتت رقم 123570 :
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :ال�سيد بالل حممد احلموي
وعنوانه :عقار رقم  ،5668احلي ال�شمايل� ،شارع االربعني ،مع�ضمية ال�شام ،ريف دم�شق� ،سوريا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وبدائل القهوة ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�سكر ،االرز ،كافة �أنواع احللويات واملعجنات ،الطحني والب�سكويت
والكعك وامل�ستح�ضرات امل�صنعة من احلبوب ،ال�شوكوالته ،والب�سكويت املغطى بال�شوكوالته ،املثلجات ،الع�سل،
الدب�س ،اخلمرية ،م�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل واخلل والبهارات
بالفئة30 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة كلمة  SAMARKANDباحرف التينية و �سمركند باحرف عربية
باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 169399 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :نيو بوي �ش م ح
وعنوانه :ال �أو بي  ،408 – 16جبل علي املنطقة احلرة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات �صيدلية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي
و�أغذية للر�ضع والأطفال ،ل�صقات طبية ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان ومواد توقف منو اال�سنان الغري
طبيعي و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات
ومبيدات �أع�شاب ،حفاظات ملر�ضى �سل�س البول حفاظات �صحية ن�سائية
بالفئة5 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  Baby Habibiباحرف اللغة االجنليزية وباللون االبي�ض والنيلي
الفاهي خلفها ر�سمة قلب باللون الزهري حوله اطار على �شكل قلب باللون النيلي الفاهي مربوط يف اخره
وا�سفله كلمات بيبي حبيبي بالعربية باللون الزهري
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

بتاريخ 2012/02/16 :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/16 :

بتاريخ 2012/03/04 :م

املودعة حتت رقم 170114 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/9/6 :م
با�ســم :دميلر ايه جي
وعنوانه :مر�سيد�س �شرتا�سه  ، 137دي � 70327 -شتوتغارت ،املانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املركبات و�أجزائها (طاملا انها مت�ضمنه او م�شموله يف الفئة )12
بالفئة12 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  VIANO VISION DIAMONDب�أحرف اللغة االجنليزية
باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/16 :

املودعة حتت رقم 169406 :
تاريخ �إيداع الأولوية2012/2/10 :م
با�ســم :جي  -فورم ،ال ال �سي
وعنوانه 1 :دافول �سكوير ،بروفيدن�س ،رود ايالند  02903الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية غري ال��واردة يف فئات �أخرى،
الزخارف اخلا�صة ب�شجرة عيد امليالد
بالفئة18 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  EXTREME SLEEVEمكتوب ب�أحرف اللغة االجنليزية باللون
اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/16 :

املودعة حتت رقم 169405 :
تاريخ �إيداع الأولوية2012/2/10 :م
با�ســم :جي  -فورم ،ال ال �سي
وعنوانه 1 :دافول �سكوير ،بروفيدن�س ،رود ايالند  02903الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املالب�س؛ الب�سة القدم؛ اغطية الر�أ�س
بالفئة25 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  EXTREME SLEEVEمكتوب ب�أحرف اللغة االجنليزية باللون
اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/08 :م

بتاريخ 2012/03/21 :م

املودعة حتت رقم 170851 :
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :جوينت � -ستوك كومباين "رو�شني راديو� -أورا�سيا"
وعنوانه :اول .بول�شايا �سادوفيا ،دي� ،3 .سرت ،1 .مو�سكو ،ار يو  ،123001 -االحتاد الرو�سي
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�إعالنات الراديو
بالفئة35 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  РУССКОЕ РАДИОب�أحرف اللغة الرو�سية ب�شكل خا�ص مع
ر�سمة حاكي باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/26 :م

املودعة حتت رقم 171079 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/28 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�آالت وعدد �آلية؛ �أحزمة الجل �آالت الأ�شرطة او ال�سيور الناقلة
بالفئة7 :
و�صف العالمة:عبارة عن ر�سمة دب باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/08 :م

املودعة حتت رقم 170388 :
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :ك�سكين�أوغلو جيدا يف توكيتيم ماللريى ليمتد �شريكيتى
وعنوانه .2 :نقليى جادي�سى ،اكهي�سار  -ماني�سا  /تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،وخدمات الإيواء امل�ؤقت
بالفئة43 :
و�صف العالمة:عبارة كلمة  tavvukباللغة الرتكية باللون اال�صفر حول احرفها اطار باللون الأحمر يف
من�صف الكلمة ر�سمة دائرية ت�شبه البي�ضة اطارها باال�سود داخلها ر�سمة دجاجة باللون االبي�ض واال�صفر
واالحمر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/26 :م
املودعة حتت رقم 171077 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/28 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املعادن ال�شائعة غري النفي�سة و�سبائكها او كل خليط منها؛ مباين متنقلة معدنية؛ م��واد البناء معدنية؛
منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات �أخ��رى؛ مرابط من امل�ع��دن؛ �صفائح و�ألواح
من املعدن؛ حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة؛ �شرائط معدنية و�ألواح م�سطحة معدنية
وخا�صة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ؛ �ألواح جوفاء دائرية من املعادن غري نفي�سة وخا�صة من الفوالذ املقاوم
لل�صد�أ ،حديد ال�صب غري امل�شكل �أو �شبه م�شكل؛ ال�صلب او الفوالذ خا�صة املقاوم لل�صد�أ غري امل�شكل �أو �شبه
م�شكل؛ حمامات ال�سباحة (هياكل معدنية)
بالفئة6 :
و�صف العالمة:عبارة عن ر�سمة دب باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 170387 :
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :ك�سكين�أوغلو جيدا يف توكيتيم ماللريى ليمتد �شريكيتى
وعنوانه .2 :نقليى جادي�سى ،اكهي�سار  -ماني�سا  /تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجمففة وجممدة
ومطهوة ،ه�لام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب واللنب ومنتجات الألبان،
الزيوت والدهون املعدة للأكل
بالفئة29 :
و�صف العالمة:عبارة كلمة  tavvukباللغة الرتكية باللون اال�صفر حول احرفها اطار باللون الأحمر يف
من�صف الكلمة ر�سمة دائرية ت�شبه البي�ضة اطارها باال�سود داخلها ر�سمة دجاجة باللون االبي�ض واال�صفر
واالحمر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 169404 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/8/18 :م
با�ســم :جي  -فورم ،ال ال �سي
وعنوانه 1 :دافول �سكوير ،بروفيدن�س ،رود ايالند  02903الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة
و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو
�إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل ،ماكينات بيع �آلية و�آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات و�أجهزة احلا�سب الآيل� ،أجهزة
�إخماد النريان
بالفئة9 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  EXTREME SLEEVEمكتوب ب�أحرف اللغة االجنليزية باللون
اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/21 :م

املودعة حتت رقم 170853 :
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :جوينت � -ستوك كومباين "رو�شني راديو� -أورا�سيا"
وعنوانه :اول .بول�شايا �سادوفيا ،دي� ،3 .سرت ،1 .مو�سكو ،ار يو  ،123001 -االحتاد الرو�سي
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ت�أجري ا�ستوديوهات الت�سجيالت ال�صوتية؛ �إنتاج الربامج الإذاعية والتلفزيونية؛ ت�أجري �شرائط ت�سجيل
الفيديو؛ خدمات ا�ستوديوهات الت�سجيل
بالفئة41 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  РУССКОЕ РАДИОب�أحرف اللغة الرو�سية ب�شكل خا�ص مع
ر�سمة حاكي باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/04 :م

املودعة حتت رقم 170119 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/9/6 :م
با�ســم :دميلر ايه جي
وعنوانه :مر�سيد�س �شرتا�سه  ، 137دي � 70327 -شتوتغارت ،املانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املركبات و�أجزائها (طاملا انها مت�ضمنه او م�شموله يف الفئة )12
بالفئة12 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  VISION DIAMONDب�أحرف اللغة االجنليزية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/21 :م

املودعة حتت رقم 170852 :
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :جوينت � -ستوك كومباين "رو�شني راديو� -أورا�سيا"
وعنوانه :اول .بول�شايا �سادوفيا ،دي� ،3 .سرت ،1 .مو�سكو ،ار يو  ،123001 -االحتاد الرو�سي
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأر�سال الإذاعي ،البث الإذاعي
بالفئة38 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  РУССКОЕ РАДИОب�أحرف اللغة الرو�سية ب�شكل خا�ص مع
ر�سمة حاكي باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11 -مارس  2013م  -العـدد 10737
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فريق تويوتا الإمارات للدريفت يفوز باملركز الثاين يف اجلولة الرابعة من بطولة الإمارات للدريفت
قاد �أحمد العامري فريق تويوتا الإمارات
ل �ل��دري �ف��ت� ،إىل م�ن���ص��ة ال �ت �ت��وي��ج للمرة
الثانية على التوايل ب�إحرازه املركز الثاين
يف بطولة الإمارات للدريفت ،والتي عقدت
يف دبي �أتودروم يوم  9مار�س.
ومتكن العمري من العودة ملن�صة التتويج
مع تقدمي عرو�ض مميزة يف ت��وازن قيادة
الدريفت رافقها مهارات رفيعة امل�ستوى،
القت ا�ستح�سان م�شجعي ريا�ضة الدريفت.
وي �ع��د ه ��ذا ال �ف��وز ال �ث��اين ل�ف��ري��ق تويوتا
الإم� � � ��ارات ل �ل��دري �ف��ت يف امل��و� �س��م احل ��ايل

ب�سيارتهم تويوتا  86اجلديدة.
وق��ال ال�ع��ام��ري م�ع��رب�اً ع��ن �سعادته بهذا
الإجن� � ��از :ت�ع�ت�بر ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة تتويجاً
للعمل ال � ��د�ؤوب وال �ع��دي��د م��ن املحاوالت
وجل�سات القيادة التجريبية .ويعد الفوز
باملركز الثاين جناحاً معنوياً للفريق الذي
ع�م��ل ع�ل��ى م��دى ��ش�ه��ور م�ستخدماً هذه
ال�سيارة ،ولي�س فقط جمرد �إجناز احرتايف
كبري .وي��زداد م�ستوى املناف�سة يف بطولة
الإم� ��ارات للدريفت م��ع ك��ل ج��ول��ة ،الأمر
ال��ذي يجعل احل�صول على املركز الثاين

مميزاً للغاية .
و�أ�ضاف� :أرغب ب�إهداء هذا الإجناز جلميع
م�شجعي فريق تويوتا الإمارات للدريفت،
لدعمهم للفريق لتحقيق ه��ذا الإجن ��از
الكبري .ومل يكن ب��الإم�ك��ان ت�سجيل هذه
ال �ن �ت��ائ��ج ل� ��وال ال ��دع ��م ال�ل��احم� ��دود من
الفطيم لل�سيارات تويوتا .و�أتقدم بال�شكر
لهم لثقتهم بالفريق ،و�ستوفر هذه الثقة
املزيد من الدعم لنا لتكرار النتائج التي
�أحرزناها ،يف اجلوالت القادمة من بطولة
الإمارات للدريفت .

و�أ�شار� :أود كذلك التقدم بال�شكر ملاك�س�س
ت��اي��رز ل �ت��زوي��د ف��ري��ق ت��وي��وت��ا الإم � ��ارات
للدريفت ب�إطارات  Z1 Driftاخلا�صة
بريا�ضة الدريفت للمحرتفني ،و�إك�سرتمي
ب�ي�رف��ورم��ان ����س وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا الإم � � ��ارات
لل�سيارات ،لتزويد الفريق بالدعم التقني
الالزم .
و�سي�شارك فريق تويوتا الإمارات للدريفت
يف اجلولة اخلام�سة من بطولة الإمارات
ل�ل��دري�ف��ت ،وال �ت��ي �ستقام يف ع�ج�م��ان يوم
اخلمي�س  28مار�س.

برئا�سة عبداهلل بن حممد ..البعثة العيناوية تغادر �إىل �إيران ملنازلة اال�ستقالل يف مهمة �آ�سيوية
برئا�سة ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن خالد �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة نادي العني لكرة القدم،
تغادر م�ساء اليوم بعثة الفريق الأول �إىل العا�صمة
الإيرانية طهران على منت طائرة خا�صة عرب مطار
العني ال��دويل .وي�سعى العني �إىل موا�صلة ظهوره
القوي يف دوري �أبطال �آ�سيا واملحافظة على �صدارته
جل��دول ترتيب ف��رق املجموعة ال��راب�ع��ة بعد فوزه
امل�ستحق على �ضيفه ال�ه�لال ال�سعودي يف اجلولة
الأوىل م��ن امل�ن��اف���س��ة بنتيجة  ،1-3ب��ال��رغ��م من
الظروف ال�صعبة التي يعي�شها الفريق ب�سبب �ضغط
جدول املباريات ،حيث لعب خالل ت�سعة �أيام ثالث
م��واج�ه��ات ،وتنتظره بعد م�ب��اراة اال�ستقالل �أربع
م�ب��اري��ات مهمة ،على ال�صعيدين املحلي والقاري
وعليه �أن يخو�ضها خ�لال  11ي��وم�اً ،الأم��ر الذي
يعتربه القي�صر الروماين كوزمني �أوالري��و املدير
الفني للعني ،حمرياً للغاية.
ح��م��دون :نتطلع �إىل ال��ع��ودة بنتيجة
�إيجابية من طهران
من جهته �أك��د حممد عبيد حمدون ع�ضو جمل�س

املحتملة هناك .
ورداً على �س�ؤالٍ حول تعليقه على �إ�صابات الالعبني
ب�صفوف الفريق ق��ال :الطق�س يف اخلليج يفر�ض
على الأندية عدم مقدرة �أداء املباريات كل � 3أيام،
وذل��ك قيا�ساً ب��درج��ة احل ��رارة املرتفعة خ�صو�صاً
يف ال�صيف ،لأنها ت�ؤثر �سلباً على م��ردود الالعبني
ما ي�سبب لهم الإ�صابات ،وامل��درب كوزمني و�ضع يف
االعتبار �أن��ه يف �شهر �أبريل �سيواجه �ضغطاً كبرياً
وهو ميتلك املقدرة على التعامل مع تلك الظروف
 .و�أ�شار حمدون �إىل �أن الظهور اجليد للعني خالل
اجل��ول��ة الأوىل �أم ��ام ال�ه�لال ال���س�ع��ودي مكنه من
الرتبع على �صدارة جمموعته ،م�ضيفاً� :أمتنى �أن
يكون الفريق يف قمة اجلاهزية ،بالرغم من الإرهاق
الكبري الذي يتعر�ض له الالعبون ،خالل املباريات
الثالث املا�ضية ،وال��ذي بدا وا�ضحاً على الالعبني
و�أثر عليهم.

�إدارة ��ش��رك��ة ن ��ادي ال�ع�ين ال��ري��ا��ض�ي��ة ل�ك��رة القدم
املدير التنفيذي لل�شركة� ،أن املواجهات الآ�سيوية
تتطلب تركيزاً كبرياً ،وجمهوداً م�ضاعفاً ،خ�صو�صاً
املباريات اخلارجية والتي من املتوقع �أن يوثر عامل
تغيري املناخ على الالعبني ب�صورة وا�ضحة ،وهدفنا
ال��رئ �ي ����س يف ط �ه��ران ه��و حت�ق�ي��ق ال �ف��وز وال �ع��ودة
بالنقاط الثالث ،غري �أنني �أعتقد التعادل يف �إيران
نتيجة �إيجابية .
و�أو�ضح حمدون �أن الفرق اخلليجية عندما تلعب
يف �إيران تواجه بع�ض الظروف ال�صعبة والتي غالباً
ما تبد�أ منذ و�صول البعثة للمطار مروراً بالفندق
وو� �ص��و ًال �إىل ال�ت��دري��ب ال��رئ�ي����س ،غ�ير �أن اجلهاز
الإداري و�ضع كافة تلك الأمور يف ح�ساباته ،وحر�ص
النادي على �إر�سال مدير العالقات العامة بالنادي
�سليمان املحمود قبل � 10أيام ،وعقد اجتماعاً مهماً
مع �سفارتنا يف �إي��ران ،ومن ثم جل�س مع م�س�ؤويل
ن��ادي اال�ستقالل الإي ��راين ،ووق��ف على الرتتيبات
بالفندق وامل�لاع��ب ه�ن��اك ،كما �أن��ه غ��ادر وف��د من حماد :خربة �أجانب ودوليي العني �سرتجح
ال�ن��ادي قبل ي��وم�ين م��ن و��ص��ول البعثة �إىل �إيران كفته �أمام جمهور اال�ستقالل الإيراين
لتذليل كافة ال�صعوبات املتوقعة وجتنب العراقيل ب��دوره قال حممد عبيد حماد م�شرف فريق العني

 :فريقنا حما�صر بجملة من الظروف التي يعمل
على جت��اوزه��ا ،وي�أتي يف مقدمتها �ضغط املباريات
ح�ي��ث خ��ا���ض �أخ �ي�راً ث�ل�اث م��واج�ه��ات ق��وي��ة خالل
ف�ترة ق�صرية ج ��داً ،ف�ض ً
ال ع��ن ال�ظ��روف املناخية
التي تنتظره يف �إي��ران واملتمثلة يف الطق�س البارد
والثلوج �إىل جانب عامل اجلمهور ،غري �أن خربة
�أجانب العني والعبي الفريق الدوليني �ستمكنهم
من �إج��ادة التعامل مع عامل اجلمهور .و�أكد حماد
�أن العني ح�صل على راحة ملدة � 24ساعة بعد مباراة
ال��و��ص��ل ،وا��س�ت�ه��ل حت���ض�يرات��ه م�ب��ا��ش��رة للمعرتك
الآ��س�ي��وي بتدريبات م�سائية �أم����س الأول ،يف �إطار
اخلطة الفنية التي و�ضعها املدرب لبلوغ الالعبني
درجة اجلاهزية التي متكنهم من حتقيق التطلعات
امل��رج��وة ،خ�صو�صاً بعد الظهور امل�شرف للعني يف
اجل��ول��ة الأوىل وال�ت��ي حقق فيها نتيجة �إيجابية
اعتلى بها �صدارة الرتتيب .وق��ال :ن�أمل يف جتاوز
ال�ظ��روف ملوا�صلة امل��ردود اجليد ال��ذي يليق با�سم
و�سمعة الكرة الإمارتية .
ورداً ع�ل��ى � �س ��ؤال ح ��ول ��س�ب��ب ت�غ�ي�ير م��وع��د �سفر
الفريق �إىل ط�ه��ران ق��ال :بالفعل ك��ان حم��دداً لنا

مغادرة الدولة �صباح الثالثاء غري �أنه مت التعديل
على �أن تغادر البعثة م�ساء اليوم االثنني وحتديداً
عقب احل�صة التدريبية التي �سيخ�ضع لها الفريق
ع �� �ص��راً ،ل�ت�ت��وج��ه ال�ب�ع�ث��ة �إىل م �ط��ار ال �ع�ين ومنه
م�ب��ا��ش��رة �إىل ط �ه��ران ،وال���س�ب��ب يف ال�ت�غ�ي�ير يعود
�إىل بعد امل�سافة من املطار �إىل مقر �إق��ام��ة البعثة
بطهران ،ومن الفندق �إىل ملعب املباراة حيث تقدر
ك�لاه�م��ا بنحو الـ 45دق�ي�ق��ة ب��ال�ب��ا���ص ،والتعديل
كاف،
الهدف منه �إراحة الالعبني قبل املباراة بوقت ٍ
وحتى يتمكنوا من التعود على الطق�س يف طهران
وعن �إ�صابات الالعبني قال :الالعب علي الوهيبي
بد�أ مرحلة الرك�ض حول امللعب ،متهيداً لعودته �إىل
امليادين ،ويبقى ق��رار التحاقه بالبعثة بيد اجلهاز
الفني والطاقم الطبي بالفريق ،وعمر عبدالرحمن
تعر�ض لكدمة خفيفة يف مباراة الو�صل لذلك ح�صل
على راحة عن التدريبات يوم �أم�س الأول .
وح��ول اخ�ت�لاف عقوبة الإي �ق��اف ب�سبب احل�صول
ع�ل��ى ال�ب�ط��اق��ات امل�ل��ون��ة م��ا ب�ين امل�ن��اف���س��ات املحلية
والآ�سيوية قال :جمموعتنا تعترب قوية جداً ،لذلك
م��ن الطبيعي �أن ت�ك��ون االح�ت�ك��اك��ات ح��ا��ض��رة بني
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الالعبني على امل�ستطيل الأخ�ضر ،واحل�صول على
الإن� ��ذارات م��ن الأم ��ور ال ��واردة� .أو�صينا الالعبني
بالرتكيز حتى ال يح�صلون على البطاقات امللونة،
ون�أمل �أن يكون التحكيم على م�ستوى املباراة .
وحتدث حماد عن العراقيل املتوقعة يف �إيران قائ ً
ال:
نحن نتوقع ك��ل ��ش��يء و�سنتعامل م��ع ال�ضغوطات
ال �ت��ي دائ �م �اً م��ا ي�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا ال �ع�ين باحرتافية،
و�سنعمل على جتاوز كافة الظروف من �أجل حتقيق
�أه��داف �ن��ا ون ��أم��ل �أن تنتهي امل �ب��اراة بنتيجة طيبة
بالن�سبة للعني
مراقب �سعودي وطاقم �أوزبكي
ويف �إط��ار م��وا ٍز ق��رر االحت��اد الآ��س�ي��وي لكرة القدم
تعيني ال�سعودي �سلمان النم�شان ،م��راق�ب�اً ملباراة
اال�ستقالل والعني ،كما كلف طاقم حتكيم �أوزبكي
ب�إدارة املباراة الآ�سيوية رقم  ، 4على خريطة جدول
م�ب��اري��ات املجموعة الأوىل ،وي�ت��أل��ف م��ن فالنتني
ك��وف��ال �ن �ك��و ،ح �ك �م �اً ل�ل���س��اح��ة ،ورف��ائ �ي��ل اليا�سوف
م �� �س��اع��داً �أو ًال ،و��س�ي��د ق��ا��س�م��وف م�ع�م��ر م�ساعداً
ثانياً ،وعا�صيموف عزيز حكماً رابعاً ،كما مت تعيني
البحريني عبدالرحمن عبداخلالق مقيماً للحكام.

تغلب على الن�صر  2-4يف املباراة النهائية

الأهلـــي بطـــ ً
ال لـــدوري كــرة القـــدم ال�شاطئيـــة للعـــام الثانـــي علـــى التــوالــــي
للنادي الأه�ل��ي ،ع��ارف عبا�س املدير
التنفيذي لنادي الن�صر وبدر حارب
ع�ضو اللجنة التنفيذي لتطوير كرة
القدم ال�شاطئية.
وق��ام كبار احل�ضور يف ختام املباراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ب�ت�ق�ل�ي��د الع �ب ��ي الأه �ل ��ي
مب �ي��دال �ي��ات وك � ��أ�� ��س امل ��رك ��ز الأول الأهلي  - 4الن�صر 2
والع �ب��ي ن� ��ادي ال�ن���ص��ر مبيداليات ح �ق��ق الأه � �ل� ��ي ف � ��وزا ه ��و الأه� � ��م يف
وك�أ�س املركز الثاين� ،إىل جانب تقليد م �� �س�يرت��ه مب �� �س��اب �ق��ة ال � � ��دوري على
العبي نادي الو�صل ك�أ�س وميداليات ح �� �س��اب ال �ن �� �ص��ر ب�ن�ت�ي�ج��ة  2-4يف
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ب�ع��دم��ا ك��ان ق��د حقق املباراة النهائية التي حب�ست �أنفا�س
ب � ��دوره ال �ف��وز ع �ل��ى ع �ج �م��ان بفارق اجلماهري وحفلت بالإثارة خ�صو�صا
رك�لات الرتجيح  1-2بعد التعادل يف ال�شوط الثالث ،حيث كان الن�صر
يف القوت الأ�صلي والإ�ضايف بنتيجة ��س�ب��اق��ا ل�ل�ت�ق��دم ع�بر ح��ار��س��ه حميد
 6-6يف مباراة حتديد املركز الثالث جمال م��ن ت�سدية بعيدة امل��دى بعد
التي �سبقت املباراة النهائية.
م � ��رور ث �ل�اث دق ��ائ ��ق ع �ل��ى انطالق
كما مت تكرمي نادي الو�صل احلا�صل ال �ل �ق��اء ،ف�ي�م��ا ان �ت �ظ��ر الأه� �ل ��ي حتى
ع �ل��ى ج��ائ��زة ال �ف��ري��ق امل �ث ��ايل ،ونال الثانية الأخ�يرة من ال�شوط الثاين مطلع ال�شوط الثالث بعدما ا�ستقبل اللتقاط �أنفا�سه بعدما جنح خالل
خ�ل�ي��ل ال �� �س �ق��اي م��ن ن� ��ادي ال�شباب ق�ب��ل �أن ي ��درك ال �ت �ع��ادل ع�بر جنمه ال�ب�رت� �غ ��ايل ن ��ون ��و م �ي �غ �ي��ل متريرة ث ��وان م �ع��دودة م��ن �إ� �ض��اف��ة الهدف
جائزة �أف�ضل �إداري يف امل�سابقة ،فيما ال�برت�غ��ايل امل�خ���ض��رم م��ادج��ر بلعبة م��واط �ن��ه م ��ادج ��ر ب �ط��ري �ق��ة مميزة الثالث م�ستغال مت��ري��رة متقنة من
اخ �ت��ارت ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة الربتغايل مق�صية خلفية خادعت حميد جمال وا�ستدار م�سددا ك��رة خادعت حميد قمرب حممد قائد الفريق.
جمال حار�س مرمى الن�صر ،فيما مل من جانبه رف�ض الن�صر اال�ست�سالم
ن��ون��و م�ي�غ�ي��ل م ��ن ال� �ن ��ادي الأهلي املتقدم ن�سبيا عن مرماه.
�أف�ضل الع��ب يف ال��دوري ،وت��وج جنم وجنح الأهلي من خطف هدف التقدم ميهل رامي امل�صعبي العميد الفر�صة و�أثمر ال�ضغط الكبري ال��ذي فر�ضه
منتخبنا ال��وط �ن��ي ح���س��ن ع�ل��ي من
نادي عجمان بجائزة هداف الدوري
بر�صيد  16هدفا  ،فيما نال حميد
جمال من نادي الن�صر جائزة �أف�ضل
حار�س مرمى.

احتفظ الأهلي بلقب دوري كرة القدم
ال���ش��اط�ئ�ي��ة لأن��دي��ة دول ��ة الإم � ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة للعام ال�ث��اين على
ال� �ت ��وايل ب �ع��دم��ا ح �ق��ق ال� �ف ��وز على
ال �ن �� �ص��ر ب�ن�ت�ي�ج��ة  2-4يف امل� �ب ��اراة
النهائية التي �أقيمت م�ساء �أول من

ال���س�ب��ت ع�ل��ى م�ل�ع��ب ح��دي�ق��ة �شاطئ
امل� �م ��زر و�� �س ��ط ح �� �ض��ور جماهريي
الفت ،لي�سدل ال�ستار على مناف�سات
الن�سخة الثانية التي نظمها جمل�س
دبي الريا�ضي يف �إط��ار رعايته للعبة
على م�ستوى الدولة وتطويرها.

وح�ضر املباراة النهائية نا�صر �أمان
�آل رحمه مدير �إدارة املجتمع والقطاع
اخل ��ا� ��ص مب�ج�ل����س دب ��ي الريا�ضي،
ع �ل��ي ع �م��ر م��دي��ر �إدارة امل�ؤ�س�سات
الريا�ضية يف جمل�س دبي الريا�ضي،
�أحمد خليفة حماد املدير التنفيذي

على مرمى الأهلي عن ت�سجيل هدف
تقلي�ص ال �ف��ارق قبل  6دق��ائ��ق على
نهاية اللقاء من ركلة حرة مبا�شرة،
ل�ك��ن م��ادج��ر ح���س��م الأم� ��ور ل�صالح
الأهلي بهدف رابع قبل دقيقتني على
نهاية اللقاء.

يحيى بلهلي ي�شارك يف رايل �أبوظبي ال�صحراوي �إىل جانب ابنه

بلهلي ي�شارك للعام  23على التوايل يف رايل �أبوظبي ال�صحراوي ويعزز رقمه القيا�سي ك�أكرث ال�سائقني م�شاركة يف تاريخ الرايل

ي�ستعد ي�ح�ي��ى ب�ل�ه�ل��ي ل�ل�م���ش��ارك��ة م ��رة �أخ� ��رى يف
رايل �أبوظبي ال�صحراوي ال�شهر ال�ق��ادم ويتطلع
قدما ليقود ف�صال �آخ��ر من ف�صول م�شاركاته يف
اجلولة الإماراتية لبطولة ك�أ�س العامل للراليات
ال�صحراوية الطويلة لل�سيارات فيا  ،والتي بد�أت
حكايته معها منذ �أنطالق ال�سل�سلة لأول م��رة يف
الإمارات.

ومل يغب بلهلي ،وال ��ذي يخو�ض �أح ��داث الإث ��ارة
جم��ددا على منت �سياراته الني�سان ب��ات��رول تي 2
برفقة املالح الإماراتي اخلبري خالد الكندي ،عن
امل�شاركة يف الرايل �أبدا منذ انطالقه للمرة الأوىل
ع ��ام  1991وي �ق�ترب م��ن ت�ت��وي��ج ع��ام��ه  23مع
انطالق البطولة يف الفرتة ما بني � 11-4أبريل
بحما�س كبري.

وي�ح�ظ��ى ب�ل�ه�ل��ي مب�ك��ان��ة دائ �م��ة يف ك �ت��اب الأرق� ��ام
القيا�سية اخلا�ص برايل الإمارات ال�صحراوي بعد
�أن متكن من ال�صعود على من�صة التتويج �إحدى
املنا�سبات و�إنهاء ال��رايل بني  10الأوائ��ل وحتقيق
جناحات كبرية يف عدد من فئات �سيارات الإنتاج.
ويف ال��وق��ت ال ��ذي مل ي�ف�ق��د ف�ي��ه الأم� ��ل لتحقيق
الفوز املطلق� ،إال �أنه هذا العام يتطلع لتوجيه ابنه
من�صور لي�صل ب�إمان �إىل خط النهاية بعد �أن خرج
الفتى ذو  19ربيعا من بداية الرايل العام املا�ضي
والذي �شارك فيه برفقة املالح ال�شاب علي ر�ضا يف
�سيارة باترول �أخرى.
وق��ال يحيى :من�صور ك��ان م�ساعدي مل��دة �سنتني
و�ستكون ه��ذه م�شاركته الثانية ك�سائق ،و�أمتنى
له القيام بعمل جيد� .أح��اول تعليمه الكيفية التي
ميكنه م��ن خاللها قطع ال�ت�لال الرملية ،وكيف
ميكنه العناية بال�سيارة ،و�أود منه �أن ي�ساعد �أي
��س��ائ��ق �آخ ��ر ي�ت�ع��ر���ض ل�ل�م���ص��اع��ب ،ف �ه��ذه ه��ي روح
املناف�سة .
وت��اب��ع� :أن ��ا ان��اف����س يف ه��ذا ال� ��رايل م��ن � 23سنة
والزل��ت �أ�ستمتع بامل�شاركة فيه .ل��دي الكثري من
الذكريات� ،إنه من الفعاليات اخلا�صة بالن�سبة يل
لأنه يقام على �أر�ض وطني ،وهو على م�ستوى عاملي
ومليئ بالتناف�سية وال �شك بانه ممتع .
ول ��زم الأم� ��ر ب�ع����ض �أك �ث�ر ال���س��ائ�ق�ين م �ه��ارة على
م�ستوى ال �ع��ام و�أك�ث�ر ال���س�ي��ارات � �ض��راوة وق�ساوة
للتغلب ع�ل��ى بلهلي يف ط��ري�ق��ه ن�ح��و ال�ل�ق��ب على
منت �سيارته الني�سان باترول ،وال�سيارات الرباعية
الأخرى التي قادها على مدار �سنني م�شاركاته.
وبعد �أن حل رابعا يف الرتتيب العام والفائز بفئة
تي  2العام املا�ضي وعام  ،2011ومتكن من �إحراز
املركز الثاين عام  2008بعد نا�صر العطية الذي
كان م�شاركا على منت �سيارة بي �أم دبليو �أك�س ،3

�صرح بلهلي قائال� :إذا ما متكنت من احل�صول على
الدعم الكايف للم�شاركة ب�سيارة على قدر عال من
ال�ق��وة وال�ك�ف��اءة ف��أن��ا واث��ق م��ن ق��درت��ي على الفوز
بالرايل .
وب�إدائه املتفوق ونتائجه التي يحققها معتمدا على
معرفته الوا�سعة بال�صحراء الإماراتية و�صحراء
الربع اخلايل ،متكن من �إدها�ش اجلميع مبا حققه
وما زال يحققه ،على ر�أ�سهم م�ؤ�س�س الرايل الدكتور
حممد بن �سليم ،رئي�س ن��ادي الإم��ارات لل�سيارات،
اجلهة املنظمة للرايل.
وعلق بن �سليم على م�شاركة بلهلي قائال :يحيى
�سائق موهوب بالفطرة وماهر ج��دا يف ال�صحراء
و�سجله رائ��ع يف ه��ذا ال��رايل .من اجلميل �أن نرى
ابنه ي�سري على خطاه ،و�أمتنى م�شاركة املزيد من
ال�شباب الإم��ارات �ي�ين يف �سباقات ال��رال�ي��ات خالل
ال�سنوات القادمة .
وحتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان،
مم�ث��ل احل��اك��م يف امل�ن�ط�ق��ة ال�غ��رب �ي��ة ،ي�ع�ت�بر رايل
�أبوظبي ال�صحراوي  2013اجلولة الثانية من
بطولة ك�أ�س العامل للراليات ال�صحراوية الطويلة
لل�سيارات فيا واجلولة الأوىل لبطولة ك�أ�س العامل
للراليات ال�صحراوية الطويلة للدراجات النارية
فيم .
وت�ضم قائمة ال�شركاء اال�سرتاتيجيني والداعمني
ل��رايل �أبوظبي ال�صحراوي ك�لا م��ن دي��وان ممثل
احلاكم يف املنطقة الغربية� ،شركة �أبوظبي لإدارة
ريا�ضة ال�سيارات ،ن�سيان� ،أدن��وك ،طريان �أبوظبي
ومنتجع ق�صر ال�سراب ب�إدارة �أنانتارا.
ويعترب رايل �أبوظبي ال�صحراوي  ،2013والذي
ت�ن�ط�ل��ق �أح ��داث ��ه وت�ن�ت�ه��ي يف ح�ل�ب��ة م��ر� �س��ى يا�س
ويقام ب�شكل كامل يف �إمارة �أبوظبي ،اختبارا �صعبا
للمتناف�سني وال�سيارات على حد �سواء بني الكثبان

الرملية وال�صحراء القا�سية للمنطقة الغربية يف
الإمارة.
وعميقا داخ��ل �صحراء ل�ي��وا ،يقطع ال��رايل بع�ض
�أك�ث�ر ال�صحاري وع ��ورة وق���س��اوة يف ال �ع��امل ،حيث
ي�ت��وج��ب اجل �م��ع ب�ين امل �ه ��ارات ال�ق�ي��ادي��ة وتقنيات
امل�ل�اح��ة ال��دق�ي�ق��ة وامل �ع��رف��ة ب��ال���ص�ح��راء ليتمكن
ال�سائق من انهاء الرايل.

وت �ب��د�أ رح�ل��ة ال ��رايل م��ع ب��دء املت�سابقني ب�إر�سال
وثائقهم وامل�شاركة يف امل��ؤمت��ر ال�صحفي الر�سمي
للإعالن عن انطالق ال��رايل يوم اخلمي�س املوايف
� 4أب��ري��ل ،يتبعه عمليات فح�ص املركبات يف اليوم
التايل من ثم انطالق املرحة اخلا�صة ال�سوبر يف 6
�أبريل والتي تعلن عن بدء خم�سة �أيام من املناف�سة
ال�صحراوية ال�ضارية.

الفجر الريا�ضي

االثنني  11 -مارس  2013م  -العـدد 10737
2013 - Issue No 10737

March

Monday 11

مب�شاركة  31دار�س ًا من  20دولة

طارق الطاهر �أول �آ�سيوي وعربي يجتاز اختبارات املنظم الدويل لل�شطرجن

18

�أ� �ص �ب��ح امل �ه �ن��د���س ط� ��ارق ع �ل��ي ال �ط��اه��ر رئي�س
اجلهاز الفني بنادي العني للثقافة وال�شطرجن
�أول خبري �أ�سيوي وعربي يجتاز بنجاح الدورة
ال��دول �ي��ة الأوىل ل�ت�ن�ظ�ي��م و�إدارة البطوالت
والأح � � ��داث وامل �� �س��اب �ق��ات ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا االحت ��اد
ال ��دويل لل�شطرجن على م��دار �أرب �ع��ة �أي ��ام عرب
�شبكة الإنرتنت مب�شاركة  31دار�سا ومتدربا من
 20دولة يف مقدمتها الواليات املتحدة و�أ�سبانيا
و�إيطاليا والرنويج والنم�سا وبلغاريا والدامنارك
واليونان واملك�سيك وتركيا والإمارات .

ح��ا��ض��ر يف ال� ��دورة امل�ح��ا��ض��ر ال ��دويل اليوناين
تيودور�س زورباتزوغلو �سكرتري جلنة امل�سابقات
باالحتاد الدويل وقد تناولت الدورة قواعد �إدارة
وتنظيم البطوالت والأحداث وامل�سابقات الدولية
يف ال�شطرجن وقواعد منح الألقاب والت�صنيفات
الدولية لالعبني .
تطلبت ال��دورة م�ه��ارات التعامل م��ع احلا�سوب
و�إج � � ��ادة ال �ل �غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة والإمل � � ��ام بقواعد
امل�سابقات الدولية واخلربات ال�سابقة يف تنظيم
و�إدارة البطوالت .

جتدر الإ�شارة �إىل �أن الطاهر لديه تاريخ حافل
يف تنظيم البطوالت الدولية فقد �سبق له �إدارة
تنظيم م�ه��رج��ان��ات ال���ش�ت��اء وال��رب�ي��ع وال�صيف
واخل��ري��ف ال �ت��ي �أق �ي �م��ت يف ال �ع�ين وع ��دد كبري
م��ن ال�ب�ط��والت ال��دول�ي��ة �أب��رزه��ا ب�ط��ول��ة العني
ف��ور� �س �ي��زون��ز ال��دول �ي��ة ن���س��خ ال���ش�ت��اء والربيع
وال�صيف واخل��ري��ف وك��ان �آخ��ره��ا بطولة العني
كال�سيك الدولية  .وبذلك يكمل الطاهر كافة
متطلبات احل�صول على لقب منظم م�سابقات
دويل معتمد م��ن االحت��اد ال��دويل للعبة وذلك

وف �ق��ا ل�ل�ن�ظ��ام اجل��دي��د ال ��ذي �إع �ت �م��ده االحت ��اد
ال��دويل م��ؤخ��را وا��ش�ترط ��ض��رورة �إجتياز دورة
تدريبية بنجاح مع خربة يف �إدارة ثالث بطوالت
دولية  ،بينما ك��ان النظام القدمي مينح اللقب
للمنظم ال ��ذي ينظم  4ب �ط��والت دول �ي��ة فقط
بدون ح�ضور �أو �إجتياز �أي دورات تدريبية .
ومن �أبرز �إجنازات طارق الطاهر كالعب ،الفوز
ببطولة �شباب الإم��ارات عام  1989وف��وزه مع
فريق نادي العني ببطولة ك�أ�س احتاد الإمارات والفوز ك ��إداري بامليدالية الربونزية يف بطولة
ل�ل���ش�ط��رجن ل �ل �ف��رق ع��ام��ي � 2012 ، 2011أ�سيا من خالل الالعبة وافية دروي�ش املعمري

 ،يف ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ه�ن��دي��ة ن�ي��ودل�ه��ي خ�ل�ال عام
. 2012

�ضمن فعاليات مهرجان �سلطان بن زايد ال�سابع للفرو�سية

نادي تراث الإمارات ينظم �سباق ك�أ�س �سلطان بن زايد للقدرة مل�سافة  240كم اخلمي�س املقبل
�أك�م��ل ن��ادي ت��راث االم ��ارات ا�ستعداداته الفنية
واالداري � ��ة الن �ط�لاق ��س�ب��اق ك ��أ���س �سمو ال�شيخ
�سلطان بن زايد �آل نهيان للقدرة مل�سافة 240
ك��م  ،يف ق��ري��ة ب��وذي��ب ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ق��درة مبدينة
اخل �ت��م ،ف�ج��ر اخلمي�س امل�ق�ب��ل ،وذل ��ك يف �إطار
ف�ع��ال�ي��ات م �ه��رج��ان ��س�ل�ط��ان ب��ن زاي� ��د ال ��دويل
ال�سابع للفرو�سية التي ت�ستمر حتى ال�ساد�س
ع�شر من مار�س�-آذار اجلاري  ،بتوجيهات ورعاية
كرمية من �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان
ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي
تراث االم��ارات  ،وبالتعاون والتن�سيق مع �إحتاد
االمارات للفرو�سية .
و�أو�ضحت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان �أن
يوم الأربعاء املقبل  13اجلاري �سي�شهد �إجراءات

الفح�ص البيطري جلميع اخليول امل�شاركة يف
مناف�سات �سباق الـ  240كم وال��ذي ينظم على
ت�سع مراحل ،و�سباق القدرة للخيول ذات امللكية
اخل��ا��ص��ة (امل��واط �ن��ون) مل���س��اف��ة  120ك��م على
خم�س مراحل  ،و�سباق القدرة ال��دويل لل�شباب
وال �ن��ا� �ش �ئ�ين مل���س��اف��ة  120ك��م امل���ص�ن��ف دوليا
بنجمتني على خم�س م��راح��ل ،و��س�ب��اق القدرة
الن�سائي املفتوح مل�سافة  120ك��م ،على خم�س
م��راح��ل �أي �� �ض �اً ،وال ��ذي ينظم لأول م��رة بهذه
امل�سافة الطويلة ت�شجيعا وت�ط��وي��را للريا�ضة
الن�سائية يف جمال القدرة والتحمل ،كما بينت
اللجنة ب ��أن ي��وم الأرب �ع��اء املقبل �سي�شهد �أي�ضا
انطالقة ال�سباق الت�أهيلي مل�سافة  80كم ،على
ثالث مراحل.

وا�شارت اللجنة املنظمة �أي�ضا �أن جميع اللجان
ال�ع��ام�ل��ة يف امل�ه��رج��ان ا�ستكملت جتهيز جميع
مرافق قرية بوذيب العاملية للقدرة ،ا�ستعداداً
النطالق ال�سباقات ،و�ضمان تنظيمها ب�صورة
تليق مب�ك��ان��ة و�أه �م �ي��ة امل �ه��رج��ان ،ال ��ذي ا�صبح
تقليدا �سنويا ي�ق��ام يف ه��ذا ال��وق��ت م��ن ك��ل عام
مب�شاركة حملية وعربية ودولية وا�سعة ،حيث
يجتمع يف املناف�سات كوكبة من عمالقة وريا�ضة
القدرة ممن �سجلوا �أ�سماءهم يف ال�سجل الذهبي
لهذه الريا�ضة وقد �أمتت اللجنة املنظمة جتهيز
امل��رك��زي��ن االع�لام��ي واالداري ،وب��واب��ات دخول
وخروج اخليول ،باال�ضافة �إىل جتهيزات العيادة
ال�ب�ي�ط��ري��ة ،و�إع � ��ادة مت�ه�ي��د وت���س��وي��ة م�سارات
ال�سباقات التي تزيد عن اثني ع�شر م�ساراً وفق

�أح��دث امل�ستوىات مب��ا يتنا�سب وع��دد �سباقات
امل �ه��رج��ان ،ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب�ت�ن��وي�ع��ات يف خربات
ومواهب جنوم القدرة وجتمع بني املخ�ضرمني
وال�شباب والنا�شئة والطاحمني للت�أهل مل�سافات
ج��دي��دة ،ح�ي��ث ي�شتمل امل �ه��رج��ان ع�ل��ى خم�سة
�سباقات ت�أهيلية مل�سافات خمتلفة.
اجلدير ذكرة �أن �سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان
بن زايد �آل نهيان للقدرة مل�سافة  240كم ،تقام
مناف�ساته على م��دار ثالثة �أي��ام ،تبد�أ املرحلة
الأوىل منه مل�سافة  80ك��م ،على ث�لاث مراحل
تنطلق �أواله��ا فجر اخلمي�س املقبل ،وت�ستكمل
املرحلة الثانية منه ي��وم اجلمعة املقبل مل�سافة
 80كم على ثالث مراحل ،فيما يختتم ال�سباق
ب��امل��رح�ل��ة الأخ �ي�رة ف�ج��ر ال�سبت امل�ق�ب��ل مل�سافة

 80ك��م وث�ل�اث��ة م ��راح ��ل ،ح�ي��ث ي���ش�ه��د اليوم
نف�سه تكرمي الفائزين بهذا ال�سباق وال�سباقات
امل�صاحبة ل��ه ،وي�ت��زام��ن م��ع ان�ط�لاق��ة ال�سباق
�إقامة مهرجان تراثي م�صاحب ب�إ�شراف القرية
الرتاثية التابعة لنادي تراث الإمارات.
من جانبها ،وعلى هام�ش �إ�ستكمال اال�ستعدادات
لإط�لاق احل��دث ،رحبت اللجنة العليا املنظمة
يف ت���ص��ري��ح خ��ا���ص ب�ك��اف��ة امل���ش��ارك�ين و�ضيوف
املهرجان على امل�ستوى املحلي واالقليمي والعربي
والدويل ،كما رحبت بكبار مالك ومربي اخليول
و�إ�سطبالت و�أندية الفرو�سية يف الدولة ،الذين
دف�ع��وا ب��أق��وى اخل�ي��ول وال�ف��ر��س��ان لإح�ي��اء هذه
التظاهرة الكبرية للقدرة �ضمن مهرجان يتميز
بالتنوع واملناف�سة ،ما يعزز مكانة هذه الريا�ضة

ال�ت��ي حت�ظ��ى ب��دع��م ر��س�م��ي خ��ا���ص م��ن القيادة
احلكيمة ،ودع��م ال حم��دود ومتابعة م�ستمرة
من �سمو رئي�س النادي الذي يويل احلدث جل
�إهتمامه ورعايته.
واختتمت اللجنة ت�صريحها ب��ال�ق��ول� :إن هذا
احل ��دث ي ��أت��ي ت�ت��وي�ج�اً مل��و��س��م ��س�ب��اق��ات القدرة
احل��ايل ال��ذي ينظمه ال�ن��ادي ك��ل ع��ام بالتعاون
مع احت��اد الإم ��ارات للفرو�سية وال�سباق� ،سواء
م��ن خ�لال ع��دد ال�سباقات� ،أو م��ن خ�لال حجم
امل�شاركة غ�ير امل�سبوق ،و�أن ك��ل ذل��ك ي�صب يف
النهاية يف قناة دعم فرو�سية االمارات ،وتطوير
ريا�ضة الفرو�سية وتر�سيخ �شعار �أخالق الفر�سان
ال ��ذي تتبناه ب��وذي��ب م�ن��ذ �إن���ش��ائ�ه��ا مطلع عام
 2004بتوجيهات �سمو رئي�س النادي.

بعد غياب � 7سنوات

الـــدراجــــات املائيــــة ت�ستعــــر�ض يف �شاطــــئ املمـــزر ال�سبــــــــت
ابن غليطة :اجتذاب اجلمهور هدف اللجنة املنظمة

يعود هدير ال��دراج��ات املائية ليعلو م��ن جديد يف
بحرية املمزر يف دبي بعد غياب طويل دام �أكرث من
�� 7س�ن��وات وذل��ك عندما ينظم ن��ادي دب��ي الدويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة ف�ع��ال�ي��ات اجل��ول��ة اخلام�سة
(ق�ب��ل الأخ �ي�رة) م��ن بطولة الإم� ��ارات للدراجات
املائية يوم ال�سبت املقبل.
وت�أتي اخلطوة اجلديدة من قبل اللجنة املنظمة
ب�ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية م��ن اجل
الو�صول بالريا�ضات البحرية �إىل اك�بر �شريحة
من اجلمهور خا�صة وان بحرية املمزر ظلت متثل
املعقل الكبري ملحي وع�شاق ال��دراج��ات املائية مما
يجعل ظروف النجاح �أف�ضل بكثري من غريها من
املواقع.
ون �ظ��م ال� �ن ��ادي اجل��ول �ت�ي�ن الأوىل وال �ث��ال �ث��ة من
البطولة الكبرية والتي ت�شهد �إقباال عامليا كبريا
منذ ��س�ن��وات حيث ا�ستقطبت ه��ذا ال�ع��ام م�شاركة
 14دول��ة هي بريطانيا وفرن�سا وايطاليا واملجر
وا�ستونيا ورو�سيا وال�سويد والنم�سا واليابان و�إيران الدوليان للريا�ضات البحرية حتت �إ�شراف احتاد
والكويت وقطر و�سلطنة عمان واململكة العربية الإمارات للريا�ضات البحرية حيث تخ�ضع امل�شاركة
ال�سعودية �إ�ضافة �إىل �أبطال الدولة.
يف احل ��دث �إىل تطبيق ق��وان�ين اجلمعية العاملية
وتقام البطولة يف كل عام بني ناديي ابوظبي ودبي للدراجات املائية (�أي جي �أ���س بي �أي��ه) ويتناف�س

امل�شاركون على �أل�ق��اب  7فئات ه��ي واق��ف نا�شئني
وواق��ف حم��دود اك�سربت وواق��ف حمرتفني (جي
ب��ي) وج��ال����س مبتدئني وج��ال����س ��س�ت��وك اك�سربت
وجال�س حمرتفني (ج��ي ب��ي) وامل �ه��ارات املفتوحة
(فري �ستايل).
و�أك � ��د ع �ل��ي ج�م�ع��ة ب��ن غ�ل�ي�ط��ة امل��دي��ر التنفيذي
بالوكالة يف نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
�أن اخل�ط��وة اجل��دي��دة ت��أت��ي ا�ست�شعارا م��ن جمل�س
الإدارة ب�أهمية الو�صول �إىل اجلماهري والتعريف
بحجم الن�شاط ال��ذي ينظمه ال�ن��ادي واال�ستمتاع
ب�أجواء مثرية للفرجة وامل�شاهدة خا�صة وان بطولة
الإم��ارات للدراجات املائية ت�ستقطب ومنذ �سنوات
النخبة من �أبطال العامل يف جميع الفئات وهذا ما
يجعل الإثارة كبرية للغاية يف ال�سباقات.
و�أ�ضاف قائال �أن املكان اجلديد ال يعترب غريبا علي
�أبطالنا امل�شاركني يف بطولة الإم ��ارات للدراجات
املائية فمعظمهم علي دراية تامة بطبيعة البحرية
وم�لائ�م�ت�ه��ا مل�ث��ل ه��ذه اال��س�ت�ح�ق��اق��ات خ��ا��ص��ة وان
البع�ض اتخذ من البحرية الرائعة مركزا تدريبيا
م�ستمرا الأمر الذي قد ي�ضاعف من فر�ص النجاح
ومينح امل�شاركني راحة كبرية.

و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ك� ��وادر وجل ��ان ن ��ادي دب ��ي ال ��دويل
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة ب � ��د�أت يف ال�ت�ج�ه�ي��ز مبكرا
لتنظيم هذه التظاهرة يف املنطقة املقرتحة وقامت
بدرا�سة م�سار ال�سباق متهيدا لإقامة ال�سباق يوم
ال�سبت املقبل مو�ضحا �أن اللجنة املنظمة اعتمدت
كذلك الربنامج الزمني الكامل والذي ي�شتمل على
الفح�ص الفني وال��ذي ي�سبق امل�شاركة يف احلدث
وذل��ك ي��وم اجلمعة املقبل مبقر ن��ادي دب��ي الدويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة وال ��ذي ي�ست�ضيف يف نف�س
اليوم االجتماع التنويري ل�شرح م�سار ال�سباق والرد
كذلك على اال�ستف�سارات اخلا�صة باجلولة.
واختتم بن غليطة حديثه م�ؤكدا �أن البطولة ويف
كل ع��ام تلقي املزيد من النجاحات م�شريا �إىل �أن
االهتمام وامل�شاركة العاملية اك�سب احل��دث �أهمية
كبرية خا�صة عند اجلمعية العاملية للدراجات املائية
(�أي ج��ي �أ���س ب��ي �أي ��ه) وم�ق��ره��ا ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية والتي ن�شرت علي موقعها الر�سمي علي
�شبكة االن�ترن��ت النتائج الر�سمية ل�سباق اجلولة
الثالثة من البطولة والذي نظمه نادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية �شهر فرباير املا�ضي مما ي�ؤكد
مدي الأهمية التي يحظي بها احلدث.

�سباقات �إن .جي .كيه را�سينغ وبطولة موتور�سيتي الإمارات للدراجات النارية ت�شعل م�سرح الأوتودروم يف دبي
ا�ست�ضافت حلبة الأوت��ودروم يف دبي يوم اجلمعة
املا�ضي ( 8مار�س�-آذار� )2013أحداث اجلولتني
ال�ت��ا��س�ع��ة وال �ع��ا� �ش��رة م��ن ب�ط��ول��ة موتور�سيتي
الإمارات للدراجات النارية  ،واجلولتني  11و12
من بطولة �إن .جي .كيه را�سينغ التي �أقيمت حتت
مظلة بطولة الإم��ارات الوطنية مب�شاركة نحبة
من ال�سائقني املتميزين وبح�ضور مكثف لع�شاق
ال�سرعة والإثارة والريا�ضات امليكانيكية.
ويف ح �� �س��اب ب �ط��ول��ة م��وت��ور� �س �ي �ت��ي الإم� � � ��ارات
للدراجات النارية  ،حافظ املت�صدر �سورية راجا
على فارق الـ  14نقطة التي تف�صله عن مطارده
حممود التنري ،حيث كان لكل منهما ن�صيب من
الفوز باملركزين الأول والثاين.
وا�شتعلت الإث� ��ارة ب�ين املت�صدر راج��ا على منت
الدراجة ياماها وو�صيفه تنري على منت الدراجة
ت��رامي��ف يف ال���س�ب��اق الأول ح�ي��ث ك��ان��ت لراجا
الأف�ضلية من خالل �إنطالقه �أو ًال من على خط
البداية ،بيد �أنّ تنري كان له ر�أي �آخ��ر وانتف�ض
يف امل��رح�ل��ة الأخ �ي�رة م��ن ال���س�ب��اق م�ت�ق��دم�اً على
راج��ا بفارق �ضئيل ج��دا وق��دره  0.599ثانية،
كاف لكي يتوج باملركز الأول ،بينما جاء
لك ّنه كان ٍ
�إيريك�سا�س �سافيكا�س على منت الدراجة ياماها

يف املركز الثالث وجو �أوك�سلي على منت الدراجة
دوكاتي رابعا وروب نيكوال�س على منت الدراجة
تراميف يف املركز اخلام�س.
م ��رارة ال�ه��زمي��ة يف ال���س�ب��اق الأول منحت راجا
دافعاً كبرياً يف ال�سباق الثاين ،بينما ا�ستكان تنري
حلالوة الن�صر يف ال�سباق الأول ،لتنقلب املوازين
وي�ح�ق��ق راج ��ا ال �ف��وز ب��امل��رك��ز الأول وي�ح��ل تنري
خلفه يف مركز الو�صافة .وجاء �سافيكا�س جمدداً
يف املركز الثالث ونيكوال�س يف املركز الرابع وعمر
ن��اج��ي ع�ل��ى م�تن ال��دراج��ة ك��اوا��س��اك��ي يف املركز
اخلام�س.
و�سرق كري�س دوي��ل على منت الدراجة تراميف
الأنظار �إليه يف مناف�سات ك�أ�س روك��ي لل�سائقني
ال�صاعدين ،حيث حقق فوزين متتاليني متقدماً
ع�ل��ى ن �ظ�يره ال �ل��دود م��اي�ك��ل ك��ول�ي�ن��ز ع�ل��ى منت
الدراجة ياماها يف كلتا املنا�سبتني.
وق� ��ال ت �ن�ير :ال �ف��وز ب��امل��رك��زي��ن الأول والثاين
�سيقربني �أك�ث�ر م��ن امل�ت���ص��در راج ��ا ال ��ذي متتع
اليوم ب�سرعة عالية ،لكن ل�سوء احل��ظ ،مل نقم
ب�ضبط الدراجة على ال�شكل الأمثل� .أعتقد �أ ّنه
�سيكون ب�إمكاين حتقيق اللقب ،لكن يتوجب علي
�أن �أبذل مزيداً من اجلهد حتى نهاية املو�سم.

من جهته ،قال راجا :بعد امل�شاكل التي واجهتها الإثارة واملناف�سة على �أر�ض احللبة.
يف اجلولتني املا�ضيتني� ،أ�شعر ب�سعادة كبرية اليوم
را�ض اجلولتان  11و 12من بطولة �إن .جي .كيه
بعد الفوز باملركزين الأول وال�ث��اين ،و�أن��ا ٍ
مت��ام�اً ع��ن �أداء ال��دراج��ة اجل��دي��دة .وم��ازال باب را�سينغ تلهب املناف�سة على اللقب
ال�ف��وز باللقب مفتوح �أم��ام اجلميع وم��ن املبكر حقق كو�ستا�س بابانتوني�س على م�تن ال�سيارة
التكهن بهوية حامل اللقب ،وهذا �أمر جيد من �سيات من فريق غلف برتوكيم فوزين متتاليني
�أج��ل الريا�ضة على امل�ستوى املحلي وي�ع��زز من يف ح�ساب الفئة الأوىل من بطولة �إن .جي .كيه

را�سينغ .
ويف ح�ساب الفئة الثانية ،ع��اد روبي�ش �شاناكي
على منت ال�سيارة هوندا �إىل �سكة الإنت�صارات
بعد غياب طويل نتيجة عقوبات الإيقاف و�سوء
احلظ الذي عانده يف �أكرث من منا�سبة والزمه
حتى مناف�سات ال�سباق الثاين.
ففي ال�سباق الأول ��س��ارت الأم ��ور على م��ا يرام
وكان �شاناكي يف طريقه �إىل حتقيق فوزه الأول
بعد غياب طويل ،لكن عطل ب�شرارة الإحرتاق يف
ال�سيارة يف اللفة الأخرية حرمه من حتقيق ذلك
و�إكمال ال�سباق.
ومتكن �شاناكي من �إ�صالح امل�شكلة �سريعاً ودخل
ال�سباق الثاين بقوة و�إ�صرار وعزم كبري ،حمققاً
فوزه الأول منذ اجلولة ال�ساد�سة.
نقطة يتيمة ف�صلت ما بني املت�صدر �أليك�ساندرو�س
�أنيفا�س على منت ال�سيارة رينو كليو وو�صيفه
رمزي مطران خلفة دفة قيادة �سيارة رينو كليو
قبيل �إنطالق ال�سباق يف الفئة الأوىل و�ست نقاط
يف مناف�سات ك�أ�س كليو  ،لت�شتعل املناف�سة بني
الثنائي اللدود ،حيث ظفر مطران باملركز الأول
وحل �أنيفا�س يف املركز الثاين ،بينما فاز �شاناكي
يف ال�سباق الثاين باملركز الأول ،وحل مطران ثانيا

متقدماً على �أنيفا�س الثالث .ومتكن مطران من
حتقيق املهمة ال�صعبة وقلب املوازين ،حيث تربع
بنهاية اليوم على ج��دول الرتتيب العام للفئة
الأوىل ومناف�سات ك�أ�س كليو .
وق��ال م�ط��ران :ك��ان ه��ديف يف ال�سباق الأول هو
مطاردة �شاناكي الذي جال ب�سرعة كبرية حول
احل�ل�ب��ة ،وع�ن��دم��ا تعر�ض �شاناكي مل�شكلة فنية
متكنت من الإبتعاد يف ال�صدارة والفوز بال�سباق
ومت �ي��زت م�ن��اف���س��ات ال �� �س �ب��اق ال �ث��اين ب ��الإث ��ارة
والندية الكبرية و�أن��ا �سعيد ج��داً ب��أدائ��ي اليوم
و�سيكون الطريق �إىل اللقب طوي ً
ال و�صعباً.
وف�شل الثنائي ويل موري�سون وغيوم �سيموين على
منت �سيارات رينو كليو يف مطاردة ركب ال�صدارة
وجاءا يف ال�سباق الأول باملركزين الثالث والرابع
على التوايل .ويف ال�سباق الثاين من الفئة الأول،
حقق موري�سون املركز الثالث جم��دداً ،متقدماً
على كون�ستانتينو�س �أنيفا�س ال��راب��ع .يذكر �أنّ
�أح��داث اجلولة املقبلة من بطولة �إن .جي .كيه
را�سينغ وبطولة موتور�سيتي الإمارات للدراجات
النارية �ستقام يوم  29مار�س�-آذار اجلاري ،على
�أن تقام اجلولة اخلتامية يوم � 19أبريل-ني�سان
املقبل.
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جتربـــة ديـبـــورتيفــــو جتهـــــز بر�شلونـــــة ملعركـــــة ميــــــــالن
رغم وجود الأرجنتيني ليونيل مي�سي
وخم�سة العبني دوليني اخرين على
مقاعد ال�ب��دالء يف ب��داي��ة اللقاء �أتت
جم��ازف��ة بر�شلونة ث�م��اره��ا ب�ع��د فوز
ال �ف��ري��ق �-2صفر ع �ل��ى ديبورتيفو
ك��ورون �ي��ا يف دوري ال ��درج ��ة الأوىل
اال�سباين لكرة القدم.
وع ��زز بر�شلونة م��وق�ع��ه يف ال�صدارة
متقدما بفارق  14نقطة على �أقرب

مناف�سيه لكن الفريق �سيوجه انظاره
�سريعا نحو ا�ست�ضافة ميالن االيطايل
بعد غ��د الثالثاء يف اي��اب دور ال�ستة
ع�شر بدوري ابطال اوروبا.
و�سيحاول بر�شلونة تعوي�ض هزميته
�-2صفر يف مبارة الذهاب على ملعب
ميالن ال�شهر املا�ضي.
ون� � � ��زل م �ي �� �س��ي ك� �ب ��دي ��ل ق� �ب ��ل نحو
ن���ص��ف � �س��اع��ة ع �ل��ى ال �ن �ه��اي��ة ليحرز

ه��دف��ا رائ�ع��ا وي��رف��ع ر��ص�ي��ده اىل 40
ه��دف��ا يف ال� ��دوري ه��ذا امل��و��س��م بينما
افتتح اليك�سي�س �سان�شيز الت�سجيل
لرب�شلونة.
وكانت هذه املرة الأوىل يف  14مباراة
ال �ت��ي ي �ح��اف��ظ ف�ي�ه��ا ب��ر��ش�ل��ون��ة على
�شباكه نظيفة وهو ما يحتاجه الفريق
ب�شدة امام ميالن.
ولعب �سريجيو بو�سكيت�س  15دقيقة

ف �ق��ط ام� ��ام دي �ب��ورت �ي �ف��و ك �م��ا �شارك
اندري�س اني�ستا زميله يف خط و�سط
منتخب ا�سبانيا اي�ضا ملدة  25دقيقة
يف لقاء الأم�س فيما ظل جريار بيكي
وخ � ��وردي ال �ب��ا وب �ي ��درو ع�ل��ى مقاعد
البدالء طوال املباراة.
وع��ان��ى اليك�سي�س م��ن اف�ت�ق��اد الثقة
ه��ذا املو�سم لكن عر�ضه ال�ق��وي امام
دي �ب��ورت �ي �ف��و رمب� ��ا مي �ن �ح��ه م �ك��ان��ا يف

الت�شكيلة اال�سا�سية �ضد ميالنو يف
خ ��ط ه �ج��وم ث�ل�اث��ي ب �ج��ان��ب مي�سي
وب�ي��درو .وق��ال اليك�سي�س للتلفزيون
اال�� �س� �ب ��اين ان � ��ا � �س �ع �ي��د مب�شاركتي
وجن��اح��ي يف ت�سجيل ه ��دف .امامنا
معركة يوم الثالثاء يجب علينا الفوز
فيها مهما كان الثمن.
وبعد اخل��روج من ك�أ�س ملك ا�سبانيا
ام��ام ال�غ��رمي التقليدي ري��ال مدريد

ف��ان الف�شل يف تخطي عقبة ميالنو
�سيعني ان الدوري املحلي هو ال�سبيل
الوحيد لرب�شلونة نحو اعتالء من�صة
التتويج هذا املو�سم.
وق� � ��ال ان � � ��دوين زوب� �ي ��زاري� �ت ��ا املدير
الريا�ضي لرب�شلونة ال اعتقد ان هذا
هو االع��داد ملباراة الثالثاء .مباريات
دوري �أب� �ط ��ال اوروب� � ��ا مم �ي��زة دائما
ون��درك جيدا النتيجة التي نحتاجها

من �أجل الت�أهل.
لكن ديفيد بيا مهاجم ا�سبانيا ال يزال
يعاين ومل يتمكن من ا�ستعادة �أف�ضل
م�ستوياته منذ ا�صابته بك�سر يف ال�ساق
يف اواخر .2011
و�أت� �ي� �ح ��ت ل �ب �ي��ا ف��ر� �ص��ة خ� �ط�ي�رة يف
منت�صف ال�شوط االول لكنه �سدد كرة
�ضعيفة متكن دانييل ارانزوبيا حار�س
ديبورتيفو من الت�صدي لها ب�سهولة.
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من�صور بن زايد ي�شهد املهرجان اخلتامي ل�سباقات الهجن يف الوثبة
�شهد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل ن �ه �ي��ان ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمل�س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون الرئا�سة
امل� �ه ��رج ��ان اخل �ت ��ام ��ي ل�سباقات
ال�ه�ج��ن يف ال��وث �ب��ة وت��اب��ع �سموه
يرافقه معايل ال�شيخ �سلطان بن
حمدان �آل نهيان م�ست�شار �صاحب
ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئي�س
احت��اد �سباقات الهجن مناف�سات
الأ�شواط الرئي�سية لفئة احلقايق.
و�أق ��ام م�ع��ايل ال�شيخ �سلطان بن
ح �م��دان �آل ن�ه�ي��ان يف ا�سرتاحة
معاليه بالوثبة م�أدبة غ��داء على
� �ش��رف ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور بن

زاي��د �آل نهيان ح�ضرها ع��دد من
كبار م�لاك الهجن وامل�ضمرين.
وي� �ع� �ت�ب�ر امل � �ه� ��رج� ��ان اخل� �ت ��ام ��ي
ل� ��� �س� �ب ��اق ��ات ال� �ه� �ج ��ن بعا�صمة
امليادين الوثبة الأغ�ل��ى يف تاريخ
امل �ه��رج��ان��ات اخل�ت��ام�ي��ة ح�ي��ث �إن
اللجنة املنظمة لل�سباق خ�ص�صت
� 288سيارة خ�ص�صت للفائزين
و�أف�ت�ت��ح امل�ه��رج��ان بفئة احلقايق
التي رك�ضـــــــت مل�سافة � 50شوطا
ع �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ارة ع� ��ن  30يف الفرتة
ال���ص�ب��اح�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة و 20بالفرتة
امل�سائية م�سافة ك��ل واح ��د منها
 4كلم.

مهرجان من�صور بن زايد للخيول العربية يوا�صل جناحاته على م�ضمار هيو�سنت ب�أمريكا
توج الفار�س بيني الندرو�س على �صهوة اجلواد كرو�س فاير �سي
�إ�س بطال للجولة الثانية ل�سباق ك�أ�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان الذي �أقيم �أم�س االول مب�ضمار هيو�سنت بامريكا �ضمن
فعاليات الن�سخة اخلام�سة من مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان العاملي للخيول العربية اال�صيلة.
كما ت��وج��ت الفار�سة ال�سوي�سرية ��س��ارة ليتويلر على �صهوة
اجل��واد دي �سي ويلي�س �سوجن بطلة للجولة الثانية لبطولة
العامل ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات �إيفهار التي
تقام �أي�ضا �ضمن فعاليات املهرجان الذي يقام بتوجيهات من
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة يف �إط��ار �إ�سرتاتيجية املهرجان
ويت�ضمن املهرجان ك�أ�س املغفور له ب ��إذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان وبطولة العامل ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م�ب��ارك لل�سيدات اي�ف�ه��ار وامل ��ؤمت��ر ال�ع��امل��ي ل�سباقات اخليول
العربية تولوز  2013وك�أ�س الوثبة �ستد.
وي�ق��وم بتنظيم امل�ه��رج��ان هيئة �أب��وظ�ب��ي لل�سياحة والثقافة
بالتن�سيق مع جمل�س �أبوظبي الريا�ضي وبالتعاون مع هيئة
الإمارات ل�سباق اخليل واالحتاد الدويل خليول ال�سباق العربية
�إفهار وجمعية الإم��ارات للخيول العربية �ألأ�صيلة وبدعم من
الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة وط�يران الإمارات
الناقل الر�سمي للمهرجان وبرعاية �شركة �أبوظبي لال�ستثمار
و�أرابتك القاب�ضة والرا�شد لال�ستثمار و�شركة العواين واالحتاد
الن�سائي ال�ع��ام وجل�ن��ة ري��ا��ض��ة امل ��ر�أة و�أك��ادمي �ي��ة فاطمة بنت
مبارك للريا�ضة الن�سائية و�سا�س لال�ستثمار وكابال والدكتور
ن��ادر �صعب وم��زرع��ة ال��وث�ب��ة �ستد وامل�ع��ر���ض ال ��دويل لل�صيد
والفرو�سية ونادي �أبوظبي للفرو�سية و�أريج الأمريات.
وقد وا�صل املهرجان ت�ألقه علي امل�ضامري العاملية بنجاحه يف
خطف اال�ضواء على م�ضمار �سام هيو�سنت الرملي من خالل
االقبال الكبري من اجلماهري االمريكية التي زاد عددها عن
الـ� 15أل��ف متفرج وال�ت��ي حر�صت علي متابعة �سباقي ك�أ�س

ال�شيخ زايد وال�شيخة فاطمة وكذلك االهتمام االعالمي الكبري
الذى وجده املهرجان من و�سائل االعالم العاملية املختلفة.
ويف �سباق اجلولة الثانية لك�أ�س املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان املخ�ص�ص للخيول العربية عمر � 4سنوات
فما ف��وق ال��ذي فقد �شارك فيه خم�سة خيول مل�سافة 1600
مرت وبلغ �إجمايل جوائزه املالية � 30ألف دوالر �أمريكي فقد
متيز هذا ال�سباق بقوة املناف�سة والإثارة من بدايته لنهايته.
وجن��ح الفار�س الفريدكونتريا�س على �صهوة اجل��واد كرو�س
فاير �سي �إ�س من الفوز باملركز الأول بزمن  1.52.10دقيقة
وبفارق عنق عن اخليل الوعد بقيادة الفار�س رومان �شابا وحل
يف امل��رك��ز الثالث اخليل ج��ويل بريت بقيادة الفار�سجرياردو
ن��ورا وج��اء يف املركز الرابع اجل��واد فيب بقيادة الفار�س بيني
الندرو�س� .أما بالن�سبة ل�سباق اجلولة الثانية لبطولة العامل
ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات �إيفهار الذي �شارك
فيه  12خيال مل�سافة  1400مرت ويبغ �إجمايل جوائزه املالية
� 25ألف دوالر �أمريكي فقد جنحت الفار�سة ال�سوي�سرية �سارة
ليتويل على �صهوة اجلواد دي �سيويلي�س �سوجن من الفوز بلقب
هذه اجلولة بجدارة بزمن  1.35.99دقيقة وبفارق طول عن
اجل��واد �ساند �أونفاير بقيادة الفار�س لينو ويثاك وح��ل ثالثا
اجلواد بي �أر فاين موين بقيادة �ساندي دي بيتل وجاء يف املركز
الرابع اجلواد تي تي تي دارك داياموند بقيادة الفار�س فيكتور
بار .وقام عبد الرحمن اجلابر ممثل �سفارة الإمارات يف الواليات
املتحدة الأمريكية وعبد املح�سن ال��دو��س��ري الأم�ي�ن امل�ساعد
للهيئة ال�ع��ام��ة لل�شباب وال��ري��ا��ض��ة وال��دك �ت��ورة ودودة بدران
م�ست�شارة املجل�س الأع�ل��ى ملنظمة امل��ر�أة العربية والرا �صوايا
مدير مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان رئي�سة
ال�سباقات الن�سائية باالحتاد الدويل ل�سباقات اخليول العربية
وعلي مو�سي اخلمريى مدير نادى دبي للفرو�سية و�ستيبفن
ب��وى ممثل �شركة اب��وظ�ب��ي لال�ستثمار بتتويج ال�ف��ائ��زي��ن يف
ال�شوطني .و�أكد عبد الرحمن اجلابر �أن مهرجان �سمو ال�شيخ

من�صور ب��ن زاي��د ال نهيان العاملي للخيول العربية م��ن بني
الفعاليات التي تدعو اىل الفخر واالعزاز ملا ميثله هذا املهرجان
من دور م�ؤثر يف تعريف ال�شعب االمريكي بثقافة وح�ضارة
االم ��ارات واع �ت��زازه��ا ب�تراث�ه��ا اال��ص�ي��ل كما ان ه��ذا املهرجان
ي�سهم ايل حد كبري يف توطيد العالقات االقت�صادية و الثقافية
واالجتماعية والريا�ضية بني الدولتني .واك��د ممثل ال�سفارة
ان جناح مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد يف امريكا على
م��دار ال�سنوات الثالث املا�ضية ا�سهم اىل حد كبري يف حر�ص
امل�س�ؤولني عن ريا�ضة الفرو�سية يف الواليات املتحدة االمريكية
علي ا�ستمرارية ا�ست�ضافة املهرجان الذى يت�ضمن ك�أ�س املغفور
له باذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان ال نهيان الذى ار�سى قواعد
الفرو�سية واحلر�ص علي االهتمام باخليل العربي يف جميع دول
العامل و�سار علي نف�س نهجه �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة وقام
برتجمة ذلك االهتمام عمليا �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان بتنظيم ذلك املهرجان العاملي .ووجه اجلابر ال�شكر �إىل
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة على دعمها للريا�ضة الن�سائية يف �شتى
املجاالت واالهتمام البالغ الذي توليه �سموها لريا�ضة املر�أة يف
الدولة ب�شكل عام وحر�صها على دعم وم�ؤازرة وم�ساندة �سموها
للفتاة الإم��ارات�ي��ة لإب ��راز ن�شاطها كعن�صر فعال يف املجتمع.
م��ن جهته اك��د عبد املح�سن ال��دو��س��رى االم�ين ال�ع��ام امل�ساعد
ل�ش�ؤون الريا�ضة بالهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة �أن
مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد ال نهيان العاملي للخيول
العربية اال�صيلة ا�ستطاع ان ي�ستكمل م�شوار املغفور له باذن اهلل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان من خالل االهتمام باخليول
العربية اال�صيلة والعمل على انت�شارها يف خمتلف قارات العامل
وخا�صة االوروب�ي��ة واالمريكية .و�أك��د ان النجاح ال��ذى حققه
املهرجان يف ن�سخاته االربعة ال�سابقة عزز مكانة اخليل العربي
عامليا وكان دافعا وحافزا للمهتمني ب�صناعة اخليل يف العامل

باعادة ترتيب اوراقهم بزيادة االهتمام باخليل العربي .وقدم
ال��دو��س��ري ال�شكر والتقدير وال�ع��رف��ان ل�سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان لإتاحة الفر�صة للريا�ضة الن�سائية ودعمه
ال��دائ��م لفرو�سية الإم ��ارات وامل�شاركة يف خمتلف املهرجانات
العاملية والتعريف مب�ستوى الفرو�سية وم��ا و�صلت �إل�ي��ة من
م�ستوى رائ��ع .كما توجه بال�شكر اىل �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك ام االم��ارات علي دعمها للريا�ضة الن�سائية عامة
وحر�صها على �أن تتبو�أ مكانة متميزة .و�أكد ان م�شاركة فار�سة
اماراتية يف هذه ال�سباقات العاملية يعد �إجنازا وي�ساعدهن على
اكت�ساب خ�برات ت�ؤهلها للمناف�سة العاملية كما انه يعد حافزا
لغريها من الفار�سات املواطنات على االقبال يف امل�شاركة لتت�سع
قاعدة امل�شاركات يف هذه الريا�ضة .من جهتها �أكدت الدكتورة
ودودة بدران �أن مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
العاملي للخيول العربية يعد حدثا رائعا وحقق جناحا ا�شاد به
اجلميع م��ن خ�لال جن��اح��ه يف نقل الثقافة العربية وتراثها
العريق �إىل دول العامل بجميع ق��ارات��ه .و�أو�ضحت �أن بطولة
العامل ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات تعد م�صدر
فخر للمر�أة العربية خا�صة والعاملية عامة وهذا لي�س بغريب
على ايادي �سموها البي�ضاء وحر�صها على االهتمام باملر�أة يف
كافة امل�ج��االت ما ك��ان لذلك ال��دور االيجابي فيما و�صلت له
امل��ر�أة االماراتية خا�صة والعربية عامة من مكانة مرموقة يف
كافة املجاالت وا�ستمرارية مثل هذه الفعاليات بدعم ورعاية
�سموها �سيحقق املزيد من النجاحات للمر�أة العربية .بدورها
�أك��دت الرا �صوايا �أن املهرجان يتطور من عام �إىل عام ودللت
على ذلك اجلماهري الغفرية االمريكية التي احت�شدت مب�ضمار
�سام هيو�سنت العريق ملتابعة �سباقي ك�أ�س ال�شيخ زايد وبطولة
ال�ع��امل ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك لل�سيدات �إيفهار
انطالقا من ال�سمعة العاملية التي اكت�سبها املهرجان يف ن�سخاته
الأرب��ع ال�سابقة مما ترتب على ذلك حر�ص املهتمني باخليول
العربية من جميع دول العامل على احل�ضور ملتابعة ال�سابق مما

�سيكون لذلك دور �إيجابي يف زيادة االهتمام باخليل العربي وما
زاد من روعة املهرجان يف جولته احلالية ب�أمريكا ما �صاحبه
من فعاليات تراثية متثلت يف �سباق للهجن واي�ضا �سباق النعام
الرتويحي .واعلنت �صوايا �أن اجلولة الثالثة لبطولة العامل
ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات �إيفهار التي �ستقام
يف املغرب �ست�شهد م�شاركة فار�سة �إماراتية جديدة تتدرب حاليا
حتت �إ�شراف املدرب الإماراتي ماجد اجلهوري و�ستكون مفاجئة
يف اجلولة القادمة.
م��ن جهته �أك ��د ع�ل��ي م��و��س��ى م��دي��ر ن ��ادي دب��ي للفرو�سية �أن
مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان العاملي للخيول
العربية مبا ي�شمله من �سباقات منوعة اكت�سب �سمعة عاملية
وبات حمط �أنظار املهتمني باخليل العربي يف العامل.
و�أو�ضح �أن الف�ضل يف ذلك يعود �إىل الدعم الذي يجده املهرجان
م��ن �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان و�سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك ام الإمارات .
ولفت اىل ان هذا املهرجان عرف العامل بدولة االمارات كما انه
لعب دورا حيويا يف زيادة االهتمام باخليل العربي الذي �أر�سى
قواعده املغفور له ب��إذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
و�سار على نف�س نهجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وقام برتجمة ذلك عمليا �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان بدعم �سموه لهذا املهرجان.
و�أعلنت الفار�سة االماراتية �شذرة احلجاج عقب م�شاركتها يف
�سباق اجلولة الثانية لبطولة العامل ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك لل�سيدات ايفهار بهيو�سنت اعتزالها امل�شاركة اخلارجية
يف املهرجان وعللت ذل��ك ال�سباب خا�صة وا��ش��ارت انها �ستعود
امل�شاركات الداخلية يف �سباقات القدرة.
وحر�صت ��ش��ذرة على ت�ق��دمي ال�شكر وال�ع��رف��ان ل�سمو ال�شيخ
من�صور بن زاي��د �آل نهيان على ما قدمه �سموه لها من دعم
واهتمام ورعاية  ..متمنية للفار�سة الإماراتية اجلديدة النجاح
والتوفيق .

مب�شاركة  27مدرب ًا

افتتـــاح مميـــز لـلـــــدورة التــدريبيـــة ملدربـــي حـــرا�س املرمـــى
انطلقت يوم �أم�س االول االول يف قاعة املحا�ضرات
بنادي اجلزيرة الريا�ضي  ،حماور الدورة التدريبية
ملدربي حرا�س املرمى للم�ستوى الثاين والتي تقام
حت��ت ا��ش��راف جمل�س ابوظبي الريا�ضي وبتنظيم
برنامج الرعاية الريا�ضية التابع له،وذلك بالتعاون
مع احتاد الكرة وبالتن�سيق مع االحتاد الآ�سيوي.
�شهد االف�ت�ت��اح يو�سف حممد ر��س��ول خ��وري ع�ضو
جم�ل����س �إدارة احت� ��اد ك ��رة ال �ق ��دم وال �� �س �ي��د طالل
الها�شمي مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية مبجل�س ابوظبي
ال��ري��ا��ض��ي وي��و��س��ف ال�ب�ل��و��ش��ي م �� �س ��ؤول التخطيط
اال�سرتاتيجي يف برنامج الرعاية الريا�ضية  ،بجانب
امل�ح��ا��ض��ر ال�ع�م��اين ه ��ارون ال��دح�م��اين املعتمد من
االحت��اد الآ��س�ي��وي ،وح�سن �إ�سماعيل م��درب حرا�س

مرمى منتخبنا الوطني ،وامل�شاركني الذين و�صل
عددهم  27مدربا ميثلون خمتلف اندية كرة القدم
على م�ستوى الدولة  .ويف افتتاح الدورة قدم يو�سف
خوري �شكره وتقديره للربامج والدورات الت�أهيلية
للكوادر التدريبية التي ي�شرف عليها جمل�س ابوظبي
الريا�ضي وبرنامج الرعاية الريا�ضية  ،م�ؤكدا ان تلك
اخلطوات ت�ساعد على التطوير واالرتقاء بامل�ستويات
اىل �أع�ل��ى امل��رات��ب بجانب ال�ت�ع��رف والإط �ل�اع على
�أح��دث الدرا�سات النظرية والتطبيقات العملية يف
جم��ال تدريب حرا�س املرمى  ،متمنيا للم�شاركني
النجاح والتقدم مب�شوارهم التدريبي  .و�ألقى طالل
الها�شمي كلمة ترحيبية يف تد�شني حم��اور الدورة
التدريبية ملدربي حرا�س املرمى  ،م�شددا على �ضرورة

اال�ستفادة واخل��روج بنتائج مهمة ومكت�سبات كبرية
من الدورة ،لت�سهم يف حتقيق الدعم الفني للكوادر
ال�ت��دري�ب�ي��ة امل���ش��ارك��ة ب ��أح��دث اخل�ب�رات والتجارب
الآ�سيوية والدولية ،الأم��ر ال��ذي ين�صب �إيجابا يف
م�صلحة ك��رة االم��ارات من خ�لال ال�سعي املتوا�صل
لتخريج احل��را���س املقتدرين و�أ�صحاب الإمكانيات
امل �م �ي��زة  ،م �� �ش�يرا ان جم�ل����س اب��وظ �ب��ي الريا�ضي
وب��رن��ام��ج ال��رع��اي��ة الريا�ضية ي��ول��ون �أهمية كبرية
لدعم الريا�ضيني املحرتفني من مدربني والعبني
و�إداري�ي��ن  ،ان�ط�لاق��ا م��ن دوره �م��ا ال�ف��اع��ل لتحقيق
ال�ن�ج��اح��ات ل�ك��اف��ة الأل �ع��اب ويف جميع امل���س�ت��وي��ات ،
متقدما بال�شكر والتقدير جلميع امل�شاركني والحتاد
الكرة وللمحا�ضرين امل�شرفني على الدورة .

ب��دوره �أ��ش��ار ح�سن �إ�سماعيل م��درب ح��را���س مرمى
منتخبنا ال��وط�ن��ي ع�ل��ى �أه�م�ي��ة م�ث��ل ه��ذه الربامج
وال��دورات ودوره��ا الكبري يف عر�ض اخ��ر التطورات
وامل�ستجدات يف اجلوانب النظرية والعملية يف تدريب
ح��را���س امل��رم��ى  ،م��ؤك��دا ان ال ��دورة �ست�ستمر لغاية
 15مار�س اجل��اري و�ستكون على فرتتني �صباحية
وم�سائية من اجل �شرح وا�ستعرا�ض جميع اخلطوات
يف �أجندة ال��دورة ،متمنيا ان تعم فوائد الدورة على
جميع امل�شاركني مبا يخدم م�صلحة الكرة الإماراتية يواجهونها يف م�شوارهم التدريبي من اج��ل و�ضع ال�ه��ادف��ة لتطوير ال �ك��وادر التدريبية والفنية عرب
وم�شوارها ال�ق��ادم .و�شهدت ال��دورة يف يومها االول احللول الالزمة لها والعمل على تخطيها باجلوانب دورات وور� ��ش عمل ت��زوده��م ب��اخل�برات والتجارب
حما�ضرات نظرية وعملية مكثفة �ألقاها املحا�ضر العلمية والتدريبات املتطورة  .علما ان الدورة تقام احلديثة بجانب منحهم ال�شهادات ورخ�ص العمل يف
الآ� �س �ي��وي ه� ��ارون ال��دح �م��اين  ،ال ��ذي ت �ع��رف على �ضمن برامج اتفاقية التعاون وال�شراكة بني احتاد جماالت اخت�صا�صهم بالتن�سيق مع االحتاد الآ�سيوي
جميع امل�شاركني وما هي املعوقات وال�صعوبات التي االم ��ارات لكرة القدم وبرنامج الرعاية الريا�ضية لكرة القدم .

الن�ساء الأكرث ً
تعر�ضا لالعتداءات ب�سبب اال�سالموفوبيا يف بريطانيا
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

اظهرت �أرق��ام جديدة ام�س �أن غالبية امل�سلمني الذي يتعر�ضون لالعتداءات اجل�سدية �أو امل�ضايقة �أو الرتهيب
ب�سبب دينهم يف بريطانيا هم من الن�ساء .وقالت �صحيفة �أوبزيرفر �إن خط امل�ساعدة الهاتفي الر�سمي ل�ضحايا
�سجل �أكرث من  630حادثة خالل الأ�شهر االثني ع�شر من اعتماده من قبل احلكومة الربيطانية
(اال�سالموفوبيا) ّ
لتحديد حجم وطبيعة العنف �ضد امل�سلمني يف اململكة املتحدة .وا�ضافت �أن من بني �أفظع احلوادث امل�سجلة ،اجبار
عائلة م�سلمة على اخالء منزلها يف مقاطعة نوتنغهام�شاير ،وقيام �سائق �سيارة ب�صدم طفلة م�سلمة عمرها خم�س
�سنوات عمداً ،وو�ضع رجل �أبي�ض براز كلب على ر�أ�س م�سلمة �صومالية بينما كانت تت�سوق يف جنوب لندن .وا�شارت
ال�صحيفة �إىل �أن الهجمات واالع�ت��داءات التي �سجلها خط امل�ساعدة الهاتفي اظهرت �أن  % 58من جميع هذه
احلوادث طالت ن�ساء م�سلمات ووقعت غالبيتها يف ال�شوارع وكانت ع�شوائية .وقالت �إن االعتداءات طالت م�سلمات
بريطانيات ي�شغلن منا�صب رفيعة ،من بينهن البارونة �سعيدة وار�سي� ،أول �إمر�أة م�سلمة ت�شغل من�صباً وزارياً يف
تاريخ بريطانيا ،والتي تعر�ضت لتهديدات عرب الإنرتنت من قبل رابطة الدفاع االنكليزية اليمينية املتطرفة،
وال�صحافية جميمة خان ،مطلقة جنم الكريكيت الباك�ستاين ال�سابق عمران خان ،والتي تلقت مع ابنها البالغ من
العمر  14عاماً ر�سائل معادية لال�سالم عرب موقع توتري.
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يطعنه لتباطئه بالتنظيف

كويكب يباغت العلماء
ومير قرب الأر�ض

�أقدم �سعودي على قتل �أحد عمال النظافة م�ساء اخلمي�س
املا�ضي و��س��ط مدينة ال��ري��ا���ض لتباطئه يف اال�ستجابة
لطلبه القيام ب�أعمال التنظيف �أمام منزله �أو ًال.
وق ��ال م���ص��در �أم �ن��ي �إن امل��واط��ن � �ص��ادق ع�ل��ى اعرتافه
ب��ارت �ك��اب��ه ج��رمي��ة ال �ق �ت��ل ،م��و� �ض �ح �اً �أن � ��ه �أب � ��ان خالل
التحقيقات �أنه خرج من �شقته �صباحاً وطلب من العامل
�أن يقوم ببع�ض التنظيفات �أمام منزله �إال �أن العامل مل
ي��أتِ مبا�شرة �إليه ،حيث قال له �إن��ه ب�صدد االنتهاء من
البيتني املجاورين له ومن َثم �سيقوم مبا طلبه منه.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن��ه بعد و�صول العامل �إليه للقيام مبا
طلب منه والتنظيف �أمام منزله ،و�أثناء انهماك العامل
مبا ُطلب منه ،قام املواطن ب�إخراج �سكني و�سدد للعامل
��ض��رب��ات ع��دة يف �أن �ح��اء م��ن ج�سمه ح�ي��ث طعنه ثالث
طعنات نافذة يف �صدره قريبة من القلب.
ً
ولفت �إىل �أن اجل��اين ترك العامل غارقا يف دمائه �أمام
منزله ودخل �إىل �شقته حتى و�صول الفرقة الأمنية التي
�ألقت القب�ض عليه بعد ثالث �ساعات من ارتكاب جرميته،
مبيناً �أن القاتل �أقر ب�إقدامه على ذلك وهو يف كامل وعيه
و�أنه ال يتعاطى املخدرات ،وكان يف حالة طبيعية عندما
ق��ام بجرميته .وت��اب��ع �أن امل��واط��ن ��ص��ادق على اعرتافه
لدى ثالثة ق�ضاة يف املحكمة العامة بالريا�ض ،و�أنه جا ٍر
ا�ستكمال باقي �أوراقه لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام
متهيداً ملحاكمته.

فوجئ علماء الفلك �أم�س الأول بكويكب مر على م�سافة قريبة
من الأر���ض دون �أن يعلموا عنه �شيئاً قبل � 6أي��ام من مروره،
ليكون الأح ��دث يف �سل�سلة م��ن الأج ��رام الف�ضائية الزائرة.
ومر الكويكب ئي تي  ، 2013ال��ذي اكت�شف قبل � 6أي��ام فقط
ويبلغ ط��ول��ه  140م�ت�راً ،على بعد نحو � 950أل��ف كيلومرت
من الأر�ض يف ال�ساعة  20:30بتوقيت غرينت�ش  .وتزيد هذه
امل�سافة نحو مرتني ون�صف عن امل�سافة التي تف�صل بني الأر�ض
والقمر ،وتعترب هذه امل�سافة قريبة ن�سبياً بناء على املقايي�س
الكونية .وقال امل�س�ؤول عن التل�سكوب الآيل الف�ضائي  ،باتريك
باولوت�شي� ،أثناء بث مل�شاهد حية للكويكب التقطها تل�سكوب يف
جزر اخلالدات (فريجني �آيلندز) :اجلزء املفزع يف هذا هو �أنه
�شيء مل نكن نعرف حتى عنه �أي �شيء  .و�أو��ض��ح املهند�س يف
التل�سكوب الآيل الف�ضائي بول كوك�س �إن الكويكب كان بتحرك
ب�سرعة تبلغ نحو  41843كيلومرتاً يف ال�ساعة ،م�شرياً �إىل �أنه
كان ميكن لهذا الكويكب �أن يبيد مدينة �ضخمة �إذا ا�صطدم
ب��الأر���ض .ويزيد حجم الكويكب ئي تي  2013نحو  8مرات
ع��ن حجم الكويكب ال��ذي انفجر ف��وق مدينة ت�شيليابني�سك
الرو�سية وال��ذي كان يف حجم حافلة يف  15فرباير .وت�سببت
قوة االنفجار النيزك الرو�سي  ،التي تعادل نحو  440كيلو طناً
من الديناميت ،يف موجة اهتزازية �أدت �إىل حتطيم النوافذ
و�إحلاق �أ�ضرار مببان و�إ�صابة �أكرث من � 1500شخ�ص.

ت�سريبات ب�ش�أن موا�صفات هاتف في�سبوك

جا�سو�س حلماية بريد النواب

�أفادت ت�سريبات �أن كال من �شركات في�سبوك الأمريكية �صاحبة
�أ�شهر مواقع للتوا�صل االجتماعي ،ومُ�صَ ِّنعة الهواتف التايوانية
�إت�ش تي �سي  ،واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية الأمريكية �أي
ت��ي �آن��د ت��ي يعكفون حاليا على �إن�ت��اج هاتف نقال ذك��ي جديد
يحمل اال�سم الرمزي �إت�ش تي �سي ماي�ست  HTC Mystووفقا
للت�سريبات ف��إن الهاتف ال��ذي �سيكون �أول هواتف في�سبوك،
يت�ضمن م��وا��ص�ف��ات ع��ادي��ة م �ق��ارن��ة ب��ال�ف�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا لهواتف
ال�شركات الأخ��رى مثل �سام�سونغ وحتى �إت�ش تي �سي ذاتها،
حيث ي�ضم الهاتف معاجلا ثنائي النواة تردد  1.5غيغاهريتز،
و�شا�شة قيا�سها  4.3بو�صات ذات دقة و�ضوح  ،720Pكما ي�ضم
ذاك��رة ع�شوائية � RAMسعة غيغابايت مع  16غيغابايت من
م�ساحة التخزين الداخلية .وي�أتي الهاتف بكامريا خلفية دقة
خم�سة ميغابك�سل ،و�أمامية دق��ة  1.6ميغابك�سل ،وه��و يدعم
ات�صاالت اجليل الرابع  G4/LTEواجليل الثالث ،+HSPA
ويعمل بالإ�صدار  4.1.2من نظام الت�شغيل �أندرويد جيلي بني
 .وكانت �إت�ش تي �سي ذاتها قد ك�شفت ر�سميا م�ؤخرا عن هاتفها
�إت�ش تي �سي ون ال��ذي يعد �أح��دث هواتفها الذكية من الفئة
العليا ،و�سيطرح يف الأ�سواق العاملية نهاية مار�س�-آذار املقبل،
وي�أتي الهاتف ب�شا�شة قيا�سها  4.7بو�صات ذات دقة 1080p
 )(Full HDمدعومة مبعالج رباعي النواة من نوع كوالكوم
�سناب دراغون � 600سرعة  1.7غيغاهريتز ،مع ذاكرة ع�شوائية
�سعة  2غيغابايت.
و�أو�ضحت ال�شركة �أن هاتفها هذا الذي �سيحظى ب�أكرب حملة
�إط�لاق يح�صل عليها جهاز لل�شركة �سيتوفر يف ثمانني دولة
حول العامل من خالل � 185شركة جوال .
فاندا فا�سا�س حتمل باقة ورود على كر�سي متحرك ،بعد فوزها بلقب ملكة جمال الألوان باملجر( .رويرتز)

�أوباما ي�سخر من نف�سه وال�صحفيني

ماريا بيلو تعر�ض
منزلها للبيع
ق ��ررت املمثلة الأم�يرك �ي��ة ،ماريا
بيلو� ،أن تعر�ض منزلها يف لو�س
�أجنل�س للبيع لقاء  1.85مليون
دوالر.
وذك� � � ��ر م� ��وق� ��ع رادار �أون �ل��اي � ��ن
الأم �ي��رك � ��ي �أن ب �ي �ل��و  45عاماً
ق��ررت �أن تعر�ض منزلها يف لو�س
�أجنل�س للبيع لقاء مليون و850
�أل��ف دوالر ،بعد �أن كانت ا�شرتته
ع ��ام  2005ل �ق��اء م �ل �ي��ون و890
�أل��ف دوالر .وتبلغ م�ساحة املنزل
 536م�ت�راً م��رب �ع �اً ،وب �ت ��أل��ف من
 3غ��رف ن��وم ،و�شرفة ،وحمامني،
ومطبخ كبري .ي�شار �إىل �أن بيلو
ف��ازت بجائزة جمعية نقاد �أفالم
�شيكاغوعام  2005عن فئة �أف�ضل
ممثلة م�ساندة عن دورها يف فيلم
تاريخ العنف ،وا�شتهرت ب�أدوارها
يف ع ��دة �أف �ل�ام وم���س�ل���س�لات ،من
ب�ي�ن�ه��ا دور ال�ب�ط��ول��ة يف م�سل�سل
برامي �س�سبيكت الذي كان يعر�ض
على قناة �إن بي �سي الأمريكي.

�سخر الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما من نف�سه ومن ال�صحفي املحنك
بوب وودورد وال�صحفيني يف وا�شنطن يف م�أدبة ع�شاء �أم�س الأول جمعت
بني �صفوة رجال ال�سيا�سة وال�صحافة.
وم��زح �أوباما يف حفل ن��ادي جريديرون من اخل�لاف ال��ذي وقع يف الآونة
الأخرية بني وودورد ال�صحفي املخ�ضرم يف �صحيفة وا�شنطن بو�ست الذي
دفعت تغطيته لف�ضيحة ووترجيت �إىل ا�ستقالة الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
ريت�شارد نيك�سون.
وق��ال �أوب��ام��ا« :ه��ل ميكن �أن يقول يل �أي �شخ�ص متي ندمت �إدارة على
دخولها يف جدل مع بوب وودورد .ما هي �أ�سو�أ نتيجة؟».
وث��ار خ�لاف ب�ين وودورد وج�ين �سبريلنج امل�ست�شار االق�ت���ص��ادي للبيت
الأبي�ض على امللأ جتلى يف ر�سالة �إلكرتونية مت ت�سريبها ت�ضمنت حتذيراً
من �سبريلنج لوودورد من �أنه �سيندم على تبنيه موقفاً من �إحدى �سيا�سات
�أوباما .و�أملح وودورد �إىل �أن الر�سالة مثال ل�سيا�سة الرتهيب التي يتبعها
البيت الأبي�ض.
و�سخر �أوباما من �سبريلنج قائ ً
ال« :من كان يعلم �أن جني ميكن �أن يكون
خميفاً بهذه الدرجة؟ �أو دعوين �أعيد �صياغة ال�س�ؤال من يعرف �شخ�صاً
ا�سمه جني ميكن �أن يكون خميفاً لهذه الدرجة؟».
وت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة ونادي جريديرون يف عام  1885وهي من �أعرق و�أرقى
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية يف وا�شنطن وع�ضويتها بالدعوات فقط.

بو�ش من الرئا�سة �إىل ر�سم الكالب
انتهى الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش من تعلم الر�سم بعد �أن تلقى
درو�ساً ملدة �شهر ،و�أثبت �أنه فنان عظيم على ر�أي معلمته.
وق��ام��ت الفنانة ب��وين فلود بتقدمي درو���س ح��ول م��زج الأل ��وان و�ضربات
الفر�شاة وغري ذلك من الدرو�س الفنية يف الر�سم.
وق��ال��ت فلود يف ت�صريح لقناة فوك�س � 5إن  43وه��و اللقب ال��ذي �صارت
تطلقه على الرئي�س بو�ش ،وهو الرئي�س الثالث والأربعني للواليات املتحدة
الأمريكية� ،صار يوقع لوحاته بالرقم ذاته.
و�أو�ضحت �أن��ه تعلق بر�سم الكالب باعتبارها املو�ضوع الرئي�سي للوحاته
و�أ�ضافت �أنها تعتقد �أن الرئي�س ال�سابق ر�سم نحو  50كلباً.
وقالت �إن ج��ورج بو�ش ر�سم كلبه ال�سابق ال��ذي مات عندما كان يف البيت
الأبي�ض.
ومع تطوره يف الر�سم بات ير�سم لوحات �أكرث تعقيداً ،مثل بع�ض امل�شاهد
من مزرعته يف كراوفورد بتك�سا�س.

و�شم على بطن
هاري �ستايلز
يبدو �أن جنم فرقة وان دايرك�شن،
هاري �ستايلز ،قرر �إ�ضافة و�شم �إىل
الئحة ال��و��ش��وم التي مت�ل�أ ج�سده،
غ�ي�ر �أن ه� ��ذا ال ��و� �ش ��م ف ��ري ��د من
نوعه ،فهو عبارة عن فرا�شة كبرية
تكاد تغطي بطنه بالكامل .وذكرت
و�سائل �إع�لام بريطانية �أن الفنان،
ليام �سبارك�س ،الذي ر�سم و�شم هاري
اجلديد ،ن�شر على ح�سابه يف موقع
التوا�صل االجتماعي فليكر �صورة
ل�ـ ه��اري وه��و ع��اري ال�صدر ،تظهر
و�شم فرا�شة كبرية على بطنه .غري
�أن ال �� �ص��ورة ال تظهر وج��ه هاري،
�إال �أن الو�شوم الأخ��رى التي تغطي
ج�سده جتعل م��ن ال�سهل التعرف
ع�ل�ي��ه .وي�غ�ط��ي ج���س��م ال�ن�ج��م نحو
 30و�شماً ،ومن بينها ا�سم �شقيقته
 ،و�أ�سماء مدن زارتها فرقته.

�أف��ادت �صحيفة بريطانية ام�س �أن الربملان الربيطاين
ّ
وظ��ف جا�سو�ساً حلماية الربيد الإلكرتوين لنوابه من
هجمات القرا�صنة ال�صينيني وال��رو���س� ،إث��ر خماوف
من �أن عمالء جلهات �أجنبية متكنوا من اخ�تراق نظام
الكمبيوتر فيه .و�أ�شارت ميل �أون �صندي �إىل �أن الربملان
ع�ّي�نّ ب��ول م��ارت��ن ،اخل�ب�ير يف جم��ال مكافحة عمليات
القر�صنة بجهاز الأم ��ن ال��داخ�ل��ي ال�بري�ط��اين (�إم �آي
 ،)5للم�ساعدة يف الت�صدي لهجمات قرا�صنة االنرتنت
ال �ع��ام �ل�ين ل���ص��ال��ح احل �ك��وم �ت�ين ال���ص�ي�ن�ي��ة والرو�سية
ال�صطياد بيانات �أو معلومات �سرية من �أجل ا�ستخدامها
�ضد النواب الربيطانيني يف عمليات ابتزاز.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن مارتن ي�شغل الآن من�صب مدير
الأم��ن يف ال�برمل��ان ال�بري�ط��اين و�سيطلب امل�ساعدة من
�أجهزة الأمن الربيطانية ،مبا فيها جهاز �أمن االت�صاالت
امل �ع��روف مب��رك��ز ق�ي��ادة االت���ص��االت احل�ك��وم�ي��ة ،لتعزيز
�إجراءات حماية الربيد االلكرتوين للنواب �ضد هجمات
القر�صنة .وقالت �إن �أج�ه��زة الأم��ن الربيطانية تعترب
الربملان حلقة �ضعيفة لعدم متتعه بامل�ستوى نف�سه من
احلماية لأنظمة الكمبيوتر على غرار الدوائر احلكومية
لأن��ه يُعد ق�صراً ملكياً ب��د ًال م��ن �إدارة حكومية ،ولكن
امل�شكلة تفاقمت جراء ا�ستخدم النواب الربيطانيني على
نطاق وا�سع لأجهز �آيباد والتي تعمل على �شبكات واي
فاي الال�سلكية اخلا�صة بالربملان.

براءة اخرتاع للتحكم بالهاتف من جهته
تقدمت �شركة غوغل الأمريكية للح�صول على براءة
اخ�ت�راع ب�ع�ن��وان ح��رك��ات التحكم اللم�سية الب�سيطة
باجلهاز م��ن اجل�ه��ة اخللفية  ،ومي�ك��ن ل�ه��ذه التقنية
امل�ستخدمة فعليا يف من�صة �ألعاب بالي �ستي�شن فيتا
املتنقلة �أن تغري الطريقة التي يتفاعل فيها امل�ستخدم
مع الهاتف ،حيث لن تعود ال�شا�شة هي الواجهة الوحيدة
لتلقي الأوامر وتنفيذها .ويبدو املفهوم الذي تطرحه
ً
ب�سيطا ،حيث ميكن للجهة اخللفية
ب��راءة االخ�ت�راع
للهاتف �أن حتتوي على م�ست�شعرات ح�سا�سة للم�س
ميكن �أن تنفذ الأوامر املع ّرفة م�سبقًا ،حيث ميكن مثلاً
وعند النقر نقرة خفيفة على اجلهة اخللفية للهاتف،
االنتقال �إىل ال�صفحة التالية يف كتاب �إلكرتوين تتم
قراءته �أو التمرير �إىل الأ�سفل �أثناء ت�صفح الويب �أو
�أي �أمر �آخر ميكن تعريفه م�سبقًا .ومثل هذا النوع من
اللم�س قد يكون مفيدًا ه��ذه الأي��ام ب�سبب كِ�بر حجم
�شا�شات ال�ه��وات��ف ،وق��د ي�ساعد يف ا��س�ت�خ��دام الهاتف
بيد واحدة بالن�سبة للحركات الب�سيطة واملتكررة دون
احلاجة ال�ستخدام اليد الثانية يف كل مرة يريد فيها

�صوفيا فريغارا ت�ستعني ب�أم بديلة
يبدو �أن ال�شجار العلني الذي تورطت به النجمة احل�سناء� ،صوفيا فريغارا ،مع زوجها رجل
الأعمال ،نيك لويب ،مل ي�ؤ ّثر يف عالقة الثنائي� ،إذ تعتزم النجمة الإ�ستعانة ب�إحدى �صديقاتها
احلميمات لتكون الأم البديلة لطفلها .ونقلت �صحيفة نيويورك بو�ست عن م�صدر مقرب
من النجمة� ،أن الطفل �سيكون �إبن �صوفيا ونيك البيولوجي  ،م�شرياً �إىل �أنها اختارت �إحدى
�صديقة مقربة منها لتكون الأم البديلة لطفلها .و�أ�ضاف امل�صدر �أن هذه العملية متت  ،و�أن
�صوفيا ونيك �سيعرفان يف غ�ضون ب�ضعة �أ�سابيع ما �إذا كانت العملية ناجحة ،وما �إذا كانت
الأم البديلة حامل ،و�إن كانا �سي�صبحان والدين .و�أو�ضح �أن الثنائي يرغب منذ فرتة
ب�إجناب طفل ،وبخا�صة نيك الذي كان يل ّح على �صوفيا من �أجل ح�صول ذلك .و�أ�شار
�إىل �أن نيك غري مرتاح قلي ً
ال لفكرة �أن تكون الأم البديلة هي �صديقة �صوفيا
احلميمة ،غري �أن��ه �أ ّك��د �أن��ه متحم�س كثرياً لي�صبح وال��داً  .وكانت م�صادر
مطلعة ذكرت �أن فريغارا طاملا �أملت ب�إجناب �شقيق �أو �شقيقة البنها مانولو
 21عاماً  ،غري �أنها يف �أوج حياتها املهنية ،نظراً �إىل �أنها ت�صوّر مو�سماً جديداً
من م�سل�سل عائلة ع�صرية  ،وجتتهد لإطالق كمارت  ،خط ملبو�ساتها اجلديد.

امل�ستخدم قلب �صفحة مثلاً  .وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن
الت�سجيل على براءة اخ�تراع� ،أو حتى احل�صول عليها
ال يعني �أن �ن��ا ق��د ن��رى ه��ذه التقنية مطبقة عمل ًيا،
لكنه يعني على الأق��ل �أن غوغل قد تتبناها يف نظام
�أن��دروي��د م�ستقبلاً  .ويذكر �أن ه��ذه التقنية التي قد
تكون جديدة على الهواتف الذكية �إن مت تبينها لي�ست
جديدة كليا يف عامل الأجهزة املتنقلة ،فهي م�ستخدمة
منذ فرتة يف من�صة �ألعاب �شركة �سوين املتنقلة بالي
�ستي�شن فيتا والتي تتمتع مبوا�صفات فريدة مثل دعم
ات�صاالت اجليل الثالث واالت�صال الال�سلكي وبلوتوث
و�شا�شة مل�سية بقيا�س خم�س بو�صات ومعالج رباعي
النواة ب�سرعة  2غيغاهريتز .وميكن حتميل العديد
من التطبيقات من متجر بالي �ستي�شن على من�صة
فيتا مثل في�سبوك وتويرت وفليكر و�سكايب لإجراء
حمادثات الفيديو حيث حتتوي على كامريتني خلفية
و�أم��ام�ي��ة ب��دق��ة  0.3ميغابك�سل ،كما ت��دع��م ا�ستقبال
ال�بري��د الإل �ك�ت�روين وت�شغيل �أف�ل�ام الفيديو عالية
اجلودة ،عدا عن كونها من�صة �ألعاب قوية.

توقع �إ�صابة
�أو�سبورن بال�صرع
ي �ب��دو �أن ال �ن��وب��ة ال �ت��ي تعر�ضت
ل�ه��ا ال�ن�ج�م��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ،كيلي
�أو� �س �ب��ورن ،ك��ان��ت خ �ط�يرة ،فبعد
�أن ن�ق�ل��ت اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي �إىل
يرجح �أطبا�ؤها �أن تكون
امل�ست�شفىّ ،
النجمة تعاين من داء ال�صرع.
ونقل موقع ت��ي �إم زي الأمريكي
ع��ن م �� �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة� ،أن النوبة
التي تعر�ضت لها �أو�سبورن كانت
�أك �ث�ر خ �ط��ورة مم��ا ك ��ان الأطباء
يعتقدون.
و�أ�� �ض ��اف ��ت امل �� �ص ��ادر �أن الأط� �ب ��اء
ي �ج��رون ب�ع����ض االخ �ت �ب��ارات على
ال�ن�ج�م��ة ،الف�ت��ة �إىل �أن �ه��ا �ستبقى
بامل�ست�شفى لب�ضعة �أيام �إ�ضافية.
ون �ق �ل��ت ع ��ن الأط� �ب ��اء اعتقادهم
باحتمال �أن تكون كيلي ،تعاين من
داء ال�صرع ،غري �أنهم مل ي�ستبعدوا،
يف الوقت عينه ،احتمال �أن تكون
ه��ذه احل��ادث��ة الأوىل والأخ �ي�رة.
�أما كيلي ،فتتناول عقاقري م�ضادة
للنوبات يف الوقت احلايل.

