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�سيخة �لظاهري ر�بعة �آ�سيا تفوز 
بجائزة �لتميز ب�سطرجن �لعني

عربي ودويل

�سيف بن ز�يد يفتتح جممع 
مباين �إد�ر�ت �رشطة �أبوظبي

�لفجر �لريا�سي

�خبار �المار�ت

طان �لكلمة �الأخرية   وكانت لل�رشرّ
هوغو �سافيز.. نهاية �لررّجل �مل�ساك�ص!

•• ا�سالم اباد -وام:

مت ت��د���ش��ن ح��زم��ة م��ن امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت��خ��دم التنمية 
البنحاب  باقليم  خ��ان  ي��ار  رحيم  حمافظة  يف  الب�شرية 
الباك�شتاين ..وذلك بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل. فقد 
قام �شعادة حممد �شهباز �شريف رئي�س حكومة البنجاب 
النعيمي �شفري  البا�شه  ال�شفري عي�شى عبداهلل  و�شعادة 
الدولة لدى جمهورية باك�شتان الإ�شالمية بافتتاح عدد 
واملرافق  وال�شحية  والتعليمية  التنموية  امل�شاريع  من 
احليوية يف مدينة رحيم يار خان . و�شملت هذه امل�شاريع 
خليفة  مبركز  امللحقة  والقاعة  العامة  خليفة  مدر�شة 
ال�شحية  للعلوم  خليفة  وم��در���ش��ة  ال�شحية  للرعاية 
امل�شاعدة ومعهد خليفة للتدريب املهني وجممع خليفة 

وتو�شيع  �شانغي  داري  دوار  يف  خليفة  وج�شر  الريا�شي 
الطريق املمتد من الدوار والطريق املوؤدي اىل جامعة 
ومتنزها  اجل��ام��ع��ي  واحل���رم  املفتوحة  اق��ب��ال  ال��ع��الم��ة 
عائليا وم�شروع ال�شرف ال�شحي . وقال رئي�س حكومة 
البنجاب  �شكان  ان  لل�شحفين  �شريف  �شهباز  البنجاب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  م��دي��ن��ون 
والن�شاين  التنموي  للعطاء  ورع��اه  اهلل  حفظه  نهيان 
امل��ت��وا���ش��ل وامل��ت��م��ث��ل يف اق��ام��ة م�����ش��روع��ات م��ت��ع��ددة يف 
يار  رحيم  مدينة  ل�شكان  هدية  �شموه  قدمها  املنطقة 
خان . وا�شاف ان مبادرات �شموه تعك�س عمق العالقات 
الأخوية والثقة الثابتة والتعاون بن البلدين .. منوها 
دائما  املتحدة وقفت  العربية  بان قيادة دول��ة الم��ارات 
مع باك�شتان وقدمت الدعم املايل مل�شاعدتها يف التغلب 

على ال�شعوبات التي تواجهها .     )التفا�شيل �س(

   

منتدى التعليم العاملي يوا�صل فعالياته 

الذكي التعلم  مرحلة  لتفنيد  املجهر  حتت  تعليمية  ق�ضية   18
•• دبي- الفجر  

مل�شتلزمات  اخلليج  ومعر�س  العاملي،  التعليم  ملنتدى  الثاين  اليوم  �شهد 
وحلول التعليم، الذي تنظمه وزارة الرتبية والتعليم يف املركز التجاري 
العاملي بدبي عدد من مناق�شات امل�شاركون، من رواد تكنولوجيا التعليم، 
ومزودي احللول وامل�شتلزمات التعليمية، املحلين والدولين، والرتبوين 
املحرتفن، خالل اجلل�شات واملحا�شرات العلمية، والفعاليات امل�شاحبة، 
الذكي  التعلم  مرحلة  تفند  مهمة  تعليمية  ق�شية   18 و�شعت  ال��ت��ي 
وتتعلق باملحور الرئي�س للمنتدى: التعلم الذكي والتقدم التكنولوجي يف 
التعليم، من �شمنها: التميز يف تقدمي اخلدمات التعليمية، والتعليم من 
الطالب.  ودميوغرافيا  النتقالية،  الطالب  وتوّجهات  التوظيف،  اأج��ل 
خلريجي  الرئي�شة  ال�شناعة  وق��ط��اع��ات  الوظيفي  التعين  وم��ع��دلت 
ال�شحيح  الأك��ادمي��ي  والن�شاط  العمل  من��وذج��ي  وتاأ�شي�س  اجل��ام��ع��ات. 

لتحقيق ا�شتثمار ناجح يف املنطقة.                          )التفا�شيل �س10(

املجتمعية براأ�س اخليمة تك�ضف خماطر اخلدم على الأطفال
•• راأ�س اخليمة -الفجر

اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  نظمت 
حما�شرة توعوية عن خماطر اخلدم على الأطفال وذلك �شمن حملة 
)اأبناوؤنا م�شوؤوليتنا( التي تنظمها بالتعاون مع مدر�شة احلديبة للتعليم 

الثانوي براأ�س اخليمة ، مب�شاركة ما يقارب من )65( طالبة .
اإدارة  من  ال�شحاري   حممد  اأحمد  اأول  امل�شاعد  املحا�شرة  يف  وحت��دث 
ال�شرطة املجتمعية مبركز �شرطة املعمورة ال�شامل  متناول  اأهمية تربية 
الأبناء كما ورد يف كتاب اهلل و�شنة نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم ، و ما تقدمه 
دولة الإمارات العربية املتحدة من اأهمية بالغة يف تن�شئة و تربية الأبناء 

واملحافظة عليهم و حمايتهم من كل �شوء .         )التفا�شيل �س7(

بتوجيهات رئي�س الدولة

افتتاح عدة م�ضروعات تنموية يف باك�ضتان 

الليبي  ال���رمل���ان  رئ��ي�����س 
اغتيال  حم��اول��ة  م��ن  ينجو 

•• ليبيا-يو بي اأي:

اأكد وزير الداخلية الليبي عا�شور 
���ش��واي��ل، ال��ي��ام�����س ت��ع��ّر���س موكب 
املقريف  ال���رمل���ان حم��م��د  رئ��ي�����س 

لإطالق نار الليلة املا�شية.
وقال �شوايل خالل موؤمتر �شحفي 
احلكومة  رئ��ي�����س  ب�شحبة  ع��ق��ده 
زي������دان، يف ط��راب��ل�����س ام�س  ع��ل��ي 
بالنابل  خمتلطاً  ك��ان  احل��اب��ل  اإن 
الرملان من  اأع�شاء  خ��روج  خالل 
التي حو�شرت من قبل  جل�شتهم، 
م��ت��ظ��اه��ري��ن م��ن��ع��وا ف��ي��ه��ا الأك����ل 

وال�شرب عنهم.
امل��ق��ري��ف تعّر�س  اأن م��وك��ب  واأّك����د 
اأنه  غ��ري  بالأ�شلحة،  الرماية  اىل 
مل ي�شب اأحد خالل هذه العملية، 
ب��اأن��ه ك��ان ح�ّشا�شاً  امل��وق��ف  وا���ش��ف��اً 

جداً.

ت�صييع جثمان ت�صافيز غدا

مادورو يتوىل ال�ضلطة وانتخابات رئا�ضية خالل �ضهر

الفيل�صوف الإ�صالمي التون�صي اأبو يعرب املرزوقي ينتف�س:
الأحزاب الإ�ضالمية ترّد ف�ضادا 

�ضابقا بف�ضاد من جن�ضه..!
•• الفجر – تون�س - خا�س

اأعلنت اأم�س ال�شفحة الر�شمية لكتلة حركة النه�شة على موقع التوا�شل 
الوطني  املجل�س  املرزوقي من  اأبو يعرب  ا�شتقالة  الفاي�شبوك،  الجتماعي 
اىل  اأي�شا،  �شغل  يعرب  اأب��و  اأن  يذكر  �شخ�شية.  لأ�شباب  وذل��ك  التاأ�شي�شي، 
جانب ع�شويته يف املجل�س، من�شب وزير م�شت�شار لل�شوؤون الثقافية لدى 
رئي�س احلكومة امل�شتقيل حمادي اجلبايل. وقال اأم�س الأربعاء الفيل�شوف 
التون�شي والقيادي فى حركة النه�شة امل�شتقيل اأبو يعرب املرزوقي على اأّن 
اأكر عيب وقع فيه احلزب الإ�شالمي الذي يحكم تون�س بعد الثورة)وقد 
املتمثلة  املبادئ  اأن��ه يعمل بعك�س  الأم��ر نف�شه حا�شال يف م�شر( هو  يكون 
واعتماد  الدولة من الحتكار احلزبي  اأبو يعرب فى حترير جهاز  بح�شب 
مبداأ امل�شاواة بن املواطنن يف �شغل الوظائف با�شتثناء الوظائف التي تتبع 
احلكم يف بعده ال�شيا�شي املتغري مبقت�شى التداول.واأكد ابو يعرب املرزوقي 
القادي يف حركة النه�شة يف مقال ن�شره على �شفحت�ه اخلا�شة بالفاي�شبوك 
.                      )التفا�شيل  م��ا يح�شل ل يب�شر بخري  ع��ن��ون  وحّملها 

•• كراكا�س-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت ف��ن��زوي��ال احل����داد ع��ل��ى رح��ي��ل زع��ي��م��ه��ا هوغو 
�شافيز عن 58 �شنة الذي تويف فجر ام�س بعد معركة 
جثمانه  ت�شييع  وت��ق��رر  ال�شرطان،  مر�س  م��ع  طويلة 
ال�شلطة،  م��ادورو  نائبه نيكول�س  غدا اجلمعة، وتوىل 
بانتظار انتخابات رئا�شية جديدة جترى خالل ثالثن 

يوما، وكان لنباأ الوفاة ردود فعل دولية وا�شعة.
يف  �شافيز  رحيل  تلفزيوين  خطاب  يف  م���ادورو  واأع��ل��ن 
يخ�شع  ك��ان  ال���ذي  ك��راك��ا���س  يف  الع�شكري  امل�شت�شفى 
فيه لعالج كيميائي، وطلب من النا�س التحلي بالقوة 
الفنزويلين.  غالبية  به  ي�شعر  ال��ذي  الأمل  واح���رتام 
وقال بنرة حزينة وكان ب�شحبته عدد من الوزراء اإنها 
حلظة حزن عميق. واأعلنت احلكومة احلداد الر�شمي 
وتعليق جميع  ال��ث��الث��اء  م��ن  اع��ت��ب��ارا  اأي���ام  �شبعة  مل��دة 

الن�شاطات العامة واخلا�شة من الأربعاء اإىل اجلمعة
�شوؤون  اإدارة  ر�شميا  -ال��ذي توىل  الرئي�س  نائب  واأعلن 
رئا�شية  ان��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  ع��ن  ل�شافيز-  خلفا  ال��ب��الد 

جديدة يف غ�شون ثالثن يوما.
ومن املتوقع اأن يخو�س مادورو النتخابات يف مواجهة 
زعيم املعار�شة  ليوبولدو لوبيز. ولطاملا اعتر �شافيز 
اإذاع����ة خ��ر الوفاة  امل��ف�����ش��ل.  وع��ق��ب  م����ادورو خليفته 
مبا�شرة، انت�شرت قوات من اجلي�س وال�شرطة يف �شوارع 
العا�شمة الفنزويلية ومدن اأخرى حت�شبا ل�شطرابات. 
واأق�شمت  للد�شتور  احرتامها  اجلي�س  ق��ي��ادة  واأعلنت 

اأي�شا على الولء ملادورو، نائب الرئي�س.
اإليا�س  الفنزويلي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن  جانبه  وم��ن 
الأكادميية  قاعة  يف  �شيعر�س  �شافيز  جثمان  اأن  خ��اوا 
وطنيه  مرا�شم  يف  ت�شييعه  قبل  كراكا�س  يف  الع�شكرية 

اجلمعة يف حن اأعلن احلداد الوطني ملدة �شبعة اأيام.

الفجر........    05:18            
الظهر.......    12:34  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:28  
الع�صاء......   07:58

اجلي�س يحمي مبنى حمافظة بور �شعيد  )رويرتز(

امراأة تتو�شح بعلم املعار�شة وتتاأهب ملغادرة حمافظة دير الزور املدمرة  )ا ف ب(

فقراء فنزويال يبكون ن�شريهم �شافيز  )ا ف ب(

•• عوا�سم-وكاالت:

يف  العنيفة  ال�شتباكات  توا�شلت 
دم�شق،  ال���ريم���وك يف  ح��ي خم��ي��م 
وقال نا�شطون �شوريون اإن اجلي�س 
ع�شكرية  م��روح��ي��ة  اأ���ش��ق��ط  احل���ر 
ق��رب مطار  ال��ن��ظ��ام  ل��ق��وات  تابعة 
حمافظة  يف  ال��ع�����ش��ك��ري  ال���ن���ريب 
حلب، يف وقت توا�شل قوات النظام 
ال�����ش��وري ق�����ش��ف��ه��ا اأح���ي���اء حم�س 

القدمية املحا�شرة.
اأ�����ش����وات  اأن  ع���ي���ان  ����ش���ه���ود  وذك������ر 
جهة  من  �شمعت  عنيفة  ا�شتباكات 
خم��ي��م ال���ريم���وك، ك��م��ا ���ش��ه��د حي 
ع��ن��ي��ف��ة بلغت  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ج���وب���ر 
ذروت���ه���ا ق���رب اجل��ام��ع ال��ك��ب��ري، يف 
حن يوا�شل الثوار عملياتهم قرب 

�شاحة العبا�شين.
يف  جديدة  معارك  اندلعت  وبينما 
عاد  العا�شمة،  ق��رب  حر�شتا  بلدة 
دفع  مما  املليحة  بلدة  اإىل  الهدوء 
الأهايل اإىل اإجراء عمليات اإ�شالح 
و�شيانة ل�شبكات الكهرباء واملنازل 

املدمرة.
ق���ال  ب����ري����ف دم�������ش���ق،  ويف داري��������ا 
الع�شوائي  الق�شف  اإن  ن��ا���ش��ط��ون 
اأحد  اإىل احرتاق  اأدى  على املدينة 
معامل اخل�شب، كما حال الق�شف 
امل�������ش���ت���م���ر و����ش���ع���ف الإم���ك���ان���ي���ات 
امل��ت��وف��رة دون ق���درة الأه����ايل على 

اإخماد احلريق.
قرب  املعارك  تتوا�شل  الأث��ن��اء  ويف 

النطاق.
البيانات  اإن  امل��ف��و���ش��ي��ة  وق���ال���ت 
املناطق  م��ك��ات��ب��ه��ا يف  م��ن  ال������واردة 
املجاورة ل�شوريا ت�شري اإىل اأن عدد 
َمن  اأو  امل�شجلن  اإم���ا  ال�����ش��وري��ن 
يتلقون امل�شاعدة كالجئن قد بلغ 

اليوم حاجز املليون �شخ�س.
وق�����ال امل���ف���و����س ال�����ش��ام��ي ل���الأمم 
املتحدة ل�شوؤون الالجئن اأنطونيو 
غوتريي�س، اإنه يف ظل فرار مليون 
اآخرين  م��الي��ن  ووج���ود  �شخ�س، 
وا�شتمرار  داخ��ل��ي��اً،  ال��ن��ازح��ن  م��ن 
عبور  يف  الأ���ش��خ��ا���س  م��ن  الآلف 
احلدود كل يوم، فاإن �شوريا ت�شري 

يف اجتاه كارثة وا�شعة النطاق.
واأ�شاف اإننا نبذل كل ما يف و�شعنا 
لتقدمي امل�شاعدة، ولكن ال�شتجابة 
نحو  تو�ّشعت  ال��دول��ي��ة  الإن�شانية 
ب����د م����ن وق�����ف هذه  خ����ط����ري.. ل 

املاأ�شاة.
وقالت املفو�شية اإن عدد الالجئن 
ال�����ش��وري��ن ال��ف��اّري��ن م��ن بالدهم 
ارتفع ب�شكل كبري منذ بداية العام، 
األف   400 اأك��ر من  اأن  مو�شحة 
منذ  لجئن  اإىل  حت��ّول��وا  �شخ�س 
وهم  يناير2013  ال��ث��اين  ك��ان��ون 
يعانون من �شدمات نف�شية ولي�س 
فقدوا  اأن  وب��ع��د  ممتلكات  لديهم 
اأفراداً من اأ�شرهم. واأ�شافت اأن ما 
الالجئن  ع��دد  ن�شف  م��ن  ي��ق��رب 
�شن  الأطفال، غالبيتهم حتت  من 

احلادية ع�شرة.

مليون لجىء �صوري بدول اجلوار وحتذيرات من كارثة

معارك بدم�ضق وق�ضف عنيف بحم�س واإ�ضقاط طائرة بحلب

•• القاهرة-وكاالت:

وقف  ام�س  امل�شري،  الق�شاء  ر  ق��رَّ
النواب  جمل�س  ان��ت��خ��اب��ات  اإج����راء 
قانونها  واإحالة  مراحلها،  بجميع 

على املحكمة الد�شتورية العليا.
الإداري  الق�شاء  حمكمة  وق�شت 
املجيد  ع��ب��د  امل�����ش��ت�����ش��ار  ب��رئ��ا���ش��ة 
امل����ق����ن، ب����وق����ف ت��ن��ف��ي��ذ ق�������رارات 
الرئي�س حممد مر�شي ب�شاأن دعوة 
انتخابات  يف  ل��الق��رتاع  الناخبن 
جم��ل�����س ال����ن����واب ب�������دءاً م����ن 22 

ني�شان اأبريل املقبل.
اإج��راء انتخابات  كما ق�شت بوقف 
مراحلها،  بجميع  ال��ن��واب  جمل�س 
ل�شنة   2 رق����م  ال���ق���ان���ون  واإح����ال����ة 
بانتخابات  اخل�����ا������س   2013
املحكمة  ع���ل���ى  ال�����ن�����واب،  جم��ل�����س 
الد�شتورية العليا للف�شل يف مدى 

د�شتوريته.
املبدئي  ال��دف��ع  املحكمة  ورف�����ش��ت 
من هيئة ق�شايا الدولة ممثلة عن 
رئي�س اجلمهورية، بعدم اخت�شا�س 
امل��ح��ك��م��ة لع��ت��ب��ار ال����ق����رارات من 

�شمن القرارات ال�شيادية.
وك�����ان ال��رئ��ي�����س امل�������ش���ري حممد 
مر�شي اأ�شدر يف 21 �شباط فراير 
اخلا�س  ال��ق��ان��ون  تعديل  امل��ا���ش��ي، 
كما  ال�شيا�شية،  احلقوق  مببا�شرة 
اأ�����ش����در ق���ان���ون جم��ل�����س ال���ن���واب، 

جنايات  حم��ك��م��ة  ج��ل�����ش��ة  ان���ع���ق���اد 
وهي  املقبل  ال�شبت  ي��وم  بور�شعيد 
 21 اإع�����دام  ب��ُح��ك��م  ال��ن��ط��ق  جل�شة 
 26 يف  املحكمة  اأدان��ت��ه��م  �شخ�س 
بقتل  الفائت  يناير  الثاين  كانون 
74 من م�شجعي كرة قدم جمعت 
ف��ري��ق��ي الأه����ل����ي وامل�������ش���ري على 
ب��ور���ش��ع��ي��د )�شمال  م��دي��ن��ة  ا���ش��ت��اد 
�شباط  الأول من  البالد( يف  �شرق 
ُيعرف  م����ا  يف   ،2012 ف����راي����ر 

اإعالمياً ب� جمزرة بور�شعيد.
حمكمة  عاقبت  اخ��ر  �شعيد  على 
ج���ن���اي���ات اجل���ي���زة امل�����ش��ري��ة رجل 
 37 اأح��م��د ع��ز بال�شجن  الأع��م��ال 
���ش��ن��ة وت��غ��رمي��ه م��ل��ي��اري ج��ن��ي��ه يف 
اأ�شهم  ع��ل��ى  ال����ش���ت���ح���واذ  ق�����ش��ي��ة 
ال���دخ���ي���ل���ة، امل��ت��ه��م ف��ي��ه��ا م��ع��ه كل 
وزير  حممدين  �شامل  اأح��م��د  م��ن، 
قيادات  من  اآخرين  و5  ال�شناعة، 

�شركة عز الدخيلة. 
اإب��راه��ي��م حممدين،  ع��اق��ب��ت  ك��م��ا 
باحلب�س  الأ�شبق،  ال�شناعة  وزي��ر 
وتغرميه  التنفيذ  اإيقاف  مع  �شنة 
ب��ال��ت�����ش��ام��ن م���ع اأح���م���د ع���ز مبلغ 
وك�شفت  ج��ن��ي��ه.  م��ل��ي��ون   687
العامة  الأم�����وال  ن��ي��اب��ة  حتقيقات 
اإب��راه��ي��م حممدين،  ق��ي��ام  ال��ع��ل��ي��ا 
وزي����ر ال�����ش��ن��اع��ة الأ����ش���ب���ق، خالل 
 1999 ع�����ام�����ي  ب������ن  ال������ف������رتة 
خالل  م��ن  ع��ز  برتبيح  و2001، 

بدعوة  جمهوري  ق��رار  اىل  اإ�شافة 
الناخبن لنتخاب اأع�شاء جمل�س 
النواب على 4 مراحل اعتباراً من 
 27 وحتى  ني�شان  اأبريل   27 يوم 

حزيران يونيو املقبلَن.
الربعاء  اق��ي��ل  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
�شرق  �شمال  بور�شعيد،  امن  مدير 
العنف  اعمال  ا�شتمرار  مع  م�شر، 
التي ت�شهدها تلك املدينة الواقعة 
على قناة ال�شوي�س منذ ا�شابيع كما 
لفران�س  امنيون  م�شوؤولون  �شرح 

بر�س.
بر�س  لفران�س  احد هوؤلء  واو�شح 
اعفي  را����ش���ي  ال���ل���واء حم�����ش��ن  ان 
بور�شعيد ونقل اىل  من مهامه يف 
ادارة ال�شجون يف القاهرة ا�شتجابة 

ولتهدئة  بور�شعيد  اه��ايل  ملطالب 
الو�شع يف هذه املدينة.

م�شجعي  من  ع��دد  اأ�شرم  ميدانيا 
ام�س  القدم،  لكرة  الأهلي  النادي 
الأرب���ع���اء، ال��ن��ار يف ���ش��ي��ارة �شرطة 
اجليزة  اأم���ن  مديرية  مبنى  اأم���ام 
جنوب العا�شمة امل�شرية، موجهن 

�شتائم لقوات الأمن.
م���ن م�شجعي  م���ئ���ات  ب�����ش��ع  وق�����ام 
ال������ن������ادي الأه������ل������ي ل����ك����رة ال���ق���دم 
اأهالوي،  األرتا�س  املعروفون با�شم 
���ش��ي��ارة �شرطة  ال���ن���ار يف  ب���اإ����ش���رام 
اأمن  مديرية  مبنى  اأم��ام  متوقفة 
املبنى  ب���ر����ش���ق  وق����ام����وا  اجل����ي����زة، 

باحلجارة.
اأهالوي  األرتا�س  اأع�شاء  ويرتقب 

حلب،  يف  الع�شكري  النريب  مطار 
اجلي�س  اأن  ن��ا���ش��ط��ون  اأك����د  ح��ي��ث 
ع�شكرية  م��روح��ي��ة  اأ���ش��ق��ط  احل���ر 
با�شتخدام  ال��ن��ظ��ام  ل��ق��وات  ت��اب��ع��ة 
����ش���اروخ ح�����راري، يف ح���ن ق�شف 

النظام حي م�شاكن هنانو.
اأح����ي����اء  ت���ع���ر����ش���ت  ح���م�������س،  ويف 
اخلالدية وجورة ال�شياح والق�شور 
بال�شواريخ  لق�شف  والقرابي�س 
وال��ه��اون وال��دب��اب��ات، وترافق ذلك 
ا�شتهدفت مركز  غ��ارات جوية  مع 
تدمر  م��دن  تعر�شت  كما  املدينة، 

وال��غ��ن��ط��و وال���ر����ش���ن ودي�����ر فول 
الأحياء  ا�شتهدف  مدفعي  لق�شف 

ال�شكنية وخلف قتلى وجرحى.
الق�شف  اإن  ����ش���ام  ���ش��ب��ك��ة  وق���ال���ت 
على  والهاون  ال�شواريخ  براجمات 
ب���ري���ف حم�س  ال��ق�����ش��ري  م��دي��ن��ة 
اأ�شفر عن �شقوط عدد من اجلرحى 

وتدمري عدة منازل.
وب������ث ن���ا����ش���ط���ون �����ش����ورا خل����روج 
اأن��ح��اء خمتلفة من  م��ظ��اه��رات يف 
حم�س  مدينة  مع  ت�شامناً  البالد 
وق�شف  ت��ت��ع��ر���س حل�����ش��ار  ال���ت���ي 

بفك  املتظاهرون  وط��ال��ب  عنيف، 
احل�������ش���ار ورح����ي����ل ال���ن���ظ���ام، كما 
بتحمل  ال����دويل  املجتمع  ط��ال��ب��وا 
له  تتعر�س  م��ا  اإزاء  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه 

املدينة.
العليا  املفو�شية  اأعلنت  ذل��ك  اىل 
لالأمم  التابعة  الالجئن  ل�شوؤون 
امل��ت��ح��دة، ام�����س الأرب���ع���اء، اأن عدد 
ال��الج��ئ��ن ال�����ش��وري��ن يف ال����دول 
املجاورة ل�شوريا بلغ حاجز املليون 
�شوريا  اأن  م���ن  حم����ذرة  ���ش��خ�����س، 
وا�شعة  ك����ارث����ة  اجت������اه  يف  ت�����ش��ري 

اإحراق �صيارة �صرطة باجليزة واإقالة مدير اأمن بور�صعيد وال�صجن 37 عاما لأحمد عز

الق�ضاء امل�ضري يوقف انتخابات جمل�س النواب
طالبان تعدم 17 جنديا افغانيا 

•• كابول-ا.ف.ب:

ان  ام�س  متطابقة  م�شادر  اف��ادت 
حركة طالبان اعدمت 17 جنديا 
افغانيا على القل بعد ا�شرهم اثر 
كمن ن�شبته يف باداك�شان، الولية 
�شمال  يف  ن�شبيا  الهادئة  اجلبلية 
قائد  م�شاعد  وق��ال  ال��ب��الد.  �شرق 
جاهنجري  �شيد  باداك�شان  �شرطة 
كرمات لوكالة فران�س بر�س ن�شب 
لقافلة  كمينا  عنا�شر من طالبان 
وا�شروا  الف��غ��اين  للجي�س  تابعة 
باعدام  ال��ع��دو  ق���ام  ج��ن��دي��ا.   24
17 منهم ومت العثور على جثثهم 
ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة. وج����رى الف����راج 
اخرين  ع�����ش��ك��ري��ن  ���ش��ب��ع��ة  ع����ن 
مقابل معتقلن من طالبان لدى 

ال�شرطة.

جمل�س الأمن يرفع حظر ت�ضليح 
عام ملدة  ال�ضومالية  احلكومة 

•• االمم املتحدة-رويرتز:

وافق جمل�س المن ال��دويل ام�س 
ال�شالح  حظر  رف��ع  على  الرب��ع��اء 
ال�شنن  ع�����ش��رات  م��ن��ذ  امل��ف��رو���س 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال�����ش��وم��ال��ي��ة ملدة 
ب�شراء  ل��ه��ا  ل��ل�����ش��م��اح  واح�����د  ع����ام 
اأ�شلحة خفيفة دعما لقوات المن 
ا�شالمين  ملقاتلن  تت�شدى  التي 
ي�شمل  ول  ب��ال��ق��اع��دة.  مرتبطن 
ق������رار رف�����ع احل���ظ���ر ال������ذي اق����ره 
املجل�س بالجماع ال�شواريخ ار�س 
الكبرية  جو واملدافع ذات الع��رية 

النفط  اأن��ب��وب  تفجري 
ال��ي��م��ن��ي��ة م�������اأرب  يف 

•• �سنعاء-وام:

النفط  ن��ق��ل  اأن���ب���وب  ت��ع��ر���س 
�شرق  م���������اأرب  حم���اف���ظ���ة  يف 
ت��ف��ج��ري جم���ددا.  اإىل  ال��ي��م��ن 
الدفاع  وزارة  وذك��ر م�شدر يف 
تخريبية  عنا�شر  اأن  اليمنية 
الول  اأم���������س  م�������ش���اء  ق����ام����ت 
ب��ت��ف��ج��ري اأن����ب����وب ال���ن���ف���ط يف 
مديرية  يف   93 كيلو  نقطة 
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يبعث  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
برقية تعزية بوفاة �ضافيز

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اإىل  ت���ع���زي���ة  ب���رق���ي���ة  ام���������س 
ف��خ��ام��ة ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو 
م��������ورو���������س ن������ائ������ب رئ���ي�������س 
جمهورية فنزويال عر فيها 
تعازيه  خ��ال�����س  ع���ن  ���ش��م��وه 
للحكومة  موا�شاته  و���ش��ادق 
بوفاة  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  وال�����ش��ع��ب 
�شافيز رئي�س  الرئي�س هوغو 

جمهورية فنزويال . 
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�ضيف بن زايد يفتتح جممع مباين اإدارات �ضرطة اأبوظبي

�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك يف يوم التوعية لريادة الأعمال

رئي�س وزراء فنلندا يوؤكد اأهمية ومتانة العالقات بني بالده والإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

افتتح الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية اأم�س الول 
اإدارات  مل���ب���اين  اجل����دي����د  امل���ج���م���ع 
املجمع  ويتكون  اأب��وظ��ب��ي.  �شرطة 
الذي يت�شع لأكر من األفي موظف 
ت�شم  الأوىل  ب��ن��اي��ات  ث����الث  م���ن 
واإدارة  الهند�شية  امل�����ش��اري��ع  اإدارة 
واإدارة  وامل�����ش��ت��ودع��ات  امل�����ش��رتي��ات 
اأداء  تقييم  واإدارة  املجتمع  خدمة 
العاملن وق�شم �شوؤون ال�شحايا يف 
حن ي�شم املبنى الثاين مركز دعم 
القادة  تنمية  واإدارة  القرار  اتخاذ 
املتعاملن  خدمة  واإدارة  والإب���داع 
ومركز  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة  وم���رك���ز 

الهند�شية  امل�شاريع  اإدارة  واإ�شراف 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي ت�شم  يف ���ش��رط��ة 
كوادر وطنية موؤهلة من ال�شباط 
الوقت  يف  واإجن��������ازه  امل��ه��ن��د���ش��ن 
وح�شر  التكاليف.  وب��اأق��ل  امل��ح��دد 
احلفل الفريق �شيف ال�شعفار وكيل 
�شاحي  والفريق  الداخلية  وزارة 
ق���ائ���د ع����ام �شرطة  خ��ل��ف��ان مت��ي��م 
الركن عبيد احلريي  واللواء  دبي 
العام  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  الكتبي  ���ش��امل 
نا�شر  وال���ل���واء  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
العام  الأم���ن  النعيمي  خلريباين 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب 
واللواء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ال�����وزراء 
الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل 
الوزارة امل�شاعد للموارد واخلدمات 
امل�شاندة واللواء خليل داوود بدران 

الرقابة  وق�شم  املعيارية  املقارنات 
يت�شع  وم�������ش���رح���ا  والن���������ش����ب����اط 
خ�ش�س  بينما  �شخ�س  لأربعمائة 
العامة  ل��������الإدارة  ال���ث���ال���ث  امل��ب��ن��ى 
للموارد الب�شرية وتتمثل يف اإدارات 
ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م والإخ���ت���ي���ار 
مبنين  املجمع  وي�شم  والتعين. 
متعددة  ال�شيارات  ملواقف  اآخ��ري��ن 
ال���ط���واب���ق ���ش��ع��ة ك���ل م��ن��ه��ا 272 
�شاحة  يف  ملواقف  بالإ�شافة  �شيارة 
330 موقفا وجار  املجمع عددها 
ل�شكن  خ��ا���س  مبنى  اإن�����ش��اء  حاليا 
ال�شباط يف املجمع ويتميز جممع 
املباين بتقدمي اخلدمات ال�شرطية 
مكان  يف  واجل��م��ه��ور  للمنت�شبن 
وفق  امل��ب��اين  ت�شميم  ومت  واح����د. 
اإدارة  حت��ت  العاملية  املعايري  اأع��ل��ى 

مدير عام املالية واخلدمات واللواء 
حممد بن العو�شي املنهايل مدير 
اأحمد  واللواء  الب�شرية  املوارد  عام 
نا�شر الري�شي مدير عام العمليات 
املركزية يف القيادة العامة ل�شرطة 
اأب��وظ��ب��ي وع���دد م��ن ك��ب��ار �شباط 
اأبوظبي.  و�شرطة  الداخلية  وزارة 
بدران  داوود  خليل  اللواء  واأو�شح 
يف ت�شريح مبنا�شبة افتتاح امل�شروع 
اخلدمية  الإدارات  وج�������ود  اإن 
موقع  يف  ب���اجل���م���ه���ور  امل���رت���ب���ط���ة 
اإج���راءات  ت�شهيل  يف  ي�شهم  واح���د 
معامالتهم  واإجن��������از  اجل���م���ه���ور 
جت�شيدا  واح���������دة  م���ظ���ل���ة  حت�����ت 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأولوياتها  ���ش��م��ن  و���ش��ع��ت  وال��ت��ي 
على  واحل��ر���س  املجتمع  م�شاركة 

ت��ع��اون��ه ون��ي��ل ث��ق��ت��ه ور����ش���اه عما 
ال�شرطية  الأج���ه���زة  ب��ه  ت�شطلع 
باعتبار  وواج��ب��ات  مهام  م��ن  كافة 
امل��ج��ت��م��ع ج����زءا رئ��ي�����ش��ي��ا م���ن تلك 
الأول���وي���ات. واأك����د ح��ر���س �شرطة 
خدمات  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  اأب���وظ���ب���ي 
متقدمة تواكب روح الع�شر وتتابع 
امل�شتجدات يف هذا املجال.. تنفيذا 
ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
والذي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف 
يحثنا دوما على مواكبة التطورات 
املعايري  اأف�شل  وتطبيق  الع�شرية 
اأم  الهند�شية  امل�شروعات  يف  �شواء 
اإيجابيا  تنعك�س  وال��ت��ي  اخلدمية 
يف تعزيز م�شرية العمل ال�شرطي. 
تنفيذ  اإن  ب�������دران  ال����ل����واء  وق������ال 
للتطلعات  م��ل��ب��ي��ا  ج����اء  امل�������ش���روع 

•• ابوظبي -وام: 

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ���ش��ارك��ت 
ال���ث���الث���اء يف يوم  اأب���وظ���ب���ي م�����ش��اء 
التوعية لريادة الأعمال والذي عقد 
يف قاعة الجتماعات باملبنى الهاليل 
بجامعة الإمارات العربية املتحدة يف 
بهدف  امل�شاركة  تاأتي  العن.  مدينة 
ت��ع��ري��ف ال��ط��ل��ب��ة وال���ط���ال���ب���ات من 
مبجالت  الأع��م��ال  ري���ادة  تخ�ش�س 
الإبداع  اإىل  وحتفيزهم  التخ�ش�س 
والتميز يف جمال عملهم امل�شتقبلي 
م�شلحن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ق������ادة  وب����ن����اء 
ب��ت��ع��ل��ي��م ع����ال مي��ك��ن��ه��م م���ن حتقيق 
واألقى   . لوطنهم  ممكن  نفع  اأك���ر 
الإعالم  اإدارة  م��ن  امل��زروع��ي  اأح��م��د 
ال��ع��ام��ة ملكتب  الأم���ن���ي يف الأم���ان���ة 

ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو 
وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة حم���ا����ش���رة ترز 
حتقيق  يف  والتميز  الإب����داع  اأه��م��ي��ة 
التطوير املن�شود والرتقاء مبجالت 
حر�س  واأك���د   . امل�شتقبل  يف  العمل 
الدولة على حتفيز الكوادر الوطنية 
جديد  ه����و  م����ا  ل���ك���ل  الب���ت���ك���ار  اإىل 
�شرح  ..ك��م��ا  ال��وط��ن  ملنفعة  وي��ع��ود 
ومواجهته  جتاربه  بدايات  للطالب 
م�شرية  يف  وامل���ع���وق���ات  ل��ل�����ش��ع��وب��ات 
الإبداع والتميز. وقدم نبذة عن اأهم 
اإجنازاته الوطنية يف اخرتاع وت�شنيع 
والإلكرتونية  امليكانيكية  الأج����زاء 
نالت  اخ��رتاع��ات  ت�شعة  ي��ق��ارب  مب��ا 
وعاملية  اإقليمية  وميداليات  جوائز 
امليكانيكية.  الخ��رتاع��ات  جم��ال  يف 
املزروعي  اأح��م��د  امل��خ��رتع  اأن  ي��ذك��ر 

تقدمي  يف  جت����ارب����ه  ع�������ش���ارة  ق�����دم 
خم���رتع���ات م��ف��ي��دة ل��ل��م��ج��ت��م��ع من 
اأهمها اخرتاع جهاز �شباقات الهجن 
يف  و�شارك  ال�شقور  لتدريب  وجهاز 

العديد من املوؤمترات واملعار�س من 
لالخرتاعات  الثالث  املعر�س  بينها 
ومعر�س  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة  يف 
اأمل�����ان�����ي�����ا وم������وؤمت������ر ح����ول  اي����ن����ا يف 

ال�شن  يف  وال�شناعات  الخرتاعات 
خ����الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة ..وح�����از 
ع��ددا من اجل��وائ��ز اأب��رزه��ا ح�شوله 
ع��ل��ى م�شتوى  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط لخ���رتاع���ه جهاز 
الروبوت للهجن واملركز الثالث على 
جهاز  يف  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  م�شتوى 
الذهبية  وامليدالية  ال�شقور  تدريب 
لخ��رتاع��ات��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العامل 
وذل��ك يف عدد من املعار�س يف دولة 
على  ح�شل  ..كما  ال�شقيقة  الكويت 
املركز الأول يف الإجنازات الإماراتية 
اإماراتية والتي  يف م�شابقة اإجن��ازات 
ن���ظ���م���ت يف ج���ام���ع���ة زاي��������د خ���الل 
2009.. وي�شارك حاليا يف تنظيم 
جم��م��وع��ة م���ن امل��ح��ا���ش��رات �شمن 

برنامج وطني .

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  كايتن  ب��ورك��ي  معايل  اأك��د 
اأهمية  ف��ن��ل��ن��دا  ج��م��ه��وري��ة  وزراء 
وم���ت���ان���ة ال����ع����الق����ات ب����ن ب����الده 
ودولة الإمارات..معربا عن تطلع 
عالقاتها  ت��ع��زي��ز  اإىل  ح��ك��وم��ت��ه 
املجالت  ال���دول���ة يف خم��ت��ل��ف  م��ع 
م�شريا   .. ك��اف��ة  امل�شتويات  وع��ل��ى 
اأهم  اأح����د  ت��ع��د  الإم������ارات  اأن  اإىل 
لفنلندا  ال���ت���ج���اري���ن  ال�������ش���رك���اء 
ومنطقة  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  يف 
اخلليج. وقال رئي�س وزراء فنلندا 
ال��ذي ي��زور البالد على راأ���س وفد 
هناك  رف���ي���ع..اإن  وجت���اري  ر�شمي 
ال�شركات  ع��دد  يف  ملحوظا  من��وا 
الفنلندية العاملة يف دولة الإمارات 
وكذلك عدد املواطنن الفنلندين 
املقيمن يف الدولة وال�شياح الذين 
يزورون الإمارات �شنويا .. ومتثل 
دول��ة الإم��ارات اأح��د اأه��م ال�شركاء 
ال�شرق  يف  ل��ف��ن��ل��ن��دا  ال��ت��ج��اري��ن 
الأو�شط ومنطقة اخلليج. واأعرب 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف  كايتن 
بزيارة  �شعادته  ع��ن  وام  الإم����ارات 
خاللها  ي���راف���ق���ه  ال���ت���ي  ال����دول����ة 
والتجارة  الأوروبية  ال�شوؤون  وزير 

اأن  ف��ن��ل��ن��دا  وزراء  رئ��ي�����س  اأو����ش���ح 
ح���ج���م ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري بن 
البلدين و�شل خالل عام 2011 
جنيه  م��ل��ي��ون   400 ح����وايل  اإىل 
�شادرات  اأهم  اإ�شرتليني..وت�شمل 
فنلندا اإىل دول��ة الإم��ارات و�شائل 
واملعرفة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
الت�شال  و�شائل  و  التكنولوجية 
ال�شوتي  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  واأج������ه������زة 
والآلت الكهربائية بجانب معدات 
الورقية  وامل������واد  ال��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د 
واحلديد  املتخ�ش�شة  لل�شناعات 
ال�شادرات  تت�شمن  وال�شلب..كما 
اأي�����������ش�����ا اجل�����ي�����ل اجل������دي������د من 
واخلدمات  التكنولوجية  احللول 
وارداتنا  اأب����رز  ال���ش��ت�����ش��اري��ة..اأم��ا 
م���ن الإم�������ارات ف��ت��ت��م��ث��ل يف امل����واد 
وب�شاأن  واملن�شوجات.  البال�شتيكية 
الأجنبية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ت�شجيع 
فنلندا  اإن  بالده..قال  يف  املبا�شرة 
متطور  �شناعي  باقت�شاد  تتمتع 
وقطاع خا�س منتع�س وبيئة اأعمال 
الأجنبية  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات  ج���اذب���ة 
تدعم  حكومته  اأن  املبا�شرة..كما 
الأع��م��ال فيما  ق��ط��اع  ق��وي  ب�شكل 
ا�شتطاعت دولتنا بناء بنية حتتية 
واأي��د عاملة ماهرة وموؤهلة  قوية 

اخل���ارج���ي���ة ب��ج��ان��ب وف����د جتاري 
ال�شف  مت���ث���ل  ����ش���رك���ة   60 م����ن 
الفنلندية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  الأول 
وت����ع����م����ل يف جم�����الت  ال�������رائ�������دة 
واخلدمات  امل��ع��م��اري  ال��ت�����ش��م��ي��م 
والبنى  والإن�������������ش������اءات  امل����ال����ي����ة 
ال�شناعات  اإىل  التحتية..اإ�شافة 
والطاقة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���دف���اع���ي���ة 
وال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة وال���رع���اي���ة 
اأتعرف  اأن  اأمتنى  وق��ال  ال�شحية. 
ع��ل��ى امل���زي���د ع���ن دول����ة الإم������ارات 
العريقة  وت��ق��ال��ي��ده��ا  وت��اري��خ��ه��ا 
التنموية  خ��ط��ط��ه��ا  ع��ل��ى  واأط���ل���ع 
التقدم  اإىل  امل�شتقبلية..م�شريا 
والنه�شة احل�شارية التي حققتها 
الإم��������ارات خ����الل اأرب���ع���ة ع���ق���ود . 
باأهمية  مت���ام���ا  ن���وؤم���ن  واأ�����ش����اف 
ال��دول ال�شغرية من  التعاون بن 
مثل  ال�شكان  وع��دد  امل�شاحة  حيث 
الإم������ارات وتبادل  ف��ن��ل��ن��دا ودول����ة 
اخل�������رات وال����ت����ج����ارب والأف����ك����ار 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا يف ���ش��ت��ى امل���ج���الت 
التبادل  م���ك���ون���ات  اأه�����م  وح�����ول   .
الإم�����ارات وفنلندا  ب��ن  ال��ت��ج��اري 
م��ن ح��ي��ث ال�������ش���ادرات وال�����واردات 
ي�شهده  ال������ذي  ال���ت���ط���ور  وم������دى 
البلدين.. ب��ن  التجاري  التبادل 

متتاز  فيها  ال�شناعة  اأن  بجانب 
غاية  ت�شغيلية  وبتكلفة  ب��اجل��ودة 
املزايا  �شمن  التناف�شية..ومن  يف 
واملكانة  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  ان���ع���دام 
كواحدة  فنلندا  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي 
ف�شادا  ال�����ع�����امل  دول  اأق�������ل  م�����ن 
ال�شفافية  منظمة  لتقرير  وف��ق��ا 
ال�شركات  اأن  واأ����ش���اف  ال��دول��ي��ة. 
الأجنبية ت�شتطيع اأن ت�شتفيد من 
احلوافز والت�شهيالت التي توفرها 
والتطوير  البحث  ومن  احلكومة 
بن  الوثيق  ال��ت��ع��اون  ع��ن  الناجم 
وموؤ�ش�شات  الفنلندية  اجلامعات 
ال������ق������ط������اع اخل�����ا������س..وت�����ل�����ق�����ى 
ترحيبا  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
داعما  بو�شفها  فنلندا  يف  ك��ب��ريا 
القت�شاد..وبو�شفها  حل��ي��وي��ة 
واح��������دة م����ن اأك�������ر اق���ت�������ش���ادات 
ال���ع���امل ان��ف��ت��اح��ا وت��ن��اف�����ش��ي��ة فاإن 
لتقدمه  ال��ك��ث��ري  ل��دي��ه��ا  ف��ن��ل��ن��دا 
وب�شاأن  الأج���ان���ب.  للم�شتثمرين 
الإمارات  يف  الفنلندية  ال�شركات 
اأك���ر من  ه��ن��اك  اأن  اإىل  اأ����ش���ار   ..
50 �شركة فنلندية تعمل يف دولة 
الإم�����ارات..وه�����ذا ال��رق��م اآخ����ذ يف 
ملحوظة..معربا  ب�����ش��ورة  النمو 
عن ثقتها باأن �شركات بالده تتمتع 

بالإمكانات التي توؤهلها للم�شاهمة 
توجهات وجهود  فاعلة يف  ب�شورة 
القت�شادي..ومبقدور  ال��ت��ن��وي��ع 
ل�شراكة  توؤ�ش�س  اأن  ال�شركات  هذه 
را�����ش����خ����ة وط����وي����ل����ة الأم����������د مع 
الإمارات. وحول عوامل اجلذب يف 
الإماراتي للم�شتثمرين  القت�شاد 
الكبري  العدد  اإن  قال  الفنلندين 
ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة التي  ال�����ش��رك��ات  م���ن 
ال��زي��ارة ه��و دليل  ت�شارك يف ه��ذه 
ع���ل���ى اله���ت���م���ام ب��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
دول��ة الإم���ارات والتي تتوفر فيها 
التجاري  للتعاون  هائلة  اإمكانات 
الطويل  امل��دى  على  وال�شتثماري 
يف امل��ج��الت ك��اف��ة. وك���ان �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
اأم�س  ا�شتقبل  ق��د  اهلل  رع���اه  دب��ي 
رئي�س  ك���اي���ت���ن  ب����ورك����ي  م����ع����ايل 
�شموه  ت��ب��ادل  حيث  فنلندا  وزراء 
وال�����ش��ي��ف..الأو���ش��اع ال��راه��ن��ة يف 
بن  الثنائية  وال��ع��الق��ات  املنطقة 
فنلندا  الم��ارات وجمهورية  دولة 
و�شبل تعزيزها خا�شة يف جمالت 
والقت�شاد  وامل���ع���رف���ة  الب���ت���ك���ار 

املعريف وتقنية املياه.

ويوفر  الع�شر  ملتطلبات  ومواكبا 
والتي  للموظفن  املالئمة  البيئة 
والتميز..  الإب�����داع  اإىل  حت��ف��زه��م 

مو�شحا اأنه روعي فيه التطبيقات 
امل�شتدامة من خالل اأبنية معزولة 
ت��ري��ده��ا وتقلل  ي�����ش��ه��ل  ح���راري���ا 

�شرف الطاقة الكهربائية وتتمتع 
بخا�شية توفري التهوية والإ�شاءة 

الطبيعية.

ثالثة منت�ضبني ب�ضرطة اأبوظبي 
يح�ضلون على ع�ضوية منظمة دولية 

•• اأبوظبي-وام:

للتعرف  الدولية  املنظمة  ع�شوية  على  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  منت�شبي  من  ثالثة  ح�شل 
اإىل الهوية من الوليات املتحدة الأمريكية واعتمادهم ر�شامن جنائين. وكان النقيب خبري �شالح 
ب��اإدارة الأدل��ة اجلنائية وفنيا الأدل��ة حار�س ال�شحي واأ�شامة  املرزوقي مدير فرع الت�شوير الداخلي 
عبد الباقي قد التحقوا بدورة تاأهيلية للر�شام اجلنائي يف معهد لوي�س جيب�شن للتدريب يف ولية 
اإىل  للتعرف  اأ�شبوعن تدريبات عملية ونظرية  الأمريكية وتلقوا خالل  املتحدة  بالوليات  تك�شا�س 
التدريبات الط��الع على  . كما �شملت  الأو���ش��اف لهم  امل�شتبه بهم من خالل حتديد عدد من  ر�شم 
بوجه خا�س  والر�شم اجلنائي  ب�شكل عام  الأدل��ة اجلنائية  العلم يف جم��الت  اإليه  تو�شل  اأح��دث ما 

وح�شور املوؤمترات والندوات املتعلقة بتخ�ش�س املنظمة. 

وفد موؤ�ض�ضة زايد لالأعمال الإن�ضانية يزور مهرجان ق�ضر احل�ضن
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة . ودعا الأجيال 
اإىل املثابرة على التقدم والت�شلح بالعلم والنتماء املخل�س للوطن 
والتعاي�س  وال���رتاث  والآ�شالة  ازده���اره  على  املحافظة  اأج��ل  من 
امل�شتقبل. وقام وفد موؤ�ش�شة زايد بجولة يف  املعا�شرة وروؤية  مع 
اأجنحة املهرجان وا�شتمع اإىل �شرح بع�س امل�شرفن على الأق�شام 
بجانب  امل�شرحي  اجلانب  يف  �شواء  �شاحاته  يف  املنت�شرة  العديدة 
زيارته جناح مركز الدرا�شات والبحوث الذي يتناول جانبا مهما 
لتاريخ العا�شمة اأبوظبي خا�شة ال�شور املعرة عن طريقة احلياة 
اإىل  من اجلوانب املعمارية وال�شكنية والأثاث وبع�س ال�شناعات 

جانب و�شف دقيق ملعر�س الأحياء التي كانت يف تلك احلقبة. 

برتاثهم وبتاريخ اأجدادهم. وقال يف ت�شريح له عقب زيارته ووفد 
جاءت  التي  ال��زي��ارة  ..اإن  احل�شن  ق�شر  مهرجان  املوؤ�ش�شة  م��ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا 
جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة و�شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الأمناء املوؤ�ش�شة .. تهدف لالإطالع على الفعاليات 
الرتاثية والإن�شانية التي تلقي ال�شوء على تاريخ وجمتمع دولة 
اليوم  ينعم  الم���ارات  �شعب  اأن  واأك��د  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
ال�شمو  التنموية �شاحب  النه�شة  راعي  الكرمية يف ظل  باحلياة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واملتابعة 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  الدوؤوبة للفريق 

•• اأبوظبي-وام:

بن  زايد  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  الظاهري  �شبيب  اأحمد  �شعادة  اأكد 
النقلة  والن�����ش��ان��ي��ة..اأن  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان 
النوعية التي �شهدتها دولة الإمارات خالل فرتة زمنية ق�شرية 
ال�شعوب.. وت��ط��ور  وال����دول  امل���دن  ب��ن��اء  ت��ك��اد ل حتت�شب يف عمر 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س  اأن  اإىل  م�شريا 
نهيان الذي كان لديه نظرة م�شتقبلية وجهد واإرادة وحكمة حيث 
ا�شتطاع بنظرته الثاقبة اأن يوؤ�ش�س دولة ح�شارية حققت الكثري 
يربطهم  واأن  املواطنن  اأبنائه  ل�شالح  الع�شرية  الجن��ازات  من 

عبداهلل بن زايد ي�ضتقبل وزير ال�ضوؤون الأوروبية الفنلندي

الوطني للوثائق والبحوث .. يوثق بالر�ضد ال�ضفاهي تاريخ ق�ضر احل�ضن

اإحباط حماولة تهريب 257.83 جرام من بذور 
القنب يف مركز جمرك مطار اأبوظبي الدويل 

•• ابوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
األك�شندر  اخلارجية يف مكتبه بديوان عام ال��وزارة معايل 

خالل  وجرى  الفنلندي.  الأوروبية  ال�شوؤون  وزير  �شتاب 
وبحث  امل�شرتك  الهتمام  ذات  املوا�شيع  مناق�شة  اللقاء 
�شبل تعزيز التعاون وتطوير العالقات الثنائية مبا ي�شهم 

يف حتقيق امل�شالح امل�شرتكة بن البلدين ال�شديقن.

•• ابوظبي-الفجر: 

يف  ال�شفاهي  ال��ت��اري��خ  ق�شم  ي�شارك 
والبحوث  للوثائق  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
بفريق  احل�شن  ق�شر  م��ه��رج��ان  يف 
والفنين  اخل����راء  م��ن  متخ�ش�س 
اجل���اه���زي���ن لإج������راء امل���ق���اب���الت مع 
مرحلة  عا�شروا  الذين  ال�شن  كبار 
للحقائق  ا���ش��ت��ق�����ش��اء  ال���دول���ة  ق��ي��ام 
حول  الرتاثية  واملرويات  التاريخية 
واأبوظبي  خ��ا���ش��ة  احل�����ش��ن  ق�����ش��ر 
عامة، وذلك ا�شتكمال مل�شروع املركز 
ال��ذي يلقى  يف توثيق ذاك��رة الوطن 
التي  احلكيمة  القيادة  وتاأييد  دع��م 
الوطن،  ذاك��رة  توثيق  على  حتر�س 
العظام،  امل��وؤ���ش�����ش��ن  ق���ادت���ه  و����ش���ري 
ال���ذي يعد  وم��ا���ش��ي ق�شر احل�����ش��ن 
للما�شي،  وم���ن���ارة  ت��اري��خ��ي��اً  م��ع��ل��م��اً 
املنا�شبة  بهذه  املركز  م�شاركة  وُت�َع�ُد 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ه���ام���ة م���ث���ار ف��خ��ر و 

اعتزاز.
الدكتورة  قالت  امل�شاركة  هذه  وعن   
عائ�شة باخلري مديرة اإدارة البحوث 
ل��ق��د جعلنا  امل��ع��رف��ي��ة:  واخل���دم���ات 
ق�شر احل�شن يف اأولويات اهتمامنا، 
يا�س،  بني  قبائل  لتحالف  رمز  فهو 
نهيان  اآل  حكمة  على  قاطع  ودل��ي��ٌل 
الكرام؛ فمن اإرثه املرتاكم منذ بنائه 
املبدئي  ال��ت�����ش��ور  و���ش��ع   1761 يف 
لحت��اد الإم���ارات. وم��ا نقوم بجمعه 
م��ن م��روي��ات وذك���ري���ات ت��رب��ط اأهل 
الدار بالزمان واملكان، وهي تفا�شيٌل 

•• اأبوظبي -وام:

يف  الليلية  النوبة  مفت�شو  متكن 
اأبوظبي  م���ط���ار  ج���م���رك  م���رك���ز 
م����وؤخ����را   1 ����ش���ال���ة   - ال���������دويل 
م������ن �����ش����ب����ط م���������ش����اف����ري����ن من 
وبحوزتهم  الآ���ش��ي��وي��ة  اجلن�شية 
257.83ج��������������������رام م������ن ب������ذور 

القنب.
م��رك��ز جمرك  اأح���د مفت�شي  ك��ان 
اأ�شتبه  الدويل قد  اأبوظبي  مطار 
من  على  امل�شافرين  من  باثنن 
اإحدى الرحالت اجلوية القادمة 
من النيبال الأمر الذي دفعه اإىل 
حتويلهما للتفتي�س و�شبط داخل 
على  يحتويان  كي�شن  حقيبتهما 

ن�شعى لتوثيقها بفخٍر؛ فهي جزء من 
اأح��داث الوطن اخل��ال��دة؛ فاحل�شن 
رمز له دللت كثرية، تريه روايات 
ال�شجن  يقودهم  الذين  ال�شن  كبار 
ذكريات  وا�شتح�شار  امل��ك��ان،  ل��زي��ارة 
ت�����ش��ك��ن ق��ل��وب��ه��م و����ش���دوره���م، وقد 
ا�شتوديو  املنا�شبة  لهذه  امل��رك��ز  اأع��د 
خا�س لت�شجيل املقابالت ال�شفاهية 
ب��ال�����ش��وت وال�����ش��ورة. وي��ع��م��ل فريق 
ال�شفاهي  بالتاريخ  املخت�س  امل��رك��ز 
على توعية جمهور املهرجان باأهمية 
التاريخ ال�شفاهي يف ا�شتكمال جوانب 
املكتوب  التاريخ  ير�شدها  مل  هامة 
عن دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة 
وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج. واح��ت��ف��اء بهذه 
بتوزيع  املركز  يقوم  الهامة  املنا�شبة 
تاريخ  احل�������ش���ن..  )ق�����ش��ر  ك���ت���اب���ه: 
 )1966-1793 اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��ام 
والإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  بن�شختيه 
ك��م��ا ي��ق��وم ب��ت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور على 

ج��ائ��زة امل����وؤرخ ال�����ش��اب واأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
الوطني  والن���ت���م���اء  ال�����ولء  ت��ع��زي��ز 
مرحلتي  ط��ل��ب��ة  م�������ش���ارك���ة  ب���ه���دف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ث���ان���وي والأ����ش���ا����ش���ي يف 
بالبحوث  الدولة لالهتمام  مدار�س 
وطنهم  بتاريخ  املتعلقة  التاريخية 

وتراثه.
املهرجان  يف  امل��رك��ز  ممثلو  واغ��ت��ن��م 
الفر�شة ليتعرفوا من اجلمهور اإىل 
الإماراتية  ال�شخ�شيات  م��ن  م��زي��د 
التي تعتر من الأوائل يف ميادينها، 
مو�شوعة  اإىل  ل�������ش���م���ه���ا  وذل��������ك 
)���ش��خ�����ش��ي��ات م���ن الإم��������ارات( التي 

يعمل املركز على اإجنازها.
املركز للطلبة  ا�شتقبال جناح  ولدى 
من زوار املهرجان يقوم فريق املركز 
لزيارة  لح���ق���ة  م���واع���ي���د  ب��ت��ح��دي��د 
باأهمية  طلبتها  لتعريف  امل���دار����س 
البحوث التاريخية وم�شروع التاريخ 

ال�شفاهي.

257.83جرام من بذور القنب 
املمنوعة.

املركز  مفت�شو  ق���ام  ع��ل��ي��ه  وب���ن���اء 
وحتويل  امل�����ش��ب��وط��ات  ب��ت��ح��ري��ز 

اأبوظبي  ���ش��رط��ة  اإىل  امل��ت��ه��م��ن 
ل����ش���ت���ك���م���ال ال��ت��ح��ق��ي��ق وات���خ���اذ 
الالزمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�������راءات 

بحقهما.
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
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العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251
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�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
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�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
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�شيدلية مكة                           5656994 
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�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
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افتتاح حلقات جديدة يف م�ضروع مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي
•• دبي -وام:

افتتح م�شروع مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي التابع لدائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي..حلقات حتفيظ 
جديدة يف عدد من املوؤ�ش�شات احلكومية والتعليمية وذلك يف اإطار التعاون امل�شرتك بن الدائرة وهذه املوؤ�ش�شات. واأكد 
عبد اهلل الكمايل مدير م�شروع مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي..اأن احللقات اجلديدة ت�شتهدف العاملن يف املوؤ�ش�شات 
احلكومية والطالب .. م�شريا اإىل اأن اإفتتاح حلقات التحفيظ ياأتي �شمن اخلطة الإ�شرتاتيجية للم�شروع والتي تهدف 
لن�شر ثقافة حتفيظ القراآن الكرمي . وافتتحت حلقة لتحفيظ القراآن الكرمي ملوظفي اإدارة اجلن�شية والإقامة و�شوؤون 
الأجانب يف بر دبي وذلك ملدة �شاعتن يف يومن من اأيام الأ�شبوع وذلك لت�شجيع املوظفن على حفظ القراآن الكرمي 
امل�شروع  القائمون على  .. فيما يدر�س  25 طالبة  اأخ��رى يف جامعة زايد انتظم فيها  اإىل افتتاح حلقة  اإ�شافة  واإتقانه 
افتتاح حلقة اإ�شافية يف اجلامعة نظرا لالإقبال الكبري من الطالبات على حفظ القراآن الكرمي. وافتتحت خم�س حلقات 
لتحفيظ القراآن الكرمي يف رو�شة الأنوار يف بر دبي وذلك بناء على طلب من اإدارة الرو�شة لت�شجيع ال�شغار على اإتقان 

تالوة القراآن الكرمي والنطق ال�شليم للحروف وت�شحيح املخارج لدى الأطفال ف�شال عن حتفيظهم القراآن الكرمي.

اأكادميية ال�ضعر ت�ضدر )برزخ الريح( لل�ضاعر الإماراتي طالل ال�ضابري
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرت اأكادميية ال�شعر التابعة للجنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف اإمارة اأبوظبي..ديوانا جديدا لل�شاعر الإماراتي 
طالل �شامل ال�شابري حتت عنوان برزخ الريح .. وذلك �شمن �شل�شلة اإ�شداراتها ل�شعراء م�شابقة اأمري ال�شعراء . ويعتر ال�شابري من 
�شعراء اجليل اجلديد على �شاحة ال�شعر الف�شيح يف الإمارات وقد ظهرت موهبته ال�شعرية بقوة خالل ال�شنوات الأخرية حيث �شارك يف 
م�شابقة اأمري ال�شعراء يف دورتها الأوىل وبرز من خالل جتربته ال�شعرية اهتمامه بالكتابة على البحور اخلليلية الكال�شيكية املعروفة. 
ويعد م�شاره ال�شعري امتدادا مل�شار ال�شعر الف�شيح يف الإمارات مرورا ب�شعراء الرومان�شية البارزين من اأمثال خلفان م�شبح والدكتور 
اأحمد اأمن املدين و�شلطان العوي�س حيث ينهل يف �شعره من جداول اللغة الرومان�شية الرقيقة املفعمة بامل�شاعر العذبة واملت�شمة بلغة 
منتقاة من قامو�س ال�شعر الرومان�شي يف الغالب. وجاءت طبعة الديوان يف 112 �شفحة من القطع املتو�شط و�شمت 65 ق�شيدة عمودية 

ميكن للقارئ اأن يتوقع طبيعة مو�شوعاتها من خالل عناوينها الفنية.

بتوجيهات رئي�س الدولة

افتتاح عدة م�ضروعات تنموية يف باك�ضتان
•• ا�سالم اباد -وام:

امل�شاريع  م��ن  ح��زم��ة  ت��د���ش��ن  مت 
يف  الب�شرية  التنمية  تخدم  التي 
باقليم  خ��ان  ي��ار  رحيم  حمافظة 
ال��ب��ن��ح��اب ال��ب��اك�����ش��ت��اين ..وذل����ك 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
فقد   . اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س 
�شريف  �شهباز  حممد  �شعادة  ق��ام 
و�شعادة  البنجاب  حكومة  رئي�س 
البا�شه  ع��ب��داهلل  عي�شى  ال�شفري 
ال��ن��ع��ي��م��ي ���ش��ف��ري ال����دول����ة لدى 
الإ�شالمية  باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة 
بافتتاح عدد من امل�شاريع التنموية 
واملرافق  وال�شحية  والتعليمية 
احليوية يف مدينة رحيم يار خان 
مدر�شة  امل�شاريع  ه��ذه  و�شملت   .
امللحقة  وال��ق��اع��ة  ال��ع��ام��ة  خليفة 

ال�شحية  للرعاية  خليفة  مبركز 
ال�شحية  للعلوم  خليفة  ومدر�شة 
امل�شاعدة ومعهد خليفة للتدريب 
الريا�شي  خليفة  وجممع  املهني 
داري  دوار  يف  خ��ل��ي��ف��ة  وج�������ش���ر 
املمتد  ال��ط��ري��ق  وتو�شيع  �شانغي 
امل���وؤدي اىل  ال���دوار والطريق  من 
املفتوحة  اقبال  العالمة  جامعة 
واحلرم اجلامعي ومتنزها عائليا 
وم�������ش���روع ال�������ش���رف ال�����ش��ح��ي . 
البنجاب  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وق����ال 
ان  لل�شحفين  ���ش��ري��ف  ���ش��ه��ب��از 
�شكان البنجاب مدينون ل�شاحب 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
للعطاء  ورع��اه  اهلل  حفظه  نهيان 
املتوا�شل  والن�������ش���اين  ال��ت��ن��م��وي 
م�شروعات  اق���ام���ة  يف  وامل��ت��م��ث��ل 
�شموه  املنطقة قدمها  متعددة يف 
يار  رح��ي��م  م��دي��ن��ة  ل�شكان  ه��دي��ة 

اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل 
نهيان طيب اهلل ثراه اقام م�شاريع 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف جميع  ال��رع��اي��ة 
باك�شتان  واعتر  باك�شتان  اأنحاء 
منهجا  ..وا�شبحت  الثاين  وطنه 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان حفظه اهلل مل�شاعدة 
من   . الباك�شتاين  املجتمع  فئات 
جانبه قال �شعادة عي�شى عبداهلل 
البا�شا النعيمي ان اقامة امل�شاريع 
الجتماعية  وال��رع��اي��ة  التنموية 
باك�شتان  ان��ح��اء  جميع  يف  تن�شر 
وتوجيهات  م���ب���ادرات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
عمق  م������وؤك������دا   .. اهلل  ح���ف���ظ���ه 
البلدين  بن  الرا�شخة  العالقات 
امل�شاريع  ه����ذه  ان  اىل  وا����ش���ار   .
ت���الم�������س اح����ت����ي����اج����ات اله������ايل 

التنمية  وت�����خ�����دم  ب���امل���ح���اف���ظ���ة 
واأ�شاد   . والب�شرية  القت�شادية 
فى الوقت نف�شه بالتعاون القائم 
املجالت  جميع  يف  البلدين  ب��ن 
على  تقت�شر  ل  ان��ه��ا  مو�شحا   ..
اق��ل��ي��م ال��ب��ن��ج��اب ب��ل ان��ه��ا �شملت 
ج��م��ي��ع الق���ال���ي���م الخ�����رى وهي 
ال�شعب  اأب����ن����اء  ي���درك���ه���ا  ح��ق��ي��ق��ة 
تاأ�ش�شت تلك  ان  الباك�شتاين منذ 
عاما  الرب���ع���ن  طيلة  ال��ع��الق��ات 
ال�شيخ  املا�شية برعاية املغفور له 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
قد  الفرحة  ان  وق���ال   . ث���راه  اهلل 
الذي  واله���ايل  امل�شوؤولن  عمت 
وف��دوا من مدينة رحيم يار خان 
وحم��ي��ط��ه��ا ل���ش��ت��ق��ب��ال��ه��م��ا عند 
زايد  ال�شيخ  و�شولهما اىل مطار 
نهيان و�شاركوا يف  اآل  �شلطان  بن 

حفل افتتاح امل�شاريع.

خان . وا�شاف ان مبادرات �شموه 
الأخوية  ال��ع��الق��ات  عمق  تعك�س 
وال��ث��ق��ة ال��ث��اب��ت��ة وال���ت���ع���اون بن 

البلدين .. منوها بان قيادة دولة 
وقفت  املتحدة  العربية  الم���ارات 
دائما مع باك�شتان وقدمت الدعم 

على  التغلب  يف  مل�شاعدتها  امل��ايل 
وقال   . تواجهها  التي  ال�شعوبات 
باإذن  له  املغفور  اأن  �شهباز �شريف 

حتت رعاية نهيان مبارك 

موؤمتر اجلديد يف عالج امرا�س اجلهاز اله�ضمي يعقد يف ابوظبي اخلمي�س املقبل
•• ابوظبي-الفجر:

مبارك  نهيان  ال�شيخ  رعاية  حتت 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  ال 
ي��ع��ق��د موؤمتر  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
اجلهاز  امرا�س  ع��الج  يف  اجلديد 
يف  املقبل  اخلمي�س  ي��وم  اله�شمي 
وي�شتمر  �شرياتون  ابوظبي  فندق 
 300 من  اك��ر  يومن مب�شاركة 
فنية  وك�����وادر  متخ�ش�س  ط��ب��ي��ب 
واملن�شات  امل�شت�شفيات  من خمتلف 
ال�������ش���ح���ي���ة م�����ن داخ���������ل وخ�������ارج 

الدولة. 
ينظمه  ال������ذي  امل�����وؤمت�����ر  وي����رك����ز 
يف  ال���ن���ور  م�شت�شفيات  جم��م��وع��ة 

ابوظبي على اجلديد يف ت�شخي�س 
اله�شمي  ام��را���س اجلهاز  وع��الج 
ت�شيب  التي  ال�شرطانية  والورام 
اجلهاز اله�شمي و تنظري اجلهاز 
القاء  يف  ي�����ش��ارك  حيث  اله�شمي 
املحا�شرات خالل جل�شات املوؤمتر 
التي متتد اىل 7 جل�شات اكر من 
15 حم��ا���ش��را م��ن داخ���ل الدولة 
المريكية  املتحدة  الوليات  ومن 
و كندا وال�شودان و لبنان وفنلندا 

و غريها من الدول . 
واك��������د ال����دك����ت����ور ق���ا����ش���م ال���ع���وم 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ابوظبي  يف  ال���ن���ور  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
مناق�شة  يف  امل���وؤمت���ر  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

اق�شام  ان  اىل  م�����ش��ريا  وال���ع���الج 
ام�����را������س اجل����ه����از ال��ه�����ش��م��ي يف 
م�شت�شفيات ابوظبي �شهدت تطورا 
الرت���ق���اء  اىل  ادى  م���ا  م��ل��م��و���ش��ا 
املقدمة  اخل�����دم�����ات  مب�������ش���ت���وى 

للمر�شى واملراجعن . 
واو�شح ان هيئة ال�شحة يف ابوظبي 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ومب�����ش��ارك��ة 
متطورة  ب��رام��ج  تطبق  ال�شحية 
اورام  املبكر عن  الك�شف  يف جمال 
القولون ما ي�شاعد يف الت�شخي�س 
ال��ع��الج يف الوقت  امل��ب��ك��ر وت��وف��ري 
الك�شف  ان  اىل  م�����ش��ريا  امل��ن��ا���ش��ب 
اكت�شاف  يف  ك��ث��ريا  ي�شاعد  امل��ب��ك��ر 
  . احلالت قبل حدوث امل�شاعفات 

�شرتكز  امل��وؤمت��ر  جل�شات  ان  وق��ال 
اي�شا على اخر امل�شتجدات يف عالج 
الفريو�شي  الكبد  التهابات  حالت 
ال����ق����ن����وات  ع�������الج  واجل������دي������د يف 
ال�����ش��ف��راوي��ة وع���الج ح���الت ع�شر 
وا�شابات  ال��ب��ط��ن  والم  ال��ه�����ش��م 
امل���ع���دة والم����ع����اء وا���ش��ع��اف��ه��ا اىل 
جانب ا�شتعرا�س جراحات اجلهاز 
اله�شمي عند الطفال مبا يف ذلك 
ا���ش��ت��خ��دام امل��ن��ظ��ار اجل���راح���ي ثم 
ال�شرطانية  الورام  على  الرتكيز 
اله�شمي  اجل���ه���از  ت�����ش��ي��ب  ال���ت���ي 
امان  الدكتور  و�شرح   . والقولون 
الطبي  التعليم  م��دي��ر  ال��دوي��ن��ي 
م�شت�شفيات  جمموعة  يف  امل�شتمر 

م��ع��ادل��ة جل�شات  ت��ق��رر  ال���ن���وران���ه 
�شاعة   12،5 ي��ع��ادل  امل��وؤمت��ر مب��ا 
على  ����ش���ي���ق���ام  وان��������ه   ، م���ع���ت���م���دة 
يتم  طبي  معر�س  املوؤمتر  هام�س 
التقنيات  اح����دث  ع��ر���س  خ��الل��ه 
الت�شخي�شية والعالجية يف جمال 

امرا�س اجلهاز اله�شمي . 
كافة املو�شوعات املت�شلة بامرا�س 
ال��ه�����ش��م��ي مب����ا يف ذلك  اجل����ه����از 

احدث  وا�شتخدام  الكبد  ام��را���س 
الت�شخي�س  عمليات  يف  التقنيات 

الحتفالت تزينت بالروح الوطنية وامل�صوؤولية املجتمعية

�ضباب املتطوعني يقدمون دعمهم ملهرجان ق�ضر احل�ضن
•• اأبوظبي-الفجر: 

ق�شر  مهرجان  فعاليات  انطلقت 
و�شعبي  ر�شمي  بح�شور  احل�شن 
ك����ب����ريي����ن ي�������وم اخل���م���ي�������س 28 
اأ�شفى هذا احلدث  فراير، حيث 
على  والبهجة  اجلمال  من  األ��وان��اً 
مدينة اأبوظبي، توجته تلك الروح 
من  دائماً  التي عهدناها  الوطنية 
اأبناء وبنات الدولة من املتطوعن 
يف  اأ�شا�شياً  عن�شراً  �شكلوا  ال��ذي��ن 
الفتتاحية  الأم�شية  تلك  اجن��اح 

الرائعة لأول دورات املهرجان. 
ت�����وىل ����ش���ب���اب امل���ت���ط���وع���ن ع�����دداً 
ال��ه��ام��ة لتنفيذ  امل�����ش��وؤول��ي��ات  م��ن 
لالأم�شية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  اخل���ط���ط 
كانت  م����ا  وال����ت����ي  الف���ت���ت���اح���ي���ة، 
من  ال��رائ��ع  امل�شتوى  بهذا  لتظهر 
املتقن  والن��ت��ظ��ام  ال��دق��ي��ق  الأداء 
ال�شباب  ه�����وؤلء  جم���ه���ودات  دون 

ال�����ش��ي��خ، م���دي���ر م���ه���رج���ان ق�شر 
احل�شن، ومدير مكتب الفعاليات 
لل�شياحة  اأب����وظ����ب����ي  ه���ي���ئ���ة  يف 
الكثريين  ���ش��ع��ور  ع���ن  وال��ث��ق��اف��ة 
�شواء من القائمن على املهرجان 
اأو اجل��م��ه��ور حيث ق���ال: ب��ذل كل 
على  القائم  العمل  فريق  يف  ف��رد 
ه���ذه الح��ت��ف��ال��ي��ة ج���ه���وداً جبارة 
مبكانة  ت��ل��ي��ق  ب��ن��ت��ائ��ج  ل���ل���خ���روج 
الأدوار  مب�شتوى احلدث لتتكامل 
اأبرز  كانت  ولقد  اجلهود،  ونوحد 
ال����وج����وه ت���ف���اع���اًل وح��م��ا���ش��ة هم 
املكان  اأ���ش��اءوا  ال��ذي��ن  املتطوعون 
انعك�شت  اأ�شيلة  اإماراتية  بلم�شات 
يف اأ�شكال خمتلفة من الدعم الذي 
قدموه وحر�شهم الوطني ال�شديد 
على امل�شاعدة ومد يد العون، وهم 
اأه���م عنا�شر جناح  م��ن  ���ش��ك  ب��ال 

مهرجان ق�شر احل�شن. 
وقد تقدم 25 �شاباً من املتطوعن 

املزيد  على  التعرف  يف  ال��راغ��ب��ن 
عن تراثهم وتاريخهم الوطني. 

فعاليات  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
ت�شتمر  احل�����ش��ن  ق�شر  م��ه��رج��ان 
 9 28 فراير اإىل  يف الفرتة من 
وطني  كاحتفال   ،2013 م��ار���س 
ب��ال��ت��اري��خ وال������رتاث الإم����ارات����ي. 
اأروع  لأح����د  ت�شمنه  ع���ن  ف�����ش��اًل 
بعنوان  ال�شتعرا�شية  ال��ع��رو���س 
ق�شة ح�شن، جمد وطن ، وكذلك 
م���ع���ر����س ق�����ش��ر احل�������ش���ن ال����ذي 
التاريخية  ال��ف�����ش��ول  ي�����ش��ت��دع��ي 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البي�شاء،  للقلعة 
ور�س العمل التفاعلية والفعاليات 
الرتفيهية والأن�شطة التي تنا�شب 
فعالية  الأ�شرة، وكذلك  اأف��راد  كل 
التي  احل�������ش���ن  ق�������ش���ر  م���ن���ت���دى 
اجلل�شات  م��ن  �شل�شلة  م��ن  تتكون 
باحلوار  �شتتناول  التي  احل��واري��ة 
التي  العناوين  خمتلف  والنقا�س 

خدماته  ل��ت��ق��دمي  ان��ط��ل��ق  ال�����ذي 
من وحي ال�شعور بامل�شوؤولية جتاه 
ال��وط��ن وامل��ج��ت��م��ع، ف����اأدوا دورهم 
وبرهنوا  وت�����ف�����اِن،  ب��ا���ش��ت��ح�����ش��ان 
بالفعل العملي على الأر�س الإرث 
الأ�شيل للمجتمع الإماراتي وكرم 
ال����رتح����اب ب�����ال�����زوار، وذل�����ك عر 
الآلف  �شري  تنظيم  يف  امل�شاهمة 
من اجلماهري التي تقاطرت على 
اأبوظبي  داخ��ل  ق�شر احل�شن من 
وخ��ارج��ه��ا، ف��ك��ان امل��ت��ط��وع��ون هم 
الأنحاء  املنت�شرة يف  ال�شوء  نقاط 
الزوار  ت��دل  للمعلومات  كم�شادر 
ع��ل��ى ال��ع��رو���س وت��ع��ّرف��ه��م برتاث 
عك�شتها  التي  الإم���ارات  وح�شارة 
والأن�شطة  الرتفيهية  الفعاليات 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف مقر 
للحرف  ور�شاً  وت�شمنت  املهرجان 
الإماراتية  وال�شناعات  ال��ي��دوي��ة 
ع����ّر في�شل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  وق����د 

يف ب����رن����ام����ج ت���ك���ات���ف ل���ل���ع���م���ل يف 
م��ه��رج��ان ق�����ش��ر احل�����ش��ن، حيث 
خ�����ش��ع��وا ل��ف��رتة ت���دري���ب واإع�����داد 
مهامهم  توليهم  م��رح��ل��ة  �شبقت 
ال�شا�شية، وكانت موؤ�ش�شة الإمارات 
لتنمية ال�شباب قد اأطلقت برنامج 
تكاتف بهدف تفعيل املبادرات التي 
رفاهيته،  لتعزيز  املجتمع  ميولها 
حيث متنح تكاتف ال�شباب الفر�شة 
للم�شاركة يف الأن�شطة الجتماعية 

واإبراز الهوية الوطنية للدولة. 
احلب�شي،  ميثاء  قالت  جهتها  من 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��رام��ج يف 
موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب: 
ل����ق����د ك�������ان ال����ع����م����ل ال���ت���ط���وع���ي 
دائ��م��اً ج���زًء اأ���ش��ا���ش��ي��اً م��ن تركيبة 
الرائع  وم��ن  الإم���ارات���ي،  املجتمع 
احل�شن  ق�شر  مهرجان  ن��رى  اأن 
وه���و ي��ج��ذب اإل��ي��ه ���ش��ب��اب الوطن 
العالية  امل���وؤه���الت  اأ���ش��ح��اب  م���ن 

يف  وت��اأث��ريه  الق�شر  بتاريخ  تتعلق 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  احل��ي��اة 

والج����ت����م����اع����ي����ة ع����ل����ى ج����زي����رة 
اأبوظبي. 

حتت رعاية فاطمة بنت مبارك

التنمية الأ�ضرية تنظم مهرجان للم�ضي يف املرفاأ مبنا�ضبة اليوم العاملي للمراأة
•• املنطقة الغربية- الفجر:

الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  نظمت 
باملنطقة  امل����رف����ا  م���دي���ن���ة  م���رك���ز 
الغربية مهرجان للم�شي مبنا�شبة 
ي���وم امل�����راة ال��ع��امل��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
وذلك  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
ب���ن���ت م����ب����ارك ال���رئ���ي�������س الأع���ل���ى 
رئي�س  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
ال��ع��ام بح�شور  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت����اد 
مركز  مديرة  الهاملي  عبيد  كلثم 
امل��رف��اأ وف��اط��م��ة احل��م��ادي مديرة 
وعائ�شة  اإن��اث  الكبار  تعليم  مركز 
ابوظبي  جم��ل�����س  م����ن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
مدير  ك��ورك�����س  وفيلب  ال��ري��ا���ش��ي 

معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا 
فرع املرفا.

وي��ات��ي امل��ه��رج��ان ت��زام��ن��ا م��ع هذه 
دور  على  للتاكيد  العاملية  املنا�شبة 

امل�����راأة يف امل��ج��ت��م��ع وال��ت��اأك��ي��د على 
الوطن  بناء  امل�شاركة يف  يف  دوره��ا 
وهي  املجالت  كافة  يف  الرجل  مع 
رك���ي���زة وع���م���اد الأ����ش���رة ج��ن��ب��ا اىل 

جنب �شريكها الب.
ع��ل��ى م�شابقة  امل��ه��رج��ان  وا���ش��ت��م��ل 
فيها  �����ش����ارك  ل��ل��م�����ش��ي  ري���ا����ش���ي���ة 
الكبار  ت��ع��ل��ي��م  ال���دار����ش���ات مب��رك��ز 
للعلوم  ب��ي��ن��ون��ة  م��ع��ه��د  وط��ال��ب��ات 
مدر�شة  وط��ال��ب��ات  والتكنولوجيا 
املرفا امل�شرتكة كما ا�شتمل املهرجان 
على فقرة اإر�شادات �شحية تناولت 
حر�س  و�شرورة  املاء  �شرب  اهمية 
ال�������ش���ي���دات ع���ل���ى امل���ح���اف���ظ���ة على 
خماطراملر�س  لتجنب  الفح�س 
لل�شيدات  فح�س  اجراء  بالإ�شافة 
الدم  و�شغط  ال�شكري  مر�س  عن 
وا�شرف  النور  م�شت�شفى  مب�شاركة 
على فعاليات املهرجان فريق عمل 

مركز املوؤ�ش�شة باملرفاأ.

ال�صيخ نهيان بن مبارك

الدكتور قا�صم العوم �صعار املوؤمتر
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اختيار رزان املبارك..رئي�ضة للجنة حتكيم اأبوظبي الدويل لأفالم البيئة
اأعمالهم ما بن �شناعة الأفالم والنقد ال�شينمائي والتخ�ش�س يف �شوؤون 
ليلى علوي كع�شو حمكم يف م�شابقة  امل�شرية  الفنانة  ت�شم  البيئة حيث 
الأفالم الر�شمية والتي ت�شم الأفالم الطويلة والق�شرية باأفرعها الثالثة 
ال�شينمائية  الناقدة  اللجنة  ت�شم  كما   . واملتحرك  والوثائقي  ال��روائ��ي 
حمرر  اأي�شا  وه��ي  ريبورتر  هوليوود  جملة  م��ن  ي��اجن  دي��ب��ورا  الأمريكية 
م�شارك للمجلة احلائزة على جائزة ال�شينما الأمريكية �شيني�شتي . وت�شم 
الذي تخرج من جامعة  اأندريا موريني  ال�شينمائي  الباحث  اأي�شا  اللجنة 
وتوزيع  املالية  الثقافة  حول  اأطروحته  وكانت  احلديث  الأدب  يف  بولونيا 
الفيلم يف اإيطاليا من عام 1945 حتى 1965 اإىل جانب املخرج الأملاين 
من اأ�شول عراقية قي�س الزبيدي واملعروف عنه اإخراج ومونتاج جمموعة 

من الأفالم العربية الهامة يف دم�شق ولبنان وتون�س وفل�شطن واأملانيا .

اإدارة  اأ���ش��ارت  م��ن جهتها   . البيئة  ال��ف��رد جت��اه  �شلوك  تغيري  ال��ق��درة على 
املهرجان اإىل اأن رزان املبارك اإ�شافة اإىل كونها الأمن العام لهيئة البيئة 
باأبوظبي فهي من الأ�شماء التي لها ب�شمة يف جمال احلفاظ على البيئة 
وت�شغل من�شب الع�شو املنتدب جلمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون 
مع ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة و�شندوق حممد بن زايد للمحافظة 
اإدارة احلياة  العاملية وجمل�س  الب�شمة  �شبكة  الكائنات احلية وع�شو  على 
الرية . وحتمل رزان درجة املاج�شتري يف الفهم العام للتغري البيئي من 
البكالوريو�س  �شهادة  حتمل  كما  املتحدة  باململكة  اجلامعية  لندن  كلية 
توفت�س  جامعة  من  الدولية  والعالقات  البيئية  ال��درا���ش��ات  يف  الفخرية 
بالوليات املتحدة . وحول ت�شكيل جلنة التحكيم .. اأكدت اإدارة املهرجان اأن 
اللجنة ت�شم اأربعة اأع�شاء ميثلون خم�س ثقافات خمتلفة وتتنوع جمالت 

اإىل حر�س هيئة  واأ�شارت  البيئية.  الأخطار  الوعي حول حجم هذه  ن�شر 
البيئة - اأبوظبي على دعم املبادرات التوعوية والتي متثل جزءا ل يتجزاأ 
اأحد  التوعية  ن�شر  اأن  البيئة..موؤكدة  على  للحفاظ  الرامية  من جهودها 
اهم العنا�شر التي متكن من بناء جمتمع على قدر كبري من الثقافة فيما 
واعترت  وال��دويل  املحلي  امل�شتوين  على  امللحة  البيئية  بالق�شايا  يتعلق 
م�شاركة الهيئة يف هذا املهرجان مبادرة مهمة �شتمكنها على املدى البعيد 
من الت�شدي للتحديات البيئية التي تواجهها يف ظل التطور ال�شريع الذي 
ن�شهده اليوم . واأ�شافت رزان املبارك اأن املهرجان الذي تنظمه �شركة الإنتاج 
واملعنية  املخت�شة  اجلهات  اأمام  يفتح  لب  ميديا  الإعالمية  وال�شت�شارات 
باحلفاظ على البيئة دروبا وطرقا اأخرى يجب اأن ن�شعها يف اعتبارنا وذلك 
مميزاتها  بحكم  متتلك  والتي  ال�شينما  ومنها  البيئية  بالأخطار  للتوعية 

•• اأبوظبي-وام:

اختارت اإدارة مهرجان اأبوظبي الدويل لأفالم البيئة الذي يقام حتت رعاية 
الغربية  املنطقة  نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو 
خالل الفرتة من 20 وحتى 25 اإبريل القادم ..�شعادة رزان خليفة املبارك 
الأمن العام لهيئة البيئة - اأبوظبي رئي�شة للجنة حتكيم م�شابقة الأفالم 
قطاع  اإ���ش��راك  اإن  املنا�شبة  بهذه  لها  ت�شريح  يف  املبارك  وقالت  الر�شمية. 
اأمر  حيوي وهام مثل ال�شينما يف مواجهة التحديات البيئية يف منطقتنا 
بكوكب  البيئية  بالأخطار  التوعية  واأن  خا�شة  والتقدير  الإ�شادة  ي�شتحق 
ت�شافر  م��ن  لب��د  اإذ  فقط  احلكومية  اجل��ه��ات  م�شوؤولية  لي�شت  الأر����س 
اأجل  اجلهود والأفكار لكل موؤ�ش�شات املجتمع املدين وو�شائل الإع��الم من 

�صمن فعاليات مهرجان اأبوظبي 2013

معر�س 25 عامًا من الإبداع العربي ي�ضتعر�س اإبداعات اأكرث من 40 فنانًا ت�ضكيليًا عربيًا

مبنا�صبة يوم املراأة العاملي

بطلة املالكمة ليلى حممد علي كالي ت�ضارك يف التوعية ال�ضحية خالل زيارتها الإمارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�شيخ نهيان مبارك  افتتح معايل 
العايل  التعليم  وزي���ر  ن��ه��ي��ان،  اآل 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، رئ��ي�����س وراع���ي 
للثقافة  اأب�����وظ�����ب�����ي  جم����م����وع����ة 
اأبوظبي،  والفنون، راعي مهرجان 
 25 الت�شكيلية  ال��ف��ن��ون  م��ع��ر���س 
ع��ام��اً م��ن الإب�����داع ال��ع��رب��ي الذي 
العربي،  العامل  يف  مرة  لأول  يقام 
الفنية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ك���ج���زء 
التي  واملبهرة  املتنوعة  والثقافية 
فعاليته  طيلة  امل��ه��رج��ان  يقدمها 
من   31 ي���وم  ح��ت��ى  ت�شتمر  ال��ت��ي 

مار�س اجلاري.
 وح�����ش��ر ح��ف��ل الف���ت���ت���اح معايل 
الثقافة  وزي������ر  ح�����ش��ن��ي،  ف�������اروق 
الأ����ش���ب���ق، م��ع��ايل ديفيد  امل�����ش��ري 
والعلوم  اجلامعات  وزير  ويليت�س، 
الريطاين، �شعادة هدى اخلمي�س 
الفني  وامل����دي����ر  امل���وؤ����ش�������س  ك����ان����و، 
مل��ه��رج��ان اأب���وظ���ب���ي، ���ش��ع��ادة منى 
خازندار، املدير العام ملعهد العامل 
العربي يف باري�س، �شعادة اآلن اأزواو 
الإمارات،  لدى  الفرن�شي  ال�شفري 
و�شعادة دومينيك جريميي ال�شفري 
الريطاين لدى الإمارات، اإ�شافًة 
املتخ�ش�شن  من  غفري  جمع  اإىل 
وحم���ب���ي ال��ف��ن��ون ����ش���ّم اأك�����ر من 
واأكر  اإماراتياً  ت�شكيلياً  فناناً   12
من 150 طالباً وطالبة من عدة 
دولة  وكليات حكومية يف  جامعات 
ط��ل��ب��ة مكرمون  م��ن��ه��م  الإم�������ارات 
للفنون  اأبوظبي  مهرجان  بجائزة 

الب�شرية 2013.
 2013 اأبوظبي  مهرجان  ويقدم 

ف��ن��ي��ة واإب����داع����ي����ة م��ت��ك��ام��ل��ة عر 
معاي�شة طيف وا�شع من الأ�شاليب 
املبتكرة،  والأف��ك��ار  املبهرة،  الفنية 
يعك�شها  التي  العميقة  وامل�شامن 
وي�شكل  املعر�س،  يف  فني  عمل  كل 
فعاليات  اأب���������رز  اأح�������د  امل����ع����ر�����س 
املهرجان يف دورته العا�شرة، تاأكيداً 
امل�����ش��ت��م��ر بتقدمي  ال��ت��زام��ن��ا  ع��ل��ى 
املتمّيزة  الت�شكيلية  الفنون  روائ��ع 
خمتلف  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��ج��م��ه��ور 
والتعليمية  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واملجتمعية للمهرجان هذا العام .

الأع����م����ال  اإّن  ب���ال���ق���ول  وخ���ت���م���ت 
لع�شرة  خا�س  جناح  يف  املعرو�شة 
رواد  م�����ن  اإم�����ارات�����ي�����ن  ف���ن���ان���ن 
الإم�����ارات�����ي  ال���ف���ن  رواق  م����ب����ادرة 
اأبوظبي  جمموعة  اأطلقتها  التي 
للثقافة والفنون قبل عامن، اإمنا 
ع�شر  مب��رور  الحتفاء  �شموع  ه��ي 
مهرجان  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى  ���ش��ن��وات 
م�شيئة  عالمات  هي  بل  اأبوظبي، 
الذي  الإب���داع  م�شتوى  اإىل  ت�شري 
حت���ق���ق ل��ل��ف��ن��ان��ن الإم����ارات����ي����ن، 
وا�شعًة من  م�شتخدمن جمموعًة 
ت�شتمد  التي  والتقنيات  اخل��ام��ات 
م��ن ج���ذور امل��ا���ش��ي وحت��اف��ظ على 
الذي  الوقت  يف  والهوية  الأ�شالة 
ت�شعى فيه اإىل ا�شت�شراف امل�شتقبل 

و�شناعة احلا�شر .
للجمهور  اأب��واب��ه  امل��ع��ر���س  ويفتح 
ويت�شمن  امل��ه��رج��ان،  ف���رتة  طيلة 
املتنوعة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ع������دداً 
ال����ت����ي ُت�����ع�����زز ال�����ت�����زام امل���ه���رج���ان 
�شرائح  خم��ت��ل��ف  م���ع  ب��ال��ت��وا���ش��ل 
الفنانة  حم��ا���ش��رة  م��ث��ل  امل��ج��ت��م��ع 
الت�شكيلية ابت�شام عبدالعزيز حول 

جتربتها الفنية واأعمالها املبدعة، 
للعائالت،  ال���ف���ن���ون  واأ����ش���ت���ودي���و 
املعرو�شات،  على  ل��ل��زوار  وج��ولت 
باملعر�س  خ��ا���س  ك��ت��اب  واإ�����ش����دار 
�شمن ا�شدارات جمموعة اأبوظبي 
ور�س  و�شل�شلة  وال��ف��ن��ون،  للثقافة 
بعنوان  زاي��د  جامعة  لطلبة  عمل 

اأ�شاليب الروؤية .
الفتتاحية  الأم�������ش���ي���ة  و����ش���ه���دت 
للمهرجان اإطالق جائزة مهرجان 
اأبوظبي للفنون الت�شكيلية 2013 
الفنانن  اإب����داع����ات  ُت�����ش��ّج��ع  ال��ت��ي 
وتدعم  الإم��������ارات،  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ن 
عمل  اإجن��از  عر  جهودهم  وتنمي 
الفنون  معر�س  من  م�شتلهم  فني 
الإبداع  م��ن  ع��ام��اً   25 الت�شكيلية 
ال���ع���رب���ي ، ح���ي���ث مت���ن���ح اجل���ائ���زة 
اآلف   10 ال��ف��ائ��زة مبلغ  الأع��م��ال 
اأبواب  وق��د فتحت اجلائزة  دره��م، 
الذين ح�شروا  ال�شرتاك للطلبة 
و�شجلوا  املهرجان  افتتاح  فعاليات 

اأ�شماءهم للرت�شيح.
العربي،  ال����ع����امل  م���ع���ه���د  واأت���������اح 
ملجموعة  الإ�شرتاتيجي  ال�شريك 
طيلة  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  اأبوظبي 
ممّيزة  ف���ر����ش���اً  ع���ام���اً   25 ف����رتة 

الفنانن  اأه��������م  م�����ن  مل���ج���م���وع���ة 
للتعبري  املعا�شرين  والت�شكيلين 
اإبداعاتهم  وع��ر���س  اأف��ك��اره��م  ع��ن 
يف م��ق��ر معهد ال��ع��امل ال��ع��رب��ي يف 
باري�س، ال�شاعي لتعزيز ون�شر قيم 
احلوار  واإث��راء  والت�شامح  التفاهم 

العربي الغربي.
العام  املدير  خازندار،  منى  وقالت 
باري�س:  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ملعهد 
ياأتي معر�س 25 عاماً من الإبداع 
ال��ع��رب��ي ك��م��ن��ج��ز لأك����ر م���ن 25 
عاماً قام املعهد خاللها بتنظيم ما 
ل�شتعرا�س  معر�س   100 ُيناهز 
العربية  الت�شكيلية  الفنون  روائ��ع 
امل����ع����ا�����ش����رة، وي�����ه�����دف امل���ع���ر����س 
متكاملة  ف��ن��ي��ة  جت���رب���ة  ل��ت��ق��دمي 
البديعة  الفنية  ال��ت��ج��ارب  جُت��م��ل 
خالل  امل��ب��دع��ن  ال��ع��رب  للفنانن 
ال�شنوات املا�شية، وت�شليط ال�شوء 
الداخلي  الإل����ه����ام  م��ك��ام��ن  ع��ل��ى 
ال�شورة  ت�����ش��ك��ي��ل  دع����م����ت  ال����ت����ي 
ونحن  للمعر�س،  املتكاملة  الفنية 
جمموعة  مع  بال�شراكة  ف��خ��ورون 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون يف 
من�شة  ���ش��م��ن  امل���ع���ر����س  ت���ق���دمي 
اأبوظبي،  العا�شرة ملهرجان  الدورة 

حيث ُت�شّكل اأبوظبي حمطة مهمة 
يف م�شرية رحلتنا لتقدمي املعر�س، 
ك���ون���ن���ا ن��ل��ت��ق��ي م����ع امل���ه���رج���ان يف 
العديد من الروؤى واللتزام بن�شر 

ودعم الفنون العربية املعا�شرة .
مهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  اأن  ي����ذك����ر 
2013 ت�شتمر حتى يوم  اأبوظبي 
31 مار�س جاري، وت�شم فعاليات 
وعرو�شاً مو�شيقية وفنية متميزة 
الفنانن  اأب���������رز  م�����ن  مل���ج���م���وع���ة 
ف���ن���ون  ال����ع����امل����ي����ن يف جم����������الت 
والفنون  والباليه  والأوب���را  الأداء 
الفنان  ح���ف���ل  م���ث���ل  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة 
جيلبريتو  الأي���ق���ون���ة  ال���رازي���ل���ي 
ج����ي����ل، وم����ل����ك الأوب�������������را امل����ب����دع 
عازف  وحفل  دومينغو،  بال�شيدو 
ي��ون��دي، والنجم  ال��ع��امل��ي  ال��ب��ي��ان��و 
املتاألق جو�شوا بيل، واأم�شية الإرث 
املبدعان  م��ع  ال��ع��ري��ق  ال��رح��ب��اين 
غ��دي واأ���ش��ام��ة ال��رح��ب��اين، وحفل 
مارين�شكي،  واأورك���������ش����رتا  ب��ال��ي��ه 
التي  العمل  ور���س  من  وجمموعة 
والثقايف  الفني  ب��ال��رتاث  حتتفي 
الإم�������ارات�������ي، وع�����رو������س الأوب�������را 
وغريها  ل��الأط��ف��ال  ال�شكتلندية 

الكثري.

م��ع��رف��ة – م���ب���ادرة ال��داع��ي��ة اإىل 
ات��ب��اع من��ط ح��ي��اة ن��ا���ش��ط وحمية 

غذائي متوازنة. 
اعتزلت  اأن��ه��ا  اإىل  الإ����ش���ارة  جت���در 
 2007 ال��ع��ام  يف  امل��الك��م��ة  حلبة 
وهي ُتعرف باملالكمة التي ل تهزم 
لكن الر�شالة التي تبعثها هي بقوة 
واحدة من لكماتها ال�شهرية و بعد 
اإىل  ليلى  حت��ّول��ت  املبكر  اعتزالها 
و�شارت  احلياة  اأ�شاليب  يف  خبرية 
م��ث��اًل اأع��ل��ى ح��ت��ى اأن��ه��ا احرتفت 

الكتابة .
على  علي  حممد  ليلى  ت�شتهر  و   
�شفرية  ك��ون��ه��ا  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ع��ي��د 
لل�شحة والرفاه لعالمتها جتارية 

�شاركت  احلن  ذلك  منذ  اخلا�شة 
واأّلفت  الرتاثايلون  �شباق  يف  علي 
حالياً  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  وه�����ي  ك���ت���اب���اً 
حتت  اأم��ري��ك��ي  تلفزيوين  برنامج 

عنوان ال�شحة اليومية. 
دول����ة  اإىل  ع���ل���ي  زي�������ارة  ت���ت���زام���ن 
للمراأة  العاملي  اليوم  الإم��ارات مع 
اأن  8 مار�س. من املقّرر  الواقع يف 
امللهمات  الن�شاء  فعالية  ت�شت�شيف 
يف ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة، وه���و حدث 
يتخذ من اأبوظبي مركزاً له ليقّدم 
معرفة   - ال�شكري  حلملة  ال��دع��م 
– مبادرة ، ومنظمة اإبت�شامة غري 
الن�شاء  اإي����واء  ال��رب��ح��ي��ة، و م��راك��ز 

والأطفال.

تطّل علي برفقة رايت�شل اأوموليو 
الأج�شام  لكمال  الوطنية  البطلة 
�شت�شديان  وم���ع���اً  م������رات،  ث���الث���ة 
بالتغذية  امل���رت���ب���ط���ة  ال��ن�����ش��ائ��ح 
اإىل  اللياقة  يف  �شفوف  وتقدمان 
جانب فريق من املدربن من �شركة 

اإن�شباير �شبورت�س ماجنمنت.
اإن�شباير  اأن �شركة  اجلدير بالذكر 
التي  ���ش��ب��ورت�����س م��اجن��م��ن��ت ه���ي 
ترعى زيارة كّل من علي واأوموليو 
اأمام  الفر�شة  اإت��اح��ة  اإىل  الهادفة 
مبجموعة  لال�شتمتاع  ال��ع��ائ��الت 
اإىل جانب  الريا�شات  متنّوعة من 
ك���ف���وؤ �شمن  م���درب���ن حم���رتف���ن 

بيئٍة اآمنة ومريحة.

الدم  �شغط  و  ال�����ش��ك��ري  اأم���را����س 
م�شتوى  على  القلبية  ال��ن��وب��ات  و 
الطويل  اجل��ل��و���س  ب�شبب  ال��ع��امل 
و عدم  والإن����رتن����ت  ب��ال��ت��ل��ف��زي��ون 
لذلك  الريا�شة  ممار�شة  و  امل�شي 
كر�شت يف توجيه النا�س نحو حياة 

�شحية بدون اأي معاناة .
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي 
امبرييال  م��رك��ز  يف  عقدته  ال���ذي 

•• ابوظبي – فوؤاد علي  

املالكم  اب���ن���ة  ع���ل���ي  ل��ي��ل��ى  ق���ال���ت 
ال�شهري حممد علي كالي اأنها منذ 
اأن اعتزلت احرتاف املالكمة بداأت 
التثقيف  جم����ال  يف  ب���الإن���خ���راط 
ال�شحية  احل����ي����اة  ح�����ول  ال���ن���ا����س 
�شحية  اأ���ش��ال��ي��ب  واأت��ب��اع  ال�شليمة 
لإنت�شار  نظراً  التغذية  يف  �شليمة 

م��ع��ر���س 25 ع���ام���اً م���ن الإب�����داع 
م����ع معهد  ب���ال�������ش���راك���ة  ال���ع���رب���ي 
على  ُي�شرف  حيث  العربي،  العامل 
العلمي  ال��ق��ّي��م  امل��ع��ر���س  ت��ن�����ش��ي��ق 
املعر�س  ومُي���ث���ل  ال���ل���ب���ان،  اإي���ه���اب 
ت�شمل  متنوعة  ت�شكيلية  بانوراما 
والت�شوير  والنحت  الر�شم  اأعمال 
وال��رتك��ي��ب، ويقدم  ال��ف��وت��وغ��رايف 
اأع����م����اًل ف��ن��ي��ة م��ب��ه��رة لأك����ر من 
16 دولة  م��ن  م��ب��دع��اً  ف��ن��ان��اً   40
الفنانن  م��ن   12 بينهم  ع��رب��ي��ة، 

الإماراتين.
م�شاحة  ع���ل���ى  امل����ع����ر�����س  وي����ق����ام 
تتجاوز األف مرت مربع، ويت�شمن 
الأوىل  ل��ل��م��رة  ع��ر���ش��ت  اأع����م����اًل 
 ،2012 ع����ام  خ����الل  ب���اري�������س  يف 
25 لتاأ�شي�س  لالحتفال بالذكرى 
ال�شريك  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  م��ع��ه��د 
ملجموعة  ال����دويل  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي 

وُيتيح  والفنون،  للثقافة  اأبوظبي 
عر�شه  خ��الل  للجمهور  امل��ع��ر���س 
�شمن  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  يف  الأول 
امل���ه���رج���ان، ف��ر���ش��ة ال��ت��ع��رف على 
ع�������دد م�����ن الأع�������م�������ال اجل����دي����دة 
واملعرو�شة للمرة الأوىل لعدد من 
الت�شكيلين  الفنانن  واأب���رز  اأه���م 
بينها  م���ن  امل���ع���ا����ش���ري���ن،  ال���ع���رب 
الأعمال الفنية املتمّيزة للفنانتن 
امل��ب��دع��ت��ن كرمية  الإم���ارات���ي���ت���ن 
عبدالعزيز،  واب��ت�����ش��ام  ال�����ش��وم��ل��ي، 
جناح  �شمن  امل��ه��رج��ان  ي��ق��ّدم  كما 
خا�س يف املعر�س حتت ا�شم ثالثة 
اإماراتين  فنانن  ع�شرة   ، اأج��ي��ال 
الأ�شتاد،  م��ك��ي، حم��م��د  ه��م جن���اة 
جالل لقمان، مطر بن لحج، عزة 
القبي�شي، حمدان بطي ال�شام�شي، 
العمرية،  �شم�شة  دم��ي��ث��ان،  م��ي��ث��اء 

دانة املزروعي و�شمية ال�شويدي.

وقالت �شعادة هدى اخلمي�س كانو، 
ال��ف��ن��ي ملهرجان  امل��وؤ���ش�����س وامل��دي��ر 
نافذة  امل��ع��ر���س  اأب���وظ���ب���ي: مي��ث��ل 
الفنية  الأع�����م�����ال  ع���ل���ى  م���ب���دع���ة 
املبدعن  ال��ف��ن��ان��ن  م���ن  ل��ك��وك��ب��ة 
الفن  دور  ����دون  ُي����ج���������شّ ال�����ذي�����ن 
واأهميته يف املجتمع، وهم اأ�شحاب 
ال��روؤي��ة والإب����داع ال��رائ��دي��ن، وهم 
امل�شافات  ت��ق��ري��ب  ع��ل��ى  ال���ق���ادرون 
ال�شعوب،  وبناء ج�شور احلوار بن 
واإل��ه��ام ال��ع��ق��ول وال��ف��ك��ر، وحتفيز 
التفكري الإبداعي والتعبري الفني 

احلر .
معر�س  اإن  ���ش��ع��ادت��ه��ا:  واأ���ش��اف��ت 
العربي  الإب�������داع  م���ن  ع���ام���اً   25
لت�شكيلين  ال��ف��ن��ي  امل��ن��ج��ز  ُي����رز 
اإ�شهامهم  عرب متميزين، ويعك�س 
الفنون،  ع���ر  ال��ع��امل��ي  احل�����وار  يف 
جتربة  معاي�شة  للجمهور  وُيتيح 

كوليدج لل�شكري اأم�س يف اأبوظبي 
.

يف  علي  حممد  ليلى  �شاركت  وق��د 
ور�شة عمل نظمها املركز لطالبات 
اخلا�شة  ال���ظ���ب���ي���ان���ي���ة  امل����در�����ش����ة 
ع�شرون  عددهم  ويقدر  باأبوظبي 
طالبة ور�شة عمل عن اأهمية منط 
اتباعها وتفاعل  ال�شحي و�شرورة 
البطلة  مناق�شات  م��ع  ال��ط��ال��ب��ات 
اخ�شائية  ���ش��رح��ت  و  ع��ل��ي  ل��ي��ل��ى 
التغذية و مديرة التثقيف الغذائي 

اأهمية  حول  الكتبي  رحمة  باملركز 
علبة الغذاء ال�شحية .

الأوجه  املتعددة  احلملة  واأطلقت 
رعاية  حت����ت   2007 ال����ع����ام  يف 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
ن�شر  وه��ي حتافظ على زخمها يف 
املتوازنة  الغذائية  احلمية  فوائد 
الريا�شية  ال��ت��م��اري��ن  ومم��ار���ش��ة 
ل��ن��م��ط احلياة  ب��ان��ت��ظ��ام حت��ق��ي��ق��اً 

ال�شحي.
ال��ك��ت��ب��ي مديرة   وو���ش��ف��ت رح��م��ة 

ليلى  ال��ب��ط��ل��ة  ال��غ��ذائ��ي  التثقيف 
اأن�����ه�����ا مثال  ع���ل���ى  ع���ل���ي  حم���م���د 
اإىل  بالن�شبة  ري���ادي���ة  و�شخ�شية 
ال��ع��امل فهي مل  م��ن ح��ول  الن�شاء 
تنجح ب�شفتها ريا�شية فح�شب بل 
اأنها تكّر�س حياتها مل�شاعدة الن�شاء 
مبنية  بّناءة  بخيارات  القيام  على 
ع���ل���ى م���ع���رف���ة ت���ام���ة ح�����ول منط 
اإلينا  تن�شم  وه��ي  ال�شحي  احلياة 
واملهمة  الب�شيطة  الر�شائل  لدعم 
ال�����ش��ك��ري -  ال��ت��ي حتملها م��ب��ادرة 

جمال ال�ضويدي يت�ضلم مفتاح مدينة فا�س املغربية تقديرا لدوره يف تعزيز العالقات بني البلدين
•• ابوظبي-وام: 

�شند  ال��دك��ت��ور ج��م��ال  ���ش��ع��ادة  ت�شلم 
ال�شويدي مدير عام مركز الإمارات 
ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
املغربية  ف����ا�����س  م���دي���ن���ة  م���ف���ت���اح 
خ����الل ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه مب��ق��ر امل���رك���ز يف 
اأب��وظ��ب��ي وف���دا م��ن امل��رك��ز املغربي 
للدرا�شات  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  م��ت��ع��دد 
برئا�شة  وال��دول��ي��ة  ال�شرتاتيجية 
ال��دك��ت��ور عبداحلق  امل��غ��رب��ي  امل��ف��ك��ر 
ع����زوزي رئ��ي�����س امل���رك���ز. ي��اأت��ي ذلك 
تكرميا من اململكة املغربية ال�شقيقة 
ال�شويدي  ج���م���ال  ال���دك���ت���ور  ل�����دور 
البلدين  ب��ن  ال��ع��الق��ات  تعميق  يف 
والنفتاح  العلمي  ال��ب��ح��ث  واإث�����راء 
خمتلف  بن  واحل�شاري  الإن�شاين 
ال�������ش���ع���وب واحل���������ش����ارات. واأع������رب 
ال�شويدي عن تقديره لهذا التكرمي 

م�شريا اإىل اأنه يعك�س يف اأحد جوانبه 
عمق العالقات الأخوية القوية بن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
وامل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة على 
ال�شيا�شية  وخا�شة  كافة  امل�شتويات 
والبحثية  والثقافية  والقت�شادية 
باأهمية  ال�����ش��دي��د  اإمي��ان��ه  ..م���وؤك���دا 
والإن�شاين  احل�����ش��اري  ال��ت��وا���ش��ل 
وقادة  املثقفن  ودور  ال�شعوب  ب��ن 
التوا�شل  ه����ذا  ت��ع��زي��ز  يف  ال�������راأي 
للمملكة  اأن  ول���ش��ي��م��ا  وت��ع��م��ي��ق��ه 
ا�شتثنائية  مكانة  ال�شقيقة  املغربية 
اخلليجية  ال���������ش����ع����وب  ق����ل����وب  يف 
املتنامية  ال��ق��وي��ة  ال��ع��الق��ات  بحكم 
وال�شعبن  ال��ق��ي��ادت��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
عزوزي  الدكتور  وك��ان  ال�شقيقن. 
قد اأكد من جانبه اأن املركز املغربي 
للدرا�شات  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  م��ت��ع��دد 
يعتز  وال����دول����ي����ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

�شند  الدكتور جمال  �شعادة  بتكرمي 
الفكري  ب���دوره  اقتناعا  ال�شويدي 
اأ���ش��ه��م يف متتن  ال�����ذي  وال��ب��ح��ث��ي 
عن  ف�شال  البلدين  بن  العالقات 
املغاربة  واملثقفن  للباحثن  دعمه 
ع����ر ن�������ش���اط���ات م���رك���ز الإم���������ارات 
ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
يف  ت�شهم  التي  املختلفة  واإ�شداراته 
تغذية الن�شاط الفكري والثقايف على 
م�شتوى العامل العربي والإ�شالمي 
. ك��م��ا ت��ع��د ه���ذه ال��ن�����ش��اط��ات همزة 
و���ش��ل وق��ن��اة ات�����ش��ال ل غ��ن��ى عنها 
التوا�شل احل�شاري مع خمتلف  يف 
ثقافات العامل ول�شيما اأن الدكتور 
ال�شويدي يوؤكد دوما قناعته الذاتية 
احل�شاري  والنفتاح  احل��وار  بقيمة 
�شبق  وق��د  الثقافات.  خمتلف  على 
اإىل  ال�شتثنائي  التكرمي  ه��ذا  منح 
عامة  و�شخ�شيات  �شيا�شين  ق���ادة 

وف��ن��ي��ة م��رم��وق��ة اأب����رزه����م الأم����ري 
العهد  ويل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س ال���������وزراء 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال���دف���اع  وزي����ر 
والفنان   ..2011 ع��ام  ال�شعودي�ة 
ال�شايف  ودي����ع  امل���ع���روف  ال��ل��ب��ن��ان�����ي 
حممد  الكبري  ال�شعودي  ..والفنان 
اأخرى  �شخ�شيات  عن  ف�شال  عبده 
والإعالمي  الثقايف  املجال  ب��ارزة يف 
هذا  م��ث��ل  اإىل  وي��ن��ظ��ر  وال��ع��ل��م��ي. 
تعبريا  بو�شفه  التكرمي  من  النوع 
الكبريين  والتقدير  الم��ت��ن��ان  ع��ن 
ال���ت���ي تقدمه  اجل���ه���ة  ج���ان���ب  م����ن 
يف  ت�شهم  اأنها  ت��رى  �شخ�شيات  اإىل 
ال���ع���الق���ات بن  دع����م  ف��ع��ال يف  دور 
دورا  توؤدي  كما  الدول وتطويرها.. 
على  احل�شاري  التقدم  يف  حموريا 
وبن  عام  ب�شكل  الإن�شاين  امل�شتوى 
..كما يعد من  ب�شكل خا�س  ال��دول 

تكرميا  ال���روت���وك���ول���ي���ة  ال��ن��اح��ي��ة 
اجلوائز  ي�����ش��اه��ي  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع 
تاريخين  ق��ادة  اأ�شماء  حتمل  التي 
اأدوار  �شاحبة  ع��امل��ي��ة  و�شخ�شيات 
التاريخ  م���ر  ع��ل��ى  رائ�����دة  اإن�����ش��ان��ي��ة 
ال��ت��ك��رمي يحمل  ه���ذا  اأن  ول���ش��ي��م��ا 

ا�شم مدينة عريقة ذات �شلة وثيقة 
والإ�شالمي  ال��ع��رب��ي  ب��ال��ت��اري��خ��ن 
الإن�شاين  وال��ت��اري��خ  خ��ا���س  ب�شكل 
ب�����ش��ك��ل ع������ام. ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر اأن 
التخ�ش�شات  متعدد  املغربي  املركز 
والدولية  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات 

يعتر مركزا دوليا للتفكري والبحث 
و����ش���ي���اغ���ة الق�����رتاح�����ات وم���رك���زا 
املتعددة  والبحث واخلرة  للدرا�شة 
الأبعاد ويعالج عر ن�شاطاته ق�شايا 
وم�شكالت ا�شرتاتيجية ودبلوما�شية 

و�شيا�شية ودولية. 

�ضفري الدولة لدى الرازيل يلتقي 
رئي�س حمكمة احل�ضابات العليا

•• برازيليا -وام:

ال���ت���ق���ى �����ش����ع����ادة ����ش���ل���ط���ان را����ش���د 
ال�����دول�����ة لدى  ����ش���ف���ري  ال���ك���ي���ت���وب 
ج��م��ه��وري��ة ال����رازي����ل الحت���ادي���ة 
احل���������ش����اب����ات  م����ق����ر حم����ك����م����ة  يف 
الإحت�������ادي�������ة..م�������ع�������ايل ال�����وزي�����ر 
اوجو�شتو ناردي�س- رئي�س حمكمة 
�شيدران  ارودو  والوزير  احل�شابات 
- نائب رئي�س املحكمة . ومت خالل 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء 
ال��ب��ل��دي��ن وخا�شة  ب��ن  وال��ت��ع��اون 
يف جم��ال تبادل اخل��رات. واأبدى 
الوزير ناردي�س ترحيبه وا�شتعداد 
كافة  لتقدمي  ال��رازي��ل��ي  اجل��ان��ب 
لتعزيز  واخل�������رات  الإم���ك���ان���ي���ات 

التعاون بن البلدين .
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قرقا�س يراأ�س وفد الدولة امل�ضارك يف اجتماعات وزراء اخلارجية العرب بالقاهرة 

ميثاء ال�ضام�ضي ترتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة �ضندوق الزواج 

الديوان الأمريي بالفجرية يوقع مذكرة تفاهم مع �ضندوق الزكاة

•• القاهرة-وام:

تراأ�س معايل الدكتورانور حممد 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
اخل��ارج��ي��ة وف���د دول����ة الم�����ارات 
العربية املتحدة امل�شارك يف اعمال 
العربية  ال����دول  ج��ام��ع��ة  جمل�س 
ال��وزاري يف دورته  امل�ش������توي  على 
املائة  بعد  والثالث������ن  التا�شعة 
بالقاهرة  اعمالها  انطلقت  التي 
كامل  حم���م���د  ب���رئ���ا����ش���ة  ام���������س 
ع��م��رو وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�شري 
وم�شاركة  اللبناين  لنظريه  خلفا 
ن��ب��ي��ل ال��ع��رب��ي المن  ال���دك���ت���ور 
العربية  ال�����دول  جل��ام��ع��ة  ال���ع���ام 
او من  ال��ع��رب  اخل��ارج��ي��ة  ووزراء 

ميثلهم. 
و���ش��م ال���وف���د م��ع��ايل حم��م��د بن 
الدولة  �شفري  ال��ظ��اه��ري  نخريه 

•• اأبوظبي-وام:

�شامل  ميثاء  الدكتورة  معايل  تراأ�شت 
رئي�شة جمل�س  دولة  وزي��رة  ال�شام�شي 
الزواج..اإجتماع جمل�س  اإدارة �شندوق 
لعام  الأوىل  اجلل�شة  ال�شندوق  اإدارة 
اأ�شحاب  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك   2013
امل��ج��ل�����س يف مقر  اأع�������ش���اء  ال�������ش���ع���ادة 
املجل�س  . واعتمد  باأبوظبي  ال�شندوق 
خ������الل اإج���ت���م���اع���ه م���������ش����روع ج����دول 
جلنة  تقرير  اعتماد  مت  كما  الأع��م��ال 
بال�شندوق  اخلا�شة  امل��وج��ودات  ج��رد 
وفقا  ج������اء  وال���������ذي   2012 ل����ع����ام 
للحكومة  املوحدة  املالية  ل��الإج��راءات 
الإحتادية. واأثنى اأع�شاء املجل�س على 
النظام  تطبيق  يف  اجل����رد  جل��ن��ة  دور 
الإل��ك��رتوين اجلديد يف عملية اجلرد 
لحتياجات  تلبية  تطويره  مت  وال��ذي 

ال�شميلي  ب��وزارة اخلارجية وعلى 
الدولة  ب�����ش��ف��ارة  ث��ال��ث  ���ش��ك��رت��ري 

بالقاهرة. 

ال�شام�شي اأوامر �شرف منحة الزواج..
موؤكدة اأن هذه املنح ت�شب يف م�شلحة 
اأب���ن���اء ال��وط��ن وت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى بناء 
اأ�شر جديدة تنعم بال�شتقرار الأ�شري 

ال�شيا�شية  ل��ل�����ش��وؤون  اخل��ارج��ي��ة 
القطام  ���ش��امل  ال�����ش��ف��ري  و���ش��ع��ادة 
العربية  ال�������ش���وؤون  ادارة  م���دي���ر 

بال�شندوق  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  ق�����ش��م 
ب��اق��ة الأعمال  وال���ذي يعد ج���زءا م��ن 
يف  اإ�شتحداثها  مت  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املوؤ�ش�شة. كما اعتمدت الدكتورة ميثاء 

لدي  الدائم  ومندوبها  بالقاهرة 
اجلامعة العربية و�شعادة الدكتور 
ط�����ارق ال���ه���ي���دان م�����ش��اع��د وزي���ر 

ال��ع��م��ل وع��ل��ى ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي الذي 
ت�����ش��ه��ده م��وؤ���ش�����ش��ة ����ش���ن���دوق ال�����زواج 
يذكر   . ال��ع��م��ل  اإج��������راءات  ج��م��ي��ع  يف 
ال��ن��ظ��ام يف  ب��رجم��ة  و  اأن���ه مت ت�شميم 

•• الفجرية -وام:

حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
ام�����س مب��ك��ت��ب��ه يف ال���دي���وان الأم����ريي 
م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ور ه��������ادف ج����وع����ان 
جمل�س  رئي�س  العدل  وزي��ر  الظاهري 
عبد  و���ش��ع��ادة  ال���زك���اة  ���ش��ن��دوق  اإدارة 
العام  الأم���ن  امل��ه��ريي  ب��ن عقيدة  اهلل 
لل�شندوق والوفد املرافق لهما..وذلك 
يف اإطار دعم اأعمال �شندوق الزكاة يف 

الإمارة.
مذكرة  توقيع  ال�شتقبال  خ��الل  ومت 
ت����ف����اه����م ب������ن ال��������دي��������وان الم��������ريي 
وال�������ش���ن���دوق وق���ع���ه���ا ����ش���ع���ادة حممد 
���ش��ع��ي��د ال���ظ���ن���ح���اين م���دي���ر ال����دي����وان 
الأم�������ريي ب��ال��ف��ج��رية و����ش���ع���ادة عبد 
العام  الأم���ن  امل��ه��ريي  ب��ن عقيدة  اهلل 
الإتفاقية  ت��ن�����س  ال���زك���اة.  ل�����ش��ن��دوق 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإن�����ش��اء وو����ش���ع اخلطط 
والرامج امل�شتقبلية والتي تهدف اإىل 
الطرفن  امل�شرتك بن  العمل  تن�شيق 
حيث يقوم الطرفان باإفراد م�شاحة يف 
ال�شوء  لت�شليط  الإعالمية  موادهما 
لفعاليات  والت�شويق  الن�شاطات  على 
ال��ط��رف الآخ����ر ودع���م وت��ع��زي��ز الدور 
العمل  ميادين  يف  منهما  بكل  امل��ن��وط 
م�شتوى  على  والجتماعي  الإن�����ش��اين 
ال����دول����ة... وح�����ش��د وت��وح��ي��د اجلهود 
لالإفادة الق�شوى من خرة الطرفن 
يف املجالت املختلفة ل �شيما يف املجال 
الإداري واإعداد مالحق ر�شمية ت�شاف 
ملذكرة التفاهم بالأعمال املتفق عليها 
والتجارب  واخل���رات  املعرفة  وت��ب��ادل 
وتبادل  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��م��ي��ز  جم���ال  يف 
الراأي وامل�شورة لدعم وم�شاندة جهود 

ادخال  عملية  وتي�شري  الطرفن  كال 
الثبوتية  ب�����الأوراق  م��رف��ق��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
اخلا�س  ال���زك���اة  م�شتحقي  ب��رن��ام��ج 
من  الكثري  يوفر  ما  وه��و  بال�شندوق 
الإمارة  مواطني  على  والعناء  اجلهد 
من ال�شفر لأبو ظبي لتقدمي اأوراقهم. 
تتمثل  ال�شندوق  طموحات  ب��اأن  ون��وه 
املواد  يف  م�شاحة  اإف����راد  على  بالعمل 
ال�شوء  لت�شليط  للجانبن  الإعالمية 
لفعاليات  والت�شويق  الن�شاطات  على 
ال���ط���رف الآخ������ر. واأك�����د امل���ه���ريي باأن 
ال��دي��وان يهدف  م��ع  ال�شندوق  ت��ع��اون 
لالإفادة  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د  ح�شد  اإىل 
ال���ق�������ش���وى م����ن خ�����رة ال���ط���رف���ن يف 
املجال  يف  �شيما  ل  املختلفة  امل��ج��الت 
وكذلك  امل��وؤ���ش�����ش��ي  وال��ت��م��ي��ز  الإداري 
للحالت  امل��ال��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي 
درا�شتها  ب��ع��د  ب��ال��ف��ج��رية  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وال�شروط  امل���ع���اي���ري  م���ع  وت���واف���ق���ه���ا 
الزكاة  م�شتحقي  لالئحة  املو�شوعة 
م��ن ال�����ش��ن��دوق.. م��ع��رب��ا ع��ن �شعادته 
امل�شاريع  يف  ال�����ش��ن��دوق  ي�����ش��ارك  اأن 
اخل���دم���ي���ة ال���ت���ي ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
اأحكام  الإماراتي وتتوافق مع  املجتمع 
توقيع  وح�شر  الإ�شالمية.  ال�شريعة 
مدير  الزحمي  �شامل  التفاهم  مذكرة 
ال��ع��ه��د م���ن جانب  ���ش��م��و ويل  م��ك��ت��ب 
املزروعي  خلف  جمال  الزكاة  �شندوق 
ال��زك��اة والإع����الم  م����وارد  اإدارة  م��دي��ر 
اإدارة  البلو�شي مدير  وحممد �شليمان 
مدير  �شعيد  و�شامل  الزكاة  م�شتحقي 

مكتب الأمانة العامة. 

لكال  املوؤ�ش�شي  وال��ت��ط��وي��ر  التحديث 
ال��ط��رف��ن وع��ق��د ل���ق���اءات دوري����ة بن 
ال�شبل  اأجن��ح  حول  للت�شاور  الطرفن 
اأي  ومعاجلة  اأع���اله  ال��رام��ج  لتنفيذ 
التنفيذ  ذل��ك  تعرت�س  ق��د  �شعوبات 
وكذلك التعاون يف اأي جمالت اأخرى 
وبهدف  ال���ط���رف���ن.  ب����ن  م�����ش��رتك��ة 
الأهداف  وحتقيق  املذكرة  هذه  تنفيذ 
بتعين  ط��رف  ك��ل  يقوم  منها  املبتغاة 
واإخطار  موظفيه  م��ن  �شراكة  من�شق 
باأ�شمه وطريقة  الآخر خطيا  الطرف 
ل��ي��ق��وم مب��ه��ام الت�شال  ب��ه  الت�����ش��ال 
الآخ��ر ولتبادل  الطرف  والتن�شيق مع 
اأجل املتابعة  املعلومات بينهما . و من 
اجتماعا  ال��ط��رف��ان  يعقد  لالإتفاقية 
ربع �شنوي بهدف متابعة �شري املذكرة 
التي  وال�شعوبات  الجن���ازات  وتقييم 
تعرت�س ال�شراكة وميكن تعديل بنود 
املذكرة وفقا ملخرجات الجتماع الربع 

�شنوي. 
اأ�شاد معايل الدكتور هادف  من جهته 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ج��ه��ود  ال���ظ���اه���ري 
ال�شرقي  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د  ال�����ش��ي��خ 
الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د ويل 
يف  جهدهما  مثمنا  ال��ف��ج��رية..  ع��ه��د 
دع���م ال��ع��م��ل اخل����ريي وامل��ج��ت��م��ع��ي يف 
المارة.. ومعربا عن �شكره ملا يقوم به 
الديوان الأمريي من م�شاعي لتقدمي 
اأعرب  كما  بالإمارة.  اخلدمات  اأف�شل 
الظاهري عن اآماله يف اأن تتم املتابعة 
م��ع ال�����ش��ن��دوق وال��ت��ن�����ش��ي��ق ال���دائ���م يف 
الذي  ال��ع��م��ل اخل���ريي  �شتى جم���الت 
املعنية  ت��ن��ف��ذه م���ع خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات 
وزير  معايل  واأكد  وخارجها.  بالإمارة 
التعاون  ت��وث��ي��ق  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال���ع���دل 

ال��ب��ع�����س. وم���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد حممد 
الظنحاين مبا يقوم به �شندوق الزكاة 
اإجتماعي  ال��دول��ة من عمل خ��ريي  يف 
وما  الإ�شالمية  ال�شريعة  تعاليم  وفق 
التكافل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج��ه��د  م���ن  ي��ب��ذل��ه 
كافة  املجتمع  ف��ئ��ات  ب��ن  الإج��ت��م��اع��ي 
ال�شندوق  اأن  الدولة.. موؤكدا على  يف 
بال�شورة  اأه��داف��ه  حتقيق  على  ي�شعى 
القيادة  اإل��ي��ه��ا  ت��ط��م��ح  ال��ت��ي  امل���رج���وة 
ب���ال���دول���ة يف ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل اخل���ريي 
كافة  الإمكانيات  وتوفري  الإجتماعي 
العامة  امل�شلحة  ي��خ��دم  مب��ا  لنجاحه 
مذكرة  اإن  الظنحاين  وق��ال  للجميع. 
التفاهم تهدف اإىل امل�شاهمة يف تطوير 
واإطالق مبادرات ا�شرتاتيجية وبرامج 
الن�شائي  ال��ق��ط��اع  ت��خ��دم  جم��ت��م��ع��ي��ة 
وف���ئ���ات ال�����ش��ب��اب وك���ب���ار ال�����ش��ن وذوي 
لتحقيق  ودعما  اخلا�شة  الحتياجات 
امل��ت��ك��اف��ل وكذلك  امل���رتاح���م  امل��ج��ت��م��ع 
تطوير اآليات التقييم والتعامل يف دعم 

ديوان  ب��ن  فيما  امل�شتمر  والتن�شيق 
الفجرية  ح����اك����م  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
ت��ن��ف��ي��ذ خطط  ال����زك����اة يف  و����ش���ن���دوق 
وتثقيف  ت��وع��ي��ة  وب����رام����ج  م�����ش��رتك��ة 
املجالت  �شتى  يف  ب��الإم��ارة  للمجتمع 
اإ�شرتاتيجات  حتقيق  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
كافة  مثمنا  الطرفن..  كال  واأه���داف 
الزكاة  �شندوق  حققها  التي  املنجزات 
املا�شية..  ال��ف��رتة  خ��الل  الفجرية  يف 
التكافل  حت��ق��ي��ق  يف  ب�����دوره  وم�����ش��ي��دا 
الإج��ت��م��اع��ي ب��ن ك��اف��ة اأف���راد املجتمع 
اإدارة  اأكد رئي�س جمل�س  بالدولة. كما 
الإتفاقية  هذه  اأهمية  على  ال�شندوق 
ال�شراكة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ع دي�����وان ���ش��م��و احلاكم 
جمتمع  بناء  يف  ي�شهم  مبا  بالفجرية 
اإم����ارات����ي م��ت��الح��م م���رتاح���م.. لفتا 
ملبادئ  ترجمة  تعد  امل��ذك��رة  ه��ذه  ب���اأن 
التعاون  تعزيز  احلكومة الحتادية يف 
بع�شها  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب���ن  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

ذات  املواطنة  الأ���ش��ر  فئات  احتياجات 
ار�شاء  الإم���ارة مع  امل��ح��دود يف  الدخل 
ممار�شات  اأف�شل  تتبنى  مثالية  بيئة 
العمل املجتمعي. واأ�شار مدير الديوان 
ال��دي��وان واف���ق على  اأن  اإىل  الأم���ريي 
ت��ق��دمي م��ق��ر ل�����ش��ن��دوق ال��زك��اة �شمن 
الفجرية  حل��ك��وم��ة  ال��ت��اب��ع��ة  امل���راف���ق 
ي�شهم يف  الأع���م���ال منها مم��ا  لإجن����از 
مع  ال��ف��ج��رية  لأب��ن��اء  التعامل  تي�شري 
ال�شندوق. وبن عبد اهلل بن  خدمات 
عقيدة املهريي الأمن العام لل�شندوق 
الطرفن  متكن  التفاهم  م��ذك��رة  اأن 
م��ن ب��ح��ث ودرا����ش���ة وحت��دي��د احلالت 
امل�شتحقة للم�شاعدة اأو الزكاة الواقعة 
�شمن نطاقه وح�شب الأنظمة املعمول 
بها وال�شوابط واللوائح املعتمدة لدى 

ا�ضت�ضاري ال�ضارقة يطلع على خطط فروع دائرة التخطيط وامل�ضاحة يف املنطقة ال�ضرقية
واملهند�س  ال���ف���روع  ����ش���وؤون  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  العثمني  خمي�س  ي��و���ش��ف 
عبدالرحمن  واملهند�س  كلباء  يف  الدائرة  الفرع  مدير  النقبي  اأمي��ن 
فرع  مدير  النقبي  عبداهلل  واملهند�س  خورفكان  اف��رع  مدير  النقبي 
اإط��ار توا�شل  تاأتي يف  الزيارة  اأن  دبا احل�شن. و�شرح بطي بن خادم 
وامل�شاحة لالإطالع على  التخطيط  دائ��رة  املجل�س مع خمتلف فروع 
ما توؤديه من خدمات للمواطنن وذلك بعد زيارة وفد املجل�س للمقر 
الرئي�شي يف ال�شارقة وفرعها يف مدينة الذيد. واأ�شار ابن بطي اإىل اأن 
الإجتماع املو�شع مع مدراء فروع الدائرة يف املنطقة ال�شرقية يعك�س 
برنامج  اإط���ار  يف  وامل�شاحة  التخطيط  ب��دائ��رة  املنوطة  امل��ه��ام  اأهمية 
ال�شارقة  اإم��ارة  ت�شهدها  التي  العمرانية  والنه�شة  ال�شاملة  التنمية 
وو�شع  البدائل  درا�شة  واملتمثلة يف  ال�شرقية  املنطقة  خا�شة يف مدن 

�شيا�شات الدائرة الرامية اإىل النهو�س بالنواحي الإدارية والفنية من 
حيث تب�شيط الإجراءات وحتديث البيانات وتوظيف التقنيات العلمية 
احلديثة اإ�شافة اإىل توظيف ما لديها من خرة يف معاجلة املعوقات 
وتنفذ  ال�شارقة  اإم���ارة  تخدم  التي  املتينة  ا�شرتاتيجيتها  خ��الل  من 
ال�شكانية  للم�شاريع  وال��درا���ش��ات  املخططات  لإجن��از  الج���راءات  كل 
والتجارية وال�شناعية وغريها من اأجل اإن�شاء وتطوير خمتلف املرافق 
واخلدمات يف الإم��ارة وفق معايري التخطيط العمراين احل�شري . 
وناق�س اأع�شاء املجل�س خمتلف اأدوار فروع دائرة التخطيط وامل�شاحة 
املنجزات  ملواكبة  ال�شرتاتيجي  التخطيط  يف  ال�شرقية  املنطقة  يف 
والبيئي  احلياتي  ال��واق��ع  وتطوير  احلديثة  والعمرانية  احل�شارية 

وم�شاريع وبرامج التنموية املختلفة .

•• دبا احل�سن-وام:

بحث وفد جلنة املرافق العامة يف املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة 
ودائرة التخطيط وامل�شاحة يف املنطقة ال�شرقية يف الإمارة..�شيا�شات 
وما  باأعمالها  والفنية  الإداري����ة  بالنواحي  للنهو�س  ال��دائ��رة  ف��روع 
خادم  بن  املجل�س..بطي  وفد  �شم  �شاملة.  تنموية  برامج  من  تنفذه 
الطنيجي  �شبيعان  فاطمة  واأع�شائها  العامة  امل��راف��ق  جلنة  رئي�س 
وحميد بوفيري ال�شام�شي و�شعيد غامن ال�شويدي وعبداهلل ال�شجواين 
وحممد را�شد ر�شود وحممد الظهوري ومن الأمانة العامة للمجل�س 

اإ�شالم ال�شيوي وعبدالعزيز بن خادم .
املهند�س  من  كال  احل�شن  دب��ا  يف  ال�شت�شاري  املجل�س  وف��د  والتقى   

جانبه  من   . القادمة  املرحلة  متطلبات  ملواجهة  امل�شتقبلية  اخلطط 
الفروع  �شوؤون  مكتب  رئي�س  العثمني  خمي�س  يو�شف  املهند�س  اأ�شار 
اإىل ما توؤديه دائرة التخطيط وامل�شاحة من خالل خمتلف مكاتبها 
بتوجيهات  عمال  العمرانية  التنمية  م�شروعات  لتخطيط  وفروعها 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
عن  جهدا..ف�شال  يدخر  مل  ال��ذي  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
اإجناز  م��ن  تتمكن  حتى  ال��دائ��رة  ل��دع��م  ال�����ش��دي��دة  �شموه  توجيهات 
باملتابعة  م�شيدا   .. ل��الإم��ارة  ال�شاملة  التنمية  خطة  �شمن  اأهدافها 
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  يوليها  ال��ت��ي  ال��دوؤوب��ة 
التنفيذي.  املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي 
الإ�شت�شاري على كل  املجل�س  اأع�شاء  الفروع  العثمني وم��دراء  واطلع 

برنامج املنح الدرا�ضية يف وزارة �ضوؤون 
الرئا�ضة ينظم لقاء تعريفيًا يف الغربية 

 •• املنطقة الغربية-الفجر: 

يف  ام�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  ل���وزارة  التابع  الدرا�شية  البعثات  برنامج  نظم 
مدينة زايد باملنطقة الغربية لقاء تعريفيا لطلبة ال�شف الثاين ع�شر من 
واخلا�شة  احلكومية  اأبوظبي  ام��ارة  مبدار�س  علميا  املتميزين  املواطنن 
باملنح  اخلا�شة  العلمية  باملعايري  للتعريف   85% درجاتهم  تتجاوز  ممن 
الدولة وذلك يف مدر�شتي  داخل وخارج  الرنامج  التي مينحها  الدرا�شية 

الغربية للبنن وقطر الندى للبنات.
وتناول اللقاء ايل تراأ�شته مها �شعيد من�شق املنح الدرا�شية يف وزارة �شوؤون 
لالأر�شاد  الوطني  امل��رك��ز  م��ن  الكتبي  و�شيف  امل��رزوق��ي  را���ش��د  و  الرئا�شة 
لها  التقدمي  و���ش��روط  ال��رن��ام��ج  ملنح  التقدمي  طريقة  وال���زلل  اجل��وي��ة 
املزيد  ببذل  والطالبات  الطالب  البعثة  طالبت  حيث   ، للطلبة  ومزاياها 
ملنح  للتقدمي  توؤهلهم  التي  العالية  ال��درج��ات  على  للح�شول  اجلهد  من 
م�شتعر�شا  املرموقة  والعاملية  الوطنية  اجلامعات  يف  والدرا�شة  الرنامج 

�شروط القبول واإجراءات وخطوات التقدمي.
من  املتميزين  املواطنن  الطلبة  نخبة  ا�شتقطاب  على  الرنامج  ويعمل 
والوطنية  العاملية  اجلامعات  لأف�شل  وانبعاثهم  العامة  الثانوية  خريجي 
وتقدمي كافة خدمات الإر�شاد الأكادميي املبا�شر واملتابعة احلثيثة ل�شوؤونهم 
منذ اليوم الأول وحتى تخرجهم بهدف رفد الدولة بكوادر وطنية موؤهلة 
يف خمتلف التخ�ش�شات العلمية بهدف تنمية وتطوير العن�شر الب�شري يف 

الدولة من خالل اكت�شاب اأحدث املعارف والعلوم واخلرات.
املبتعثن من خالل  باإعداد وحت�شري الطلبة املر�شحن  و يقوم الرنامج 
اإر�شاد الطلبة واإطالعهم على طبيعة  عقد ور�س عمل متخ�ش�شة بغر�س 
اللغة  �شعوبات  على  بالتغلب  الكفيلة  ال�شبل  و���ش��رح  اجلامعية  احل��ي��اة 
وال���ع���ادات والأمن�����اط الج��ت��م��اع��ي��ة يف ب��ل��د الإي���ف���اد، ك��م��ا ي��ق��دم االرنامج 
اإ�شافة  واأثناء �شفرهم  اإليها الطلبة قبل  التي يحتاج  امل�شاعدة  اأن��واع  كافة 
اجلامعات  برامج  على  ولطالعهم  ال�شرورية  بالتعليمات  تزويدهم  اإىل 

اخلا�شة التي �شيدر�شون بها داخل الدولة .

اعــــــــالن تغيري ا�صم
انا، �شديق برياث بن امبي�شيكويا، احمل جواز �شفر  هندي رقم 
املقيم   2005/9/11 ب��ت��اري��خ  اب��وظ��ب��ي  م��ن  ال�����ش��ادر   3863399 اف 
 673007 م��ان��ك��ايف  ب��ري��د  مكتب  ���ش��دي��ق،  م��ن��زل  يف  دائ��م��ة  ب�شفة 
ب  امل�شرف، �س  يف  حاليا  املقيم  الهند  ك��ريال،   ، كوزيكو  مديرية 
ا�شمي من  بهذا اغري  املتحدة  العربية  الم��ارات  ابوظبي،   94353

�شديق برياث اىل �صديق مانالودي اعتبارا من اليوم.

فقدان جواز �صفرت
ندمي  حممد  امل��دع��و/  فقد 
حممد ح�شن      - باك�شتاين 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم  
من  )9452671(�شادر 
باك�شتان    من يجده عليه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

   050/7921306

فقدان �صهادة ا�صهم ت
فقد كل من الوارد ا�شمائهم �شهادات 
لبناء  ابوظبي  ل�شركة  تابعة  ا�شهم 

ال�شفن: 
1- لطيفة حممد احمد احلمريي

2- نوف حمد حممد عبداهلل بروك 
احلمريي

ت�شليمها   ال��رج��اء  يجدها  م��ن  فعلى 
الت�شال  او  امل���ذك���ورة  ال�����ش��رك��ة  اىل 

على الهاتف 050/6226175
م�شكوراً.

بقلوب موؤمنة بق�صاء اهلل وقدره 
ومبزيد من احلزن والأ�صى

تتقدم
اأ�صرة حترير جريدة الفجر

بخال�س العزاء و�صادق املوا�صاة اإىل

الزميل/ اأبوبكر ال�ضديق
وذلك يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والدته
�صائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع 

رحمته واأن يلهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

{ اإنا لل�ه واإنا اإلي�ه راجع�ون }



06 اخلميس -    7   مارس    2013 م    -    العـدد   10734
Thursday   7    March    2013  -  Issue No   10734

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

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

CN 1331663:ماجد املهريي رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شانزليزيه 

CN 1336775:للزهور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شباركلي 

CN 1186772:للخياطة الن�شائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القاهرة 
 CN 1187879-1:للنجارة اليدوية - فرع 1 رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة فرحانة

رخ�شة رقم:CN 1019904 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة فرحانة
FARHANA GROCERY

اىل/حممد جهاجنري للخ�شروات والفواكه
MOHAMMED JAHANGIR VEGETABILES & FRUITS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شارلر العاملية للنقليات

رخ�شة رقم:CN 1432760 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.40*0.15 اىل 0.15*0.5

تعديل ا�شم جتاري:من/�شارلر العاملية للنقليات
SARILAR INTERNATIONAL TRANSPORT

اىل/�شارلر العاملية لتاأجري اللت واملعدات  الثقيلة
SARILAR INTERNATIONAL RENT A MACHINE & HEAVY EQUIPMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة تاأجري اللت واملعدات الثقيله )7730004(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العاج الدولية لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1253298 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/العاج الدولية لل�شيانة العامة
IVORY INTERNATIONAL GENERAL MAINTENANCE

اىل/العاج الدولية للمقاولت وال�شيانة العامة
IVORY INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها - الفئة ال�شاد�شة )4100002.7(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوطينة خلدمات حقول النفط ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1318220 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ال�شيخة/�شيخة بنت زايد بن �شلطان اآل نهيان من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ال�شيخة/�شيخة بنت زايد بن �شلطان اآل نهيان من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبري عبدالقادر بني ها�شم

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

تعديل ا�شم جتاري:من/بوطينة خلدمات حقول النفط ذ.م.م
BU TINAH OIL-FIELD SERVICES LLC

اىل/بوطينة خلدمات حقول النفط
BU TINAH OIL-FIELD SERVICES

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شراء وبيع الرا�شي والعقارات )6810001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعالن قبل �صدور الرتخي�س
بهذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية بان 
الرخ�شة التجارية رقم  CN 1094693 بال�شم التجاري: ركن 
ال�شادة / حممد را�شد  العامة ذ.م.م وميلكها  المارات للمقاولت 
حميد را�شد املقبايل امارات اجلن�شية و�شلطان را�شد حميد را�شد 

املقبايل امارات.
حيث ابدى املذكورين اعاله رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:
تنازل املذكورين اعاله لل�شيد/را�شد حممد �شعيد احمد املقبايل - امارات

تعديل ال�شم التجاري/ركن المارات للمقاولت العامة
تعديل ال�شكل القانوين اىل موؤ�ش�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رملة زاخر للنقليات العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1146981 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شليمان عبداهلل علي حامد الدرعي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شليمان عبداهلل علي حامد الدرعي من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد م�شبح �شامل الدرعي

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

تعديل ا�شم جتاري:من/رملة زاخر للنقليات العامة ذ.م.م
RAMLAT ZAKHER GENERAL TRANSPORT LLC

اىل/رملة زاخر للنقليات العامة 
RAMLAT ZAKHER GENERAL TRANSPORT

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

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

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

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

 رخ�شة رقم:CN 1033662 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مبارك عبداهلل ن�شيب كرامه العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف في�شل المن حممد علي
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل احمد عبداهلل مر�شد الرميثي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1.0*4.50
تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة اخلرطوم

AL KHARTOOM GROCERY
اىل/مغ�شلة ال�شرمد

AL SRMD LAUNDRY
تعديل ن�شاط/ا�شافة كي املالب�س )9601001(

تعديل ن�شاط/ا�شافة غ�شيل املالب�س )9601002(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة البطن للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1028653 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة البطن للمقاولت العامة
AL BATIN GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

اىل/ موؤ�ش�شة البطن لل�شيانة العامة
AL BATIN GENERAL MAINTENANCE

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

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

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

CN 1076953:واحلدادة امل�شلحة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة را�شد �شعيد را�شد بد�س ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حم�شن ناجي حم�شن ده�شل احلارثي 

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

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

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

اإعــــــــــالن
هاو�س  ال�ش�����ادة/فروت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1402012 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل علي عبيد را�شد املن�شوري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان علي عبيد را�شد املن�شوري 
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شاركة للتجارة 
العامة رخ�شة رقم:CN 1238052 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل علي عبيد را�شد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان علي عبيد را�شد املن�شوري 

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

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

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

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

 CN 1175921:للخياطة والقم�شة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاه حممد خان حاجي بري حممد خان )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نياز حممد خان 

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

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

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج عبداهلل النوبي ل�شبغ 

و�شمكرة ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1114439 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/كراج عبداهلل النوبي ل�شبغ و�شمكرة ال�شيارات
ABDULLA ALNOUBI CAR-DANTING & PAINT GARAGE

اىل/ كراج عبداهلل النوبي ل�شبغ ال�شيارات
ABDULLA ALNOUBI CAR PAINT GARAGE

تعديل ن�شاط/حذف �شمكرة املركبات )4520001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

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

 CN 1193213:لتجارة مواد التنظيف ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف حممد م�شبح فار�س ال�شام�شي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر مرزوق مهدي حممدالحبابي

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

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

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

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

CN 1107845:ابو امن التجارية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

تنويه
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العفراء لتجارة الدوية 

البيطرية رخ�شة رقم:CN 1318416 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد حممد ال�شرقي �شنوح العامري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حممد الدحبه احل�شيني العفاري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1.20*3 اىل 3*1

�شهيل حممد  ن�شيب  بناية  الوقن  الوقن  العن  تعديل عنوان/ من 
يطبع العامري اىل العن العن ال�شاروج بناية ورثة �شامل عبداهلل 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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املجتمعية براأ�س اخليمة تك�ضف خماطر اخلدم على الأطفال
•• راأ�س اخليمة - الفجر

املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  نظمت 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ�س 
اخل��ي��م��ة حم��ا���ش��رة ت��وع��وي��ة عن 
خم���اط���ر اخل�����دم ع��ل��ى الأط���ف���ال 

وذلك �شمن حملة
 ))اأب���ن���اوؤن���ا م�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا(( التي 
مدر�شة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظمها 
براأ�س  الثانوي  للتعليم  احلديبة 

املتحدة من اأهمية بالغة يف تن�شئة 
و تربية الأبناء واملحافظة عليهم 

و حمايتهم من كل �شوء . 
كما �شرحا �شافيا للمخاطر التي 
تهدد الأبناء جراء العتماد الكلي 
على اخلدم يف تربية الأبناء وعدم 
وانعكا�س  ومراقبتهم،  متابعتهم 
ذل����ك ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 

القدوة ال�شيئة،
 وت�������ش���وه ال��ق��ي��م وت��ن��اق�����ش��ه��ا، و 

تاأتي  املحا�شرة  ان  امل��ع��ل��وم  وم��ن 
����ش���م���ن ب����رام����ج امل����ح����ا�����ش����رات و 
اإدارة  ت��ع��ق��ده��ا  ال���ت���ي  ال����ن����دوات 
على  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  ال���������ش����رط����ة 
م�����ش��ت��وى الإم�������ارة وف����ق اخلطة 
الداخلية  ل��وزارة  الإ�شرتاتيجية 
واأهدافها الرامية اإىل اإبقاء معدل 
امل�شتويات  اأدن����ى  ع��ن��د  اجل��رمي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن اأج���ل احل��ف��اظ على 

امن ورخاء املجتمع . 

اخليمة ، مب�شاركة ما يقارب من 
)65( طالبة .

امل�شاعد  امل��ح��ا���ش��رة  يف  وحت����دث 
اأول اأحمد حممد ال�شحاري من 
مبركز  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة 
متناول  ال�شامل  املعمورة  �شرطة 

اأهمية تربية الأبناء.
 كما ورد يف كتاب اهلل و�شنة نبيه 
ما  و   ، و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���ش��ل��ى 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  تقدمه 

اف���ت���ق���اد ال���ق���وام���ة ال���رتب���وي���ة، و 
يوؤدي  ال���ذي  و  ال�شلبي  التدليل 

اإىل الإتكالية.
يكون  اخل�����ادم�����ة  ان  م���و����ش���ح���ا 
و  الطفل  على  �شلبي  ت��اأث��ري  لها 
مثل  مهمة  جم���الت  يف  الأ����ش���رة 
القيم الدينية ، الثقافية ، النمو 
الأمناط   ، والجتماعي  اللغوي 
والعالقات  ال��رواب��ط  ال�شلوكية، 

الزوجية والأ�شرية . 

حملة مدر�ضية براأ�س اخليمة للتوعية بالثال�ضيميا طرق دبي تنهي ا�ضتعداداتها لأ�ضبوع املرور اخلليجي الأحد املقبل
•• دبي-وام:

املرور  اأ�شبوع  لإ�شتقبال  ا�شتعداداتها  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأنهت 
توعوية  واأن�شطة  بفعاليات  املقبل  الأح��د  ينطلق  ال��ذي   2013 اخلليجي 
ميثاء  املهند�شة  واأع��رب��ت  وخ��ارج��ه.  الهيئة  مبنى  داخ��ل  متنوعة  وم��روري��ة 
ارتياحها  ع��ن  بالهيئة  وال��ط��رق  امل���رور  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��دي  ب��ن 
يف  امل��روري��ة  التوعية  ف��ري��ق  اإع����داده  على  عكف  ال���ذي  الفعاليات  ل��رن��ام��ج 
 14 اإىل   10 من  الفرتة  خالل  وي�شتمر  املا�شية  الأ�شابيع  خالل  املوؤ�ش�شة 
مار�س اجلاري. واأ�شافت انه مت الرتكيز اأثناء التح�شري للفعاليات على اأن 
تعك�س الأن�شطة املتنوعة روح ال�شعار لأ�شبوع املرور اخلليجي 2013 غايتنا 
�شالمتك والرتكيز على ثالث نقاط رئي�شة هي و�شوح الر�شائل التوعوية 
للجمهور واختيار الطرق املنا�شبة لإي�شالها والو�شول اإىل اأكر عدد ممكن 

من م�شتخدمي الطريق. واأ�شارت اإىل اأن الفعالية الرئي�شة يف اأ�شبوع املرور 
ا�شتقبال  �شيتم  حيث  الهيئة  مبنى  يف  الرئي�شي  بامل�شرح  �شتكون  اخلليجي 
ممثلي اإدارات املرور يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ودعوة بع�س اجلهات 
املحلية والدولية املعنية بق�شية ال�شالمة املرورية ..و�شيتم تكرمي الفائزين 
حول  ت��وع��وي  ت�شميم  اأف�شل  م�شابقة  يف  امل�شاركن  اجلامعات  ط��الب  م��ن 
ا�شتعرا�س الإ�شدارات احلديثة من الأفالم  اإىل  القيادة بالإ�شافة  م�شتتات 
الكرتونية املوجهة للفئات العمرية الدنيا واإطالق العدد اجلديد من جملة 
توازن  قناة  يف  لالأطفال  املوجهة  التوعوية  الفال�شات  عر�س  وب��دء  �شالمة 
ت�شمل  �شوف  لالأ�شبوع  الرئي�شة  الفعاليات  اإن  عدي  بن  وقالت  الف�شائية. 
لقاءات وحما�شرات توعوية لالأمهات والأطفال يف امل�شت�شفيات وزيارة بع�س 
م�شابي احلوادث املرورية وتنظيم العديد من الفعاليات الطالبية بالتن�شيق 

مع اإدارات املدار�س يف دبي وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

الثانوي  للتعليم  ال�شباحية  املهنية مبدر�شة  التنمية  فريق  نظم 
للبنات يف راأ�س اخليمة، �شباح اأم�س الأول، حملة توعية مبر�س 

الثال�شيميا، حتت �شعار )افح�س ت�شلم، ل للثال�شيميا(.
املراحل  خمتلف  م��ن  حكومية،  مدر�شة   15 احلملة  يف  �شاركت 
التعليمية يف منطقة راأ�س اخليمة التعليمية. وت�شمنت فعاليات 
احلملة فتح باب الترع بالدم، بالتعاون مع منطقة راأ�س اخليمة 

الطبية ومركز الأمرا�س الوراثية يف دبي .
واأكدت بدرية ال�شعدي، مديرة مدر�شة ال�شباحية، اأهمية التوعية 
امل�شتمرة بالثال�شيميا، امل�شنفة �شمن اأمرا�س فقر الدم الوراثي، 

بكرة  املنت�شر  املتو�شط(،  الأبي�س  البحر  )اأنيميا  با�شم  املعروف 
يف املنطقة.

املبكر  الك�شف  باأهمية  التوعية  اإىل  تهدف  احلملة  اأن  مو�شحة 
اأطفال  اإجن����اب  ف��ر���س  ال�����زواج، لتعزيز  ق��ب��ل  ال��ط��ب��ي  وال��ف��ح�����س 
اأ�شحاء �شمن حياة اجتماعية م�شتقرة، م�شيدة بالقبال الكبري 
على الترع بالدم ل�شالح مر�شى الثال�شيميا من قبل الهيئتن 

الإدارية والتدري�شية والطالبات والأمهات.
كما ت�شمن برنامج احلملة عر�شا لفرقة مو�شيقى �شرطة راأ�س 
نفذها  الثال�شيميا،  عن  وحما�شرة  متثيلية،  وم�شاهد  اخليمة، 
م��رك��ز الأم���را����س ال��وراث��ي��ة ب��دب��ي. واخ��ت��ت��م��ت ب��ت��ك��رمي املدار�س 

امل�شاركة يف املعر�س التوعوي، امل�شاحب للحملة.

يربط الباحثني عن العمل مع 13 جهة 

حممد بن �ضعود يد�ضن اأول موقع الكرتوين حكومي للوظائف براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة - الفجر  

د�شن �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
بن �شقر القا�شمي ويل عهد اإمارة 
راأ�س اخليمة اأول موقع اإلكرتوين 
اخليمة  براأ�س  للوظائف  حكومي 
اأطلقته دائرة اخلدمة املدنية على 
هام�س افتتاح معر�س راأ�س اخليمة 
يف  والتوظيف  والتدريب  للتعليم 

دورته اخلام�شة 2013 
وقال الدكتور حممد عبد اللطيف 
دائ���رة اخلدمة  ع��ام  م��دي��ر  خليفة 
امل���وق���ع  ت�������ش���م���ي���م  مت   : امل����دن����ي����ة 
وت�شغيله  اجل���دي���د  الإل����ك����رتوين 
وف����ق روؤي�����ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة تهدف 
الب�شرية  امل����������وارد  ل����ش���ت���ق���ط���اب 
املوؤهلة  ال���ك���ف���اءات  ذات  امل��واط��ن��ة 
واملهارات العالية واملحافظة عليها 
ويتكامل م�شروع املوقع الإلكرتوين 
احلكومي للوظائف براأ�س اخليمة 
التي  للتوطن  اأب�����ش��ر  م��ب��ادرة  م��ع 
لالمارة  التنفيذي  املجل�س  عهد 
امل���دن���ي���ة مبهام  ل����دائ����رة اخل���دم���ة 
بالتعاون  تنفيذها  على  ال���ش��راف 

مع اجلهات املخت�شة .

،والإدارة،  وامل��ح��ا���ش��ب��ة  وامل���ال���ي���ة، 
وخ����دم����ة امل���ت���ع���ام���ل���ن وغ����ريه����ا ، 
البيانات  ق���اع���دة  ان  اىل  م�����ش��ريا 
اخل��ا���ش��ة ب��وظ��ائ��ف راأ�����س اخليمة 
الوا�شعة  امل�شادر  اأك��ر  واح��دة من 
لطلبات التوظيف يف الإمارة، ويتم 
اأحدث  لعر�س  با�شتمرار  حتديثها 
فر�س العمل و�شد فجوة الوظائف 

بحكومة راأ�س اخليمة.
ومن جانبها قالت بدرية املزروعي 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام دائ�����رة اخلدمة 
امل��دن��ي��ة ب����اأن اأب����رز اأه�����داف املوقع 
بحكومة  ل��ل��وظ��ائ��ف  الإل���ك���رتوين 
راأ�س اخليمة هو ال�شهام يف ح�شر 
الإمارة  يف  التوظيف  طلبات  كافة 
ع��ر ق��اع��دة ب��ي��ان��ات م��وح��دة تعد 
يف  العمل  اأ�شحاب  لكافة  مرجعية 

الإمارة.
النعيمي  عي�شى  عائ�شة  و�شرحت   
املن�شق  و  الأداء  اإدارة  ق�شم  مدير 
اخليمة  راأ���س  موقع  مل�شروع  العام 
للوظائف ان امل�شتفيدين من املوقع 
على  ال���ت���ع���رف  الن  مب���ق���دوره���م 
العمل  واأ�شحاب  الوظائف  اأح��دث 
املهمن يف اإمارة راأ�س اخليمة حتت 

ت�شجيل  جانب  اىل  واح���دة،  مظلة 
الذاتية  ال�شرية  وتقدمي  اأ�شمائهم 
تعبئة  خالل  من  و�شرعة  ب�شهولة 
واملعلومات  امل���رغ���وب���ة  ال��وظ��ي��ف��ة 
الت�شال  وم��ع��ل��وم��ات  ال�شخ�شية 
التعليمية  واخل��ل��ف��ي��ة  واخل������رة 
وامل���ه���ارات وال��ل��غ��ات واإرف�����اق امللف 
وحتميل  الذاتية  لل�شرية  الأ�شلي 
ال�شورة ال�شخ�شية يف حال الرغبة 
فر�شة  امل����وق����ع  وي����وف����ر  ذل�����ك  يف 
ل���ت���ع���دي���ل امل���ع���ل���وم���ات م����ع وج����ود 
لإر�شال  خ��ا���س  ال���ك���رتوين  ب��ري��د 
العمل  ���ش��اح��ب  ب���ن  امل��خ��اط��ب��ات 

والباحث عن عمل .
امل���وق���ع  اأن  ال���ن���ع���ي���م���ي  وت����اب����ع����ت 
بخ�شائ�س  ي��ت��م��ت��ع  الل����ك����رتوين 
اأ�شحاب  ت�����ش��ج��ي��ل  م���ث���ل  م���ه���م���ة 
الوظائف  ع���ن  والإع������الن  ال��ع��م��ل 
م���ن خ����الل م��ع��ل��وم��ات وخ���ي���ارات 
ال���وظ���ي���ف���ة وال���������ش����روط ال���واج���ب 
مع   ، العمل  طالب  ل��دى  توافرها 
الباحثن  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اإم��ك��ان��ي��ة 
م���ن خ���الل اجلن�شية  ال��ع��م��ل  ع���ن 
وع������دد ����ش���ن���وات اخل������رة وجم����ال 
 ، اخل�شائ�س  م��ن  وغ��ريه��ا  العمل 

اإم��ك��ان��ي��ة حفظ  ف�شال ع��ن وج���ود 
ال��ب��ح��ث،ع��ن ال��وظ��ائ��ف م��ن خالل 
 . العمل  وجم��ال  الوظيفي  ال���دور 
وق��ال��ت : اأي�����ش��ا م��ن ف��وائ��د املوقع 
املتقدم من خالل  البحث  امكانية 
ا�شم �شاحب العمل ووجود ن�شائح 
ل��ك��ت��اب��ة ال�����ش��رية ال��ذات��ي��ة ووج���ود 
البيانات  جل���م���ي���ع  ك����ام����ل  �����ش����رح 
الذاتية،  ال�شرية  لتعبئة  املطلوبة 
اأ�شئلة  اإدراج  اأي�شا خا�شية  وتوجد 

العمل  اأ���ش��ح��اب  قبل  م��ن  ب�شيطة 
لالإجابة  ع���م���ل  ع����ن  ل��ل��ب��اح��ث��ن 
عليها عند التقدمي على الوظائف 
وجود  و  العمل،  ب�شاحب  اخلا�شة 
الباحثن  طلبات  ملراجعة  خا�شية 
العمل  اأ�شحاب  قبل  عن عمل من 
واإم��ك��ان��ي��ة اخ��ت��ي��ار ال��ب��اح��ث��ن عن 
عمل ودعوتهم الكرتونياً حل�شور 
وميكن  والخ����ت����ب����ارات  امل���ق���اب���الت 

حتديد موعد لكل مقابلة.

يوفر  امل��وق��ع  اأن  خليفة  واأ����ش���اف 
اأف�شل فر�س للباحثن عن العمل 
انطالقا  اخليمة  راأ���س  حكومة  يف 
من كونه عبارة عن �شبكة لالت�شال 
العمل  ع��ن  الباحثن  ب��ن  املبا�شر 
واأكر من 13 جهة حكومية براأ�س 
اخليمة كمرحلة اأوىل بينما �شيتم 
اإدماج اأ�شحاب العمل يف القطاعن 
اأقرب  يف  واخلا�س  احلكومي  �شبه 
وقت لال�شتفادة من خدمات املوقع 
املجالت  ك��اف��ة  ب��ط��رح  تهتم  ال��ت��ي 
مثل  املختلفة  والعلمية  العملية 
املعلومات،  تكنولوجيا  الهند�شة، 

اإعالن ا�ضماء الفائزين بجائزة ال�ضارقة 
لالإبداع العربي الدورة 16 

من اجلزائر عن جمموعتها الطفل والأجهزة .
اأحمد  �شاد�شا: الفائزون يف جمال النقد الأول: علي 
ع��ل��ي ع���م���ران ع��ل��ي ع���م���ران م���ن م�����ش��ر ع���ن درا�شته 
التقنيات الدرامية يف البناء ال�شعري درا�شة يف فاعلية 
اأحمد  الن�س ال�شعري الثاين: ولد متايل ملرابط بن 
 : العربي  ال�شعر  درام��ي��ة  درا�شته  عن  موريتانيا  من 
مقاربة لن�شو�س موريتانية حديثة الثالث: اإبراهيم 
ال�شيخ  �شند  اإب��راه��ي��م  ال�شيخ  اأح��م��د  اإب��راه��ي��م  �شند 
البناء  يف  الدرامية  التقنيات  درا�شته  عن  م�شر  من 
كان   . عبدال�شبور  ���ش��الح  �شعر  يف  درا���ش��ة  ال�شعري 
املوؤمتر ال�شحفي بداأ بكلمة ل�شعادة عبداهلل العوي�س 
فيها  اك��د  بال�شارقة  والإع���الم  الثقافة  دائ���رة  رئي�س 
عن  وتنم  وال�شعادة  بالعتزاز  تبعث  اجلائزة  هذه  ان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يوليه  ال��ذي  الكبري  احلر�س 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
الوطن  يف  املبدعن  لأب��ن��ائ��ه  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
ال��ع��رب��ي والل��ت��ف��ات اإىل ال��ت��ج��ارب الأدب��ي��ة ال��ت��ي من 
املمكن اأن تكون ذات �شاأن يوؤهلها اإىل الولوج اإىل عامل 

الكتابة الإبداعية.
 وه���ذا م��ا ت���وؤك���ده ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
الثقايف  الن�شاط  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  تعزيز  يف  ال�شارقة 
وت��وؤدي معناها ومغزاها  من خالل مبادرات تواكبها 
وملتقى  ال�شباب  لل�شعراء  ال�شارقة  ملتقى  كمبادرة 
ال�شارقة لكتاب امل�شرح ال�شباب والذي ي�شد رحاله اإىل 
اأرجاء الوطن العربي بغية البحث عن م�شروع الأديب 

العربي وتكرميه بن اأهله وذويه.
امل�����ش��ارك��ن يف ه����ذه اجل���ائ���زة ومنذ   وذك����ر ان ع����دد 
فاز  م�شاركا   6266 بلغ  1997م  ع��ام  انطالقتها 
اجلوائز  اإىل  بالإ�شافة  م�شارك   300 يقارب  ما  بها 
الت�شجيعية . بعد ذلك قراأت نريوز الريكي م�شوؤولة 
تقرير  بالدائرة  الإع���الم  بق�شم  الإع��الم��ي  الت�شال 
اأعدته  ال��ذي  العربي  ل��الإب��داع  ال�شارقة  جائزة  نتائج 
اأمانة  م��ن  امل��وؤمت��ر  ح�شر  للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة 
الدرا�شات  العزيز -رئي�س ق�شم  اجلائزة د. عمر عبد 
اأمانة  -من  �شري  الفتاح  وعبد  بالدائرة  والبحوث 
ج��ائ��زة ال�����ش��ارق��ة ل���الإب���داع ال��ع��رب��ي و ع��ل��ي��اء الغزال 

-من�شق اجلائزة .. و جمموعة من الإعالمين.

•• ال�سارقة-وام:

موؤمتر  يف  بال�شارقة  والع��الم  الثقافة  دائ��رة  اأعلنت 
�شحفي عقدته مبقر الدائرة �شباح ام�س نتائج الدورة 
 . العربي  ل��الإب��داع  ال�شارقة  جلائزة  ع�شرة  ال�شاد�شة 
وجاء الفائزون على النحو التايل : يف جمال ال�شعر 
الأول حم��م��د ع��ب��داهلل ع��ب��دال��ب��ارى ع��ب��دال��ق��ادر من 
الثاين:  الأوىل  النار  ال�شودان عن جمموعته مرثية 
احل�شن  خالد  ال�شامرائي  ح�شن  عبدالرحمن  خالد 
م��ن ال���ع���راق ع��ن جم��م��وع��ت��ه م��الم��ح ال��ظ��ل الهارب 
احلناطي  حممد  احلناطي  عبداملنعم  حممد  الثالث 
م��ن م�شر ع��ن جمموعته بعد ال��ف��راغ م��ن اجل��ن��ون ، 
حممد عبده عبداهلل عبدالوهاب حممد ال�شودي من 
اليمن عن جمموعة يف دوامة املنفى . ثانيا الفائزون 
اأبوالهيتم  يا�شن  الأول:  الق�شرية  الق�شة  جمال  يف 
م���ن امل���غ���رب ع���ن جم��م��وع��ت��ه ع��ل��ى ه��ام�����س احلكاية 
ن�شو�س ميتا ق�ش�شية الثاين: ح�شن حممد �شريف 
من العراق عن جمموعته عليك املكوث طويال داخل 
ال��ع��و���س من  ال��ث��ال��ث : ح�شان حممد دي��ب  ال�����ش��وؤال 
�شوريا عن جمموعته اأ�شجار بحاجة اإىل قطع. ثالثا 
الوكيلي  الأول حم�شن  ال��رواي��ة  ال��ف��ائ��زون يف جم��ال 
من املغرب عن روايته رياح اآب الثاين: حممد الطاهر 
التعاويذ  اأر���س  روايته  ي�س علي مناع من م�شر عن 
عن  موريتانيا  من  اإبراهيم  فا�شل  حممد   : الثالث 
روايته ترياجنا ، وبا�شمة علي العنزي با�شمة العنزي 

من الكويت عن روايتها حذاء اأ�شود على الر�شيف .
يا�س   : الأول  امل�����ش��رح  جم����ال  يف  ال���ف���ائ���زون  راب���ع���ا: 
العراق  م��ن  ال�شعيدي  ي��ا���س  ال�شعيدي  زوي���د  ج��ي��اد 
الثاين:  امل��رق��ط��ن  ال���رج���ال  ذاك����رة  م�شرحيته  ع��ن 
عن  م�شر  من  البوقي  �شعبان  حممد  ح�شنى  �شعبان 
م�شرحية  الأب���ل  و  الر�شاع  ع��ب��داهلل  ليلة  م�شرحيته 
اأحمد  العبيدي  ج��دوع  كاطع  اأحمد  الثالث:  �شعرية 
ال��ع��ب��ي��دي م���ن ال���ع���راق ع���ن م�����ش��رح��ي��ت��ه ن��ح��ت ب���ارز. 
خام�شا: اأدب الطفل الأول: يو�شف بعلوج من اجلزائر 
اإن��ق��اذ ال��ف��زاع��ة ال��ث��اين: رام���ز طارق  ع��ن جمموعته 
اأطفال  عبداللطيف فريج من الأردن عن جمموعته 
يف حب الوطن الثالث: م�شعودة بنت م�شري بايو�شف 

بحث التعاون وتبادل اخلرات بني ادارتي ال�ضحة العامة يف بلدية مدينة اأبوظبي وبلدية دبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

العامة  ال�شحة  اإدارة  من  وفد  زار 
ادارة  اأب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  ب��ب��ل��دي��ة 
يف  دب��ي،  بلدية  يف  العامة  ال�شحة 
لتوطيد  امل�����ش��رتك��ة  ج���ه���ود  اإط�����ار 
وتبادل  التعاون  وتعزيز  العالقات 
ب��ن اجلانبن يف جمال  اخل���رات 
اخلرات  وت��ب��ادل  العامة  ال�شحة 
�شالونات  ب��اأن�����ش��ط��ة  يتعلق  ف��ي��م��ا 
تطوير  وال��ي��ة  التجميل،  وم��راك��ز 
والتن�شيق  البيانات  ت��ب��ادل  ب��رام��ج 
والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  جم����الت  يف 
التاآخي  بتعزيز  ي�شهم  ما  ال�شحي 
ب��ن ك��اف��ة ب��ل��دي��ات ال��دول��ة مل��ا فيه 
امل�شلحة العامة وخدمة املجتمع. 

املهند�س  رحب  الزيارة  م�شتهل  يف 
ال�شحة  ادارة  مدير  �شليمان  ر�شا 
وال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة ب��ب��ل��دي��ة دبي 
بوفد بلدية مدينة ابوظبي برئا�شة 
�شعيد حممد الرميثي رئي�س ق�شم 

تو�شلت  م����ا  ب����اأح����دث  اإم������داده������ا 
ورفدها  ال��رق��اب��ي��ة  التقنيات  اإل��ي��ه 
على  ال��ق��ادرة  الب�شرية  بالطاقات 
الت�شدي لأية م�شكلة �شحية وحلها 
وكذلك  ال�شليمة  العلمية  بالطرق 
على  ال��ق��ادرة  واخل���رات  الطاقات 
تاأخذ  �شاملة  ا�شرتاتيجية  ر���ش��م 
بيئتنا  خ�شو�شية  الع��ت��ب��ار  بعن 
الأ�شا�شية  ع��ن��ا���ش��ره��ا  واح������رتام 

والعمل على تنميتها .
ا����ش���ت���ع���ر����س الج����ت����م����اع جت�����ارب 
ال��ب��ل��دي��ت��ن ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات 
ال�����ع�����ام�����ة وت����ر�����ش����ي����خ اخل�����دم�����ات 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة وال�����ي�����ة اإ������ش�����دار 
ا�شتعمالت   ، امل��ه��ن��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ات 
اأجهزة الليزر ، املكمالت ال�شحية ، 
منتجات العناية ال�شخ�شية ، اأدوات 
التنظيف والتعقيم ، م�شتح�شرات 
التجميل ، امل�شاحات يف ال�شالونات 

ومراكز التجميل.
و اطلع وفد بلدية مدينة ابوظبي 

رقابة الن�شطة م�شيدا مبثل هذه 
الزيارات ودورها يف تعزيز وتنمية 
اخلرات  وتبادل  التعاون  عالقات 

بن الأ�شقاء يف بلديات الدولة.
بال�شرح  ر���ش��ا  امل��ه��ن��د���س  وت���ن���اول 
اإدارة ال�شحة العامة  دور واأه��داف 
يف ب��ل��دي��ة دب���ي م��ن خ���الل الهيكل 
ور�شالة  ل��روؤي��ة  ووف��ق��ا  التنظيمي 
وقيم البلدية التي تعمل وفقا لها 
للو�شول اىل مدينة متميزة تتوفر 

فيها كافة مقومات النجاح.
ال���رم���ي���ث���ي حر�س  ���ش��ع��ي��د  واك������د 
اب����وظ����ب����ي على  م����دي����ن����ة  ب����ل����دي����ة 
والتاآخي  التعاون  عالقات  توطيد 
م��ع ك��اف��ة ب��ل��دي��ات ال���دول���ة مل��ا فيه 
وذل��ك من خالل  العامة  امل�شلحة 
الفنية واخلرات  املعلومات  تبادل 

والزيارات ، 
ال�شحة  اإدارة  ان  الرميثي  وق���ال 
ابوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة  ال��ع��ام��ة 
ح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن حيث 

ع���ل���ى اآل����ي����ة ال���ع���م���ل ال����ت����ي حتكم 
العامة  وال�����ش��واب��ط  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
الرتخي�س  ع���م���ل���ي���ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
والتفتي�س لبلدية مدينة دبي وكافة 
ومتطلبات  الأخ�������رى  اخل����دم����ات 
ال�شالمة يف لعب الطفال و�شروط 
ال�����ش��الم��ة امل��ع��ت��م��دة واآل��ي��ة فح�س 
لت�شجيل  التقدمي  اللعب وطريقة 
عر  الكرتونيا  والإلعاب  املنتجات 
م��ن خالل  وذل��ك   )E-Form(
�شر  وكلمة  م�شتخدم  ا���ش��م  اإن�����ش��اء 
املعاملة واملرفقات  اإدخال  ومن ثم 

والدفع اإلكرتونياً.
العامة  ال�شحة  اإدارة  ان  وي��ذك��ر 
يف  عقدت  ابوظبي  مدينة  ببلدية 
تن�شيقيا  اجتماعا  املا�شي  فراير 
مع ممثلي هيئة ال�شحة بابوظبي 
العامة  وال��ن��ي��اب��ة  ال�شحة  ووزارة 
اآلية �شبط  ا�شتهدف بحث توحيد 
�شالونات  اأن�����ش��ط��ة  يف  امل��م��ار���ش��ات 
برامج  وتطوير  التجميل  ومراكز 

ذات  اجل��ه��ات  ب��ن  البيانات  ت��ب��ادل 
ال�شالونات  ب��اأن�����ش��ط��ة  ال���ع���الق���ة 
البلدية  روؤي�������ة  اإط�������ار  يف  وذل������ك 
الأف�شل  احلياة  م�شتوى  ل�شمان 
مدينة  ل�شكان  امل�شتدامة  والبيئة 

ابوظبي.
على  التاأكيد  الجتماع  خالل  ومت 
ال�شالونات  اأو���ش��اع  تعديل  اأهمية 
التي جتاوزت يف ن�شاطها، وتو�شيح 
اأداء  ينبغي  ك��ي  ال�شالون  مفهوم 
والتجميل،  للتزين  كمحل  مهامه 
بالتعاون  ل��ل��ت��ج��اوزات  وو���ش��ع ح��د 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ال�شحة  ه��ي��ئ��ة   � ال�����ش��ح��ة  وزارة 
ابوظبي  مدينة  وبلدية  بابوظبي 
وزارة  دور  تفعيل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال�����ش��ح��ة لو�شع  ال�����ش��ح��ة وه��ي��ئ��ة 
ال�شوابط يف ا�شتخدامات الأجهزة 
وت�شنيفها �شمن اأجهزة حتتاج اإىل 
ترخي�س فني اأو اأجهزة حتتاج اإىل 

ترخي�س طبي.

فقدان جواز �صفرت
زينب  امل�����دع�����وة/  ف���ق���دت 
حممد-   ب���ل���ول���ه  ع���ث���م���ان 
اجلن�شية-  ال�����������ش�����ودان 
ج�������������واز ������ش�����ف�����ره�����ا رق�����م  
)890170(   من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/1751084  

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ غ��ف��ور احمد 
باك�شتاين  اح��م��د-  من�شور 
�شفره  ج�������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة- 
)1159132(�شادر  رقم  
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان   م���ن يجده 
بال�شفارة  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
الدولة.  ل��دى  الباك�شتانية 

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و/ ج������وب������ال 
كري�شنان بريومال   - هندي 
رقم   �شفره  ج���واز  اجلن�شية- 
من  ف��ع��ل��ى   )3213075(
ي���ج���ده ب���رج���اء ت�����ش��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب مركز �شرطة او ال�شفارة 

هندية م�شكوراً 

فقدان جواز �صفرت
زكريا   ع���م���ار  امل����دع����و/  ف���ق���د 
عبدالرحمن باف�شل - اليمن 
رقم   �شفره  ج���واز  اجلن�شية- 
من  ف��ع��ل��ى   )2314181(
ي���ج���ده ب���رج���اء ت�����ش��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب مركز �شرطة او ال�شفارة 

مينية م�شكوراً 

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ب���������اول 
بريطانيا   - م�����ال�����ك�����ن    
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
     )705028100( رق���م  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

   055/3291306
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الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
جاردن  ويلن�س  التجاري  بال�شم   CN  1160659 رقم 
لتجارة الدوات ال�شحية بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1011160 بال�شم التجاري املجل�س الماراتي 
كافيه بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
املالب�س  خلياطة  ال�ش�����ادة/رميا�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�شائية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1180106 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد هالل حممد هالل الكويتي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل ابراهيم ك�شاورز
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبدالكرمي غلوم حممد البلو�شي

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

تعديل ا�شم جتاري:من/رميا�س خلياطة املالب�س الن�شائية ذ.م.م
RIMAS LAIDES TAILORING LLC

اىل/رميا�س خلياطة املالب�س الن�شائية
RIMAS LAIDES TAILORING

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا كرك بنق ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1442982 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خليفة حممد عبداهلل حممد النيادي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خليفة حممد عبداهلل حممد النيادي من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف في�شل �شعيد ح�شن �شعد الكوكباين

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

تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا كرك بنق ذ.م.م 
CAFATERIA KARAK PING LLC

اىل/كافترييا كرك بنق
CAFATERIA KARAK PING

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اجلوهرة 

ال�شرقية للنقليات واملقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1152795 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جا�شم حممد جابر احلمادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف عي�شه حممد حمو�س املزروعي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/طالب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذيبان للنقليات العامة واملقاولت
رخ�شة رقم:CN 1199627 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنم ال�شام للمقاولت العامة  

رخ�شة رقم:CN 1157915 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/جنم ال�شام للمقاولت العامة
AL SHAM STAR GEN - CONT

اىل/ جنم ال�شام لل�شيانة العامة
AL SHAM STAR GENERAL MAINTENANCE

دائرة  الغربية  املنطقة  زايد  مدينة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
املنطقة  اىل   11 رقم  حمل   241 الر�س  رقم  ال�شناعية  البلدية  ال�شوؤون 

الغربية ليوا يثي مكتب رقم 126 قطعة رقم 27
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
واملقاولت  لل�شيانة  الغربية  ال�ش�����ادة/رياح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والنقليات العامة  رخ�شة رقم:CN 1298984 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4.20*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/رياح الغربية لل�شيانة واملقاولت والنقليات العامة
WESTERN WINDS GENERAL CONTRACTING TRANSPORTING MAINTENANCE ESTABLI

اىل/ رياح الغربية لل�شيانة العامة ومقاولت الت�شجري
WESTERN WINDS GENERAL MAINTENANCE & IRRIGATION CONTRACTING

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية مدينة زايد ال�شناعية اجلديدة ار�س رقم 100 
حمل رقم 7 اىل املنطقة الغربية ليوا جفن مكتب رقم 17 قطعة رقم 2

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها )6820004(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

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

بتاريخ :2013/1/31م املودعة حتت رقم : 186044 
با�شم:انظمة النجم املتاألق الهند�شية     

وعنوان:ابوظبي ، مدينة حممد بن زايد ، �س.ب: 38646 ، هاتف: 024040700   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

ومقاومة  مر�شحات  نظم  وا�شالح  تركيب  املركزي  التكييف  �شيانة  الن��ذار  نظم  وا�شالح  ومتديد  تركيب 
احلريق.

الواقعة بالفئة :37
و�شف العالمه: العالمة عبارة عن NOVA باللون البنف�شجي ومن حرف N عالمة �شح باللونن الزرق 
V وال�شكل على  O و  الفاحت والبنف�شجي ويف نهايتها �شكل مثلث باللون الحمر والعالمة تقطع احلروف 

خلفية بي�شاء. 
ال�شرتاطات: .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

بتاريخ :2013/2/4م املودعة حتت رقم : 186197 
با�شم:ال�شركة احلديثة لالدوية     

وعنوان:ابوظبي ، �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ، �س.ب: 2515 ، هاتف: 0504746717   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 
احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وكالة ا�شترياد.

الواقعة بالفئة :35
mpc باللون الخ�شر  و�شف العالمه: العالمة عبارة عن كلمة احلديثة باللون الخ�شر الفاحت وا�شفلها 
الغامق واعلى العالمة من الي�شار �شكل كفن متقابلن يكمل بع�شهما البع�س اجلزء العلوي باللون الخ�شر 

الفاحت واجلزء ال�شفلي باللون الخ�شر الغامق وال�شكل على خلفية بي�شاء. 
ال�شرتاطات: .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

بتاريخ :2013/2/4م املودعة حتت رقم : 186199 
با�شم:ال�شيدلية احلديثة     

وعنوان:العن ، منطقة زاخر ، �س.ب: 2515 ، هاتف: 0504746717   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

�شيدلية .
الواقعة بالفئة :44

mpc باللون الخ�شر  و�شف العالمه: العالمة عبارة عن كلمة احلديثة باللون الخ�شر الفاحت وا�شفلها 
الغامق واعلى العالمة من الي�شار �شكل كفن متقابلن يكمل بع�شهما البع�س اجلزء العلوي باللون الخ�شر 

الفاحت واجلزء ال�شفلي باللون الخ�شر الغامق وال�شكل على خلفية بي�شاء. 
ال�شرتاطات: .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

بتاريخ :2013/1/27م املودعة حتت رقم : 185732 
با�شم:ح�شانة �شمارت �شتارتز انرتنا�شيونال     

وعنوان:ابوظبي ، �شارع دملا ، �س.ب:109109 ، هاتف: 0507300200 ، فاك�س: 026223321   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

دور ح�شانة .
الواقعة بالفئة :41

و�شف العالمه: العالمة عبارة عن ح�شانة باللون ال�شود و�شمارت باللون الزرق الفاحت وا�شفلها �شتارترز 
باللوان الحمر والخ�شر والزرق وال�شفر وعلى ي�شارها انرتنا�شيونال باللون ال�شود واعالها �شكل قبعة 
باللوان   STARTERS وا�شفلها  الفاحت  الزرق  باللون   smart ال�شكل  ي�شار  وعلى  الزرق  باللون  تخرج 
ال�شود  باللون   INTERNATIONAL NURSERY ا�شفلها  والحمر  والزرق  وال�شفر  الخ�شر 

واعالها �شكل قبعة تخرج باللون الزرق. 
ال�شرتاطات: .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

بتاريخ :2013/1/27م املودعة حتت رقم : 185729 
با�شم:ح�شانة كيدز لينك     

وعنوان:ابوظبي ، �شارع الكرامة ، �س.ب:109109 ، هاتف: 0507300200 ، فاك�س: 026223321   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

دور ح�شانة .
الواقعة بالفئة :41

و�شف العالمه: العالمة عبارة عن ح�شانة باللون ال�شود كيدز لينك باللوان ال�شفر والحمر والخ�شر 
والذن  العن  و�شكل  الحمر  باللون  ال�شغري  كبري  والخ��ر  �شغري  واح��د  لطفلن  وجهن  واعالها  والزرق 
 KIDZ - LINK باللون الزرق الكبري باللون الزرق و�شكل العن والذن باللون الخ�شر وعلى ي�شار ال�شكل
باللوان الخ�شر وال�شفر والزرق الفاحت والزرق الغامق والحمر وا�شفلها NURSERY باللون الزرق 
الغامق واعالها وجهن لطفلن واحد �شغري والخر كبري ال�شغري باللون الحمر و�شكل العن والذن باللون 

الزرق الكبري باللون الزرق و�شكل العن والذن باللون الخ�شر. 
ال�شرتاطات: .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

بتاريخ :2013/1/27م املودعة حتت رقم : 185730 
با�شم:ح�شانة اجلواهر ال�شغرية     

وعنوان:ابوظبي ، خليفة اأ �شارع 17 ، �س.ب:109109 ، هاتف: 0507300200 ، فاك�س: 026223321   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

دور ح�شانة .
الواقعة بالفئة :41

و�شف العالمه: العالمة عبارة عن وجه طفلن )ولد وبنت( وعلى ي�شار ال�شكل LITTLE باللون الزرق 
g باللون الخ�شر  gemz حرف  ا�شفلهما  I على �شكل جوهرة باللون الزرق الفاحت  الفاحت ونقطة حرف 
وحرف e باللون ال�شفر وحرف m باللون البنف�شجي وحرف z باللون الحمر وا�شفلها nursery باللون 

ال�شود وال�شكل على خلفية بي�شاء. 
ال�شرتاطات: .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

بتاريخ :2011/10/3م املودعة حتت رقم : 163228 
     entourage marketing & events:با�شم

وعنوان:دبي ، ديرة ، املرر ، �س.ب:79383 ، هاتف: 044370402 ، فاك�س: 044370401   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

الدارة الت�شويقية .
الواقعة بالفئة :35

 entourage marketing & events و�شف العالمه: عبارة عن خلفية بي�شاء ومكونة من كلمة
 and على �شكل تفاحة خ�شراء اللون وحرف o مكتوبة باحرف اجنليزية باللون ال�شود واحلرف الجنليزي

مكتوبة على �شكل الرمز & باللون الخ�شر.  
ال�شرتاطات:ل يوجد تطابق .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /جيتندرا للملكية الفكرية 
SS SupplySynergies : بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

بتاريخ :2012/4/19م املودعة حتت رقم : 172226 
با�شم:ارتور وال�شي برونتون     

وعنوان:دبي ، المارات العربية املتحدة ، �س.ب: 502613 ، هاتف: 971505258611+ ،
   artbrunton@supplysynergies.com : فاك�س:  ، الريد اللكرتوين 

وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :
خدمات الدعاية والعالن ادارة وتوجية العمال تفعيل الن�شاطات املكتبية .

الواقعة بالفئة :35
 Supply ال�شركة  ا�شم  م��ن   Supply Synergies التجارية  العالمة  ا�شم  اقتطفت  ال��ع��الم��ه:  و�شف 
Synergies FZ-LLC ويظهر يف �شورة العالمة التجارية احلرفن ss امل�شتقن من اأوائل حروف كلمتي 
با�شارة  احلرفن  هذين  احاطة  اىل  عمدنا  بديع  وباأ�شلوب   SUPPLY SYNERGIES التجاري  ال�شم 
زوبعه لت�شري اىل الطاقة العارمة لتظافر هذين احلرفن وهكذا فان العالمة التجارية هي اخت�شار ل�شم 

SUPPLY SYNERGIES ب�شورة معرة . 
ال�شرتاطات: .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

بتاريخ :2012/7/24م املودعة حتت رقم : 177051 
با�شم:كافترييا كرك �شتوب     

وعنوان:العن ، الطوية ، �س.ب: 23423 ، فاك�س: 037218559   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

كافترييا .
الواقعة بالفئة :43

و�شف العالمه: العالمة التجارية عبارة عن كلمة كرك مكتوبة باللغة العربية وهي باللون ال�شود ومقابل 
كلمة كرك هناك �شكل هند�شي بي�شاوي باللون البي�س وبداخل ال�شكل الهند�شي كلمة stop مكتوبة باللغة 
الجنليزية وهي باللون ال�شود وكذلك يوجد ابريق لل�شاي ا�شفل كلمة كرك وهي باللون ال�شود على مين 
ال�شكل الهند�شي وي�شار كلمة �شتوب توجد كلمة KARAK STOP CAFETERIA مكتوبة باللغة 

الجنليزية وهي باللون ال�شود. 
ال�شرتاطات:دون ا�شرتاطات .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

بتاريخ :2013/2/4م املودعة حتت رقم : 186218 
با�شم:�شركة احل�شن الهند�شية ابوظبي ذ.م.م     

وعنوان:ابوظبي ، بني يا�س ، املفرق ال�شناعية ، �س.ب: 47943 ، هاتف: 025828248 ، فاك�س:026218048   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

املعدنية  اعمال الطالء والدهانات للمباين العمال  الكهربائية  املقاولت  بانواعها  املباين  مقاولت م�شاريع 
واحلديدية خدمات ال�شرف ال�شحي و�شرف املياه املقاولت امليكانيكية مقاولت �شبكات وحمطات نقل الطاقة 

مقاولت �شبكات وحمطات توزيع الطاقة .
الواقعة بالفئة :37

وي�شكالن  وب�شكل مميز وكبري  الزرق  باللون  و )A( متداخالن   )H( العالمة عبارة عن العالمه:  و�شف 
�شبه دائره وا�شفل ال�شكل )احل�شن( باللون الزرق ا�شفلها )AL HASSAN( باللون الزرق وال�شكل على 

خلفية بي�شاء. 
ال�شرتاطات: .

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

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734 العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بارك للتجارة واملقاولت �س.م.م - ابوظبي

رخ�شة رقم:CN 1194880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*2 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/بارك للتجارة واملقاولت �س.م.م - ابوظبي

BARIK TRADING & CONTRACTING LLC ABU DHABI
اىل/�شركة بارك للتكنولوجيا ذ.م.م

PARK TECHNOLOGY COMPANY LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب معدات ابار النفط والغاز الطبيعي و�شيانتها )0910005(

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة ابار البرتول )0910007(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ابار النفط والغاز الطبيعي و�شيانتها )0910002(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ت�شميم برجميات انتاج حقول النفط والغاز الطبيعي )6201008(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف بيع نظم وبرامج احلا�شب اليل - بالتجزئة )4741004(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شميم نظم وبرامج احلا�شب اليل )6201001(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت �شبكات الت�شال )4220103(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت ان�شاء من�شاأت الر�شاد والتنبوؤات اجلوية )4100013(

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

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

العدد 10734 بتاريخ 2013/3/7   

 اإعـــالن �صطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة دايكيوجن اجنينريينج 
كو ليمتد )كورية اجلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
ال�شركة يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم )3841( يف �شجل 
ال�شركات الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي 
رقم )8( ل�شنة 1984م يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و 
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ل يتجاوز �شهر من 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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•• دبي-وام:

ر�شدت وزارة البيئة واملياه ن�شاطا بيولوجيا �شبغات الكلورفيل التي تدل على وجود 
بع�س  على  بحدوثه..وذلك  تنذر  اأو  الأح��م��ر  امل��د  ح��دوث  احتمال  اأو  نباتية  هوائم 
مناطق املياه الإقليمية للدولة املطلة على بحر عمان. واأو�شح �شعادة �شلطان عبداهلل 
بن علوان الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املوارد املائية واملحافظة على الطبيعة يف الوزارة..

بوا�شطة  الدولة  يف  البحرية  للبيئة  املراقبة  عمليات  تن�شيق  على  تعمل  ال��وزارة  اأن 
البحرية.. البيئة  حلماية  الإقليمية  املنظمة  مع  بالتعاون  ال�شطناعية  الأق��م��ار 

اإطار تنفيذ اخلطة الوطنية للمد الأحمر ل�شمان ال�شتجابة الفورية يف  وذلك يف 
حالة حدوث ظاهرة املد الأحمر اأو ازدهار الهائمات النباتية وحالت نفوق الأ�شماك 
البيئة  وزارة  حر�س  من  انطالقا  اأن��ه  �شعادته  واأك��د  الأخ���رى.  البحرية  والكائنات 
اأه��داف اخلطة الوطنية للمد الأحمر فقد عمل فريق الفنين  واملياه على حتقيق 

ال�شاحل  مياه  يف  املناطق  تلك  م��ن  عينات  وجمع  ر�شد  على  ب��ال��وزارة  واملخت�شن 
دبا  ميناء  وداخ���ل  بالعكامية  دب��ا  ميناء  مدخل  مثل  خمتلفة  م��واق��ع  م��ن  ال�شرقي 
احل�شن واملحمية البحرية بالفقيت وذلك لر�شد ومراقبة ومعرفة اأنواع الهائمات 
النباتية امل�شببة لظاهرة ازدهار الهائمات النباتية . قال ابن علوان اإن نتائج التحاليل 
والبني  الأخ�شر  اللون  ذات  الأحمر  املد  النباتية  للهائمات  ازده��ار  اإىل وجود  ت�شري 
النباتية من  والتي تتخذ �شكل خيوط وبقع متقطعة وت�شكل خليطا من الهائمات 
ثنائية الأ�شواط غري احللقية والديوتومات والتي تعمل علي التوازن البيئي يف تلك 
املناطق وقد طغت الأ�شواط غري احللقية يف مياه ال�شاحل ال�شرقي بن�شبة ت�شل اإىل 
اأن عملية حدوث ازده��ار الهوائم  60 يف املائة من متو�شط عدد اخلاليا . واأو�شح 
امل�شاحبة  والظواهر  املناخية  للتغريات  نتيجة  كان  البيولوجي  والن�شاط  النباتية 
البحرية وكذلك  تيارات  البحرية وحركة  للمياه  درج��ات احل��رارة  له مثل تغري يف 
ن�شاط الرياح املو�شمية خا�شة يف هذا الوقت من ال�شنة . ودعا ابن علوان ال�شيادين 

اأماكن  اأو  النباتية  الهائمات  ازدهار  اإىل عدم ال�شطياد يف مناطق  البحر  ومرتادي 
تواجد املد الأحمر وعدم جمع واأكل الأ�شماك النافقة من جراء املد الأحمر يف حالة 
حدوثها اإ�شافة اإىل عدم ال�شباحة يف اأماكن تواجد املد الأحمر خا�شة لالأ�شخا�س 
الذين يعانون من احل�شا�شية وكذلك عدم جمع ال�شدفيات املحار خالل فرتة حدوث 
الظاهرة . يذكر اأنه مل يالحظ وجود الهائمات النباتية ال�شارة وخا�شة من النوع 
�شائدا خالل  كان  وال��ذي  الأخ��رى  البحرية  والكائنات  الأ�شماك  ي�شبب موت  ال��ذي 
عامي 2008-2009 كما اأظهرت حتاليل خوا�س املياه والقيا�شات الهيدروجرافية 
اأن درجة حرارة املياه ترتاوح ما بن 7 ر24 و 5 ر25 درجة مئوية ومتيزت املياه 
ال�شاحلية على امتداد ال�شواحل التي يتواجد بها تلك الأن�شطة البيولوجية برتكيز 
معتدل من الأك�شجن املذاب حيث تراوحت قراءته ما بن 5 ر6 و 9 ر6 مليجرام 
لكل لرت كذلك بلغت قراءة الأ�س الهيدروجيني بي اإت�س ما بن 5 ر8 و 8 ر6 ومل 

يالحظ اأي نفوق لالأ�شماك اأو الكائنات احلية البحرية الأخرى.

البيئة تر�ضد ن�ضاطا بيولوجيا يدل على وجود هوائم نباتية يف مياه الدولة يف ال�ضاحل ال�ضرقي

•• اأم القيوين -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن 
را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين اأن 
هي  القيوين  اأم  اإم��ارة  ا�شرتاتيجية 
ام��ت��داد ل��ل��روؤي��ة ال�����ش��دي��دة ل�شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل والتي حتظى مبتابعة 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن  حثيثة 
�شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
القيوين مبا ي�شب  اأم  الأعلى حاكم 
للتن�شيق  م��ت��م��ي��ز  من�����وذج  ب���ن���اء  يف 
الحتادية  احلكومة  ب��ن  والتكامل 
وحكومة اأم القيوين يف �شتى املجالت 
وه����ذا م���ا ي��ع��زز م���ن ت��ق��دم امل�شرية 
�شبل  توفري  على  ويعمل  الحت��ادي��ة 
جلميع  ال��ك��رمي  والعي�س  الرفاهية 
كذلك  وي��ع��زز  واملقيمن  امل��واط��ن��ن 
م���ن ال����ش���ت���ق���رار والأم�������ن يف رب���وع 
الوطن. وقال �شموه يف حوار خا�س 
م��ع جم��ل��ة 999 ال��ت��ي ت�����ش��در عن 
اجلديد  ع��دده��ا  يف  الداخلية  وزارة 
اإن حكومة اأم القيوين تويل اهتماما 
الإمارة  يف  والتنمية  بالتطور  كبريا 
بهدف الرتقاء بحياة املواطنن من 
القطاعات  خمتلف  ت��ط��وي��ر  خ���الل 
اخل��دم��ي��ة ب��الإم��ارة وذل���ك انطالقا 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  من 
اأم القيوين. واأ�شاد �شمو ويل عهد اأم 

القيوين بجهود الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية والتي 
ال�������وزارة بجوائز  ف����وز  ع���ن  اأث���م���رت 
الإم����ارات ل����الأداء احل��ك��وم��ي املتميز 
�شمن برنامج ال�شيخ خليفة للتميز 
ذلك  اأن  �شموه  م��وؤك��دا   .. احلكومي 
الداخلية  وزارة  على  بغريب  لي�س 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��واك��ب��ة تطورات 
ال��ع�����ش��ر وت���ع���زي���ز م�������ش���رية الأم�����ن 
والأمان يف الدولة. واأ�شار �شموه اإىل 
وبتوجيهات  القيوين  اأم  حكومة  اأن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد 
بتطوير  كبريا  اهتماما  تويل  املعال 
بالإمارة  القطاعات  وتنمية خمتلف 
اأب����رز  م���ن  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  لف���ت���ا   ..
الجنازات التي حتققت تنفيذا لهذا 
الهدف ال�شامي كون الإمارة حتظى 
مبوقع جغرايف متميز وبيئة مالئمة 
للم�شي  توؤهلها  والزده���ار  للتطور 
القت�شادية  العجلة  دف��ع  يف  ق��دم��ا 
على  الرتكيز  خالل  من  والتنموية 
ذات  القت�شادية  القطاعات  تنمية 
مبيزة  فيها  تتمتع  وال��ت��ي  الأول��وي��ة 
التنويع  حتقيق  اأج��ل  م��ن  تناف�شية 
والنمو  الق��ت�����ش��ادي��ة  الأن�����ش��ط��ة  يف 
يف اإج��م��ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ومب���ا اأن 
ذكرها  ال�شالف  القطاعات  ت�شجيع 
ال��ن��م��و اجلديدة  ف��ر���س  وا���ش��ت��غ��الل 
يحتاجان اإىل حت�شن عوامل الدعم 
القيوين  اأم  ..فاإن حكومة  امل�شاحبة 
�شتعمل يف الوقت ذاته على موا�شلة 
وال�شتثمار  الأع���م���ال  بيئة  ت��ط��وي��ر 

ريادة  ت�شجيع  اأج���ل  م��ن  الإم����ارة  يف 
ال�شتثمارات  وا�شتقطاب  الأع��م��ال 
وزيادة  املبا�شرة  والأجنبية  املحلية 
عملية  يف  اخلا�س  القطاع  م�شاركة 
التنمية بالتوازي مع �شعيها لتح�شن 
واأكد  ل��الأع��م��ال.  التناف�شية  ال��ق��درة 
الر�شيدة  القيادة  اهتمام  �شموه على 
يف الرت����ق����اء ب��ح��ي��اة امل���واط���ن���ن يف 
اأم القيوين من خالل تطوير  اإمارة 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة لن 
املواطن يعتر الركيزة ال�شا�شية يف 
�شاحب  حر�س  ولهذا  املجتمع  بناء 
ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل على 
توفري كافة �شبل العي�س الكرمي له 
الوالد  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأوىل  وق���د 
ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ 
القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
وتطلعات  ب���اآم���ال  ك���ب���ريا  اه��ت��م��ام��ا 
امل��واط��ن��ن م��ن اأج���ل ت��وف��ري اأف�شل 
اأو�شع  وف��ت��ح  ل��ه��م  معي�شي  م�شتوى 
لتحقيق  الوطن  اأبناء  اأم��ام  الأب���واب 

اآمالهم وطموحاتهم.
القيوين  ام  �شمو وىل عهد  واأ���ش��اف 
اإننا اعطينا التوجيهات اإىل الدوائر 
املحلية فى الإمارة لتحديث الهياكل 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة والن���ظ���م���ة الداري�������ة 
جميع  هيكلة  ب���اإع���ادة  ق��م��ن��ا  ف��م��ث��ال 
ال����دوائ����ر امل��ح��ل��ي��ة مب���ا ي���ت���الءم مع 
ال�شريع  وال���ت���ط���ور  امل���ط���رد  ال��ن��م��و 
اللذين ت�شهدهما الدولة وذلك من 
التنظيمية  الهياكل  حتديث  خ��الل 
والقائمن  امل����واط����ن����ن  وت�����دري�����ب 
من  ومتكينهم  ال���دوائ���ر  ت��ل��ك  ع��ل��ى 
والرتكيز  الأع��م��ال  م��زاول��ة  ت�شهيل 
الإج�����راءات  وت�����ش��ري��ع  تب�شيط  ع��ل��ى 
املتعلقة بتاأ�شي�س الأن�شطة التجارية 
وت�شجيل  ال��رتاخ��ي�����س  وا���ش��ت��خ��راج 
ت�شهيل  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  امل���ل���ك���ي���ة 
لتمكن  الئ���ت���م���ان  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
على  الرتكيز  من  الأعمال  اأ�شحاب 

معوقات  اأي  ومعاجلة  امل�شاريع  هذه 
هذه  وت��ت��م��ت��ع  ت��واج��ه��ه��ا  اأن  مي��ك��ن 
من  والإع��ف��اءات  بالرعاية  امل�شاريع 
ر�شوم الرخ�س ور�شوم ال�شرتاك يف 

الغرفة وباقي الر�شوم املحلية.
ا�شتطاع  ال���رن���ام���ج  ان  اىل  ول���ف���ت 
ل����ه حتفيز  م����ن خ�����الل م��ت��اب��ع��ت��ن��ا 
العمل  �شاحات  دخ��ول  على  ال�شباب 
وال��ن�����ش��اط الق��ت�����ش��ادي م���ن خالل 
ح�شب  املنا�شبة  م�شروعاتهم  اختيار 
برنامج  ويعد  وخرتهم.  اإمكاناتهم 
لرعاية  امل���ع���ال  را�����ش����د  ب����ن  ����ش���ع���ود 
مواكبا  ع���م���ال  ال�������ش���ب���اب  م�������ش���اري���ع 
ملتطلبات الإمارة وطموحاتها لدعم 
ك��ال اجلن�شن  م��ن  الإم����ارات  �شباب 
القت�شاد  دع������م  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
ياأمل  ال��رن��ام��ج  ان  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي. 
كافة  م��ن  اأك��ر  بدعم  اأن يحظى  يف 
املوؤ�ش�شات واجلهات املعنية الحتادية 
ل�شتمرار  وذل����ك  امل��ح��ل��ي��ة  اأو  م��ن��ه��ا 
ال�شباب  م�������ش���اري���ع  ودع������م  رع����اي����ة 
وتقدمي كافة احلوافز والت�شهيالت 
ام  ع���ه���د  ����ش���م���و وىل  وث����م����ن  ل����ه����م. 
القيوين ما تقوم به وزارة الداخلية 
والقيادة العامة ل�شرطة ام القيوين 
اإننا نقدر ما تقوم به وزارة  .. وقال 
الداخلية والقيادة العامة ل�شرطة اأم 
وجبارة  حثيثة  جهود  م��ن  القيوين 
واملقيمن  املواطنن  اأمن  يف حتقيق 
اأر���س الإم��ارة و�شعيهما الدائم  على 
الأمنية  الأو����ش���اع  على  احل��ف��اظ  يف 
ال�شاهرة واحلامية لهذا  فهم العن 
ال���وط���ن وه�����ذا ل��ي�����س ب��غ��ري��ب على 
حثيثا  تعمل  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
على مواكبة الع�شر وتعزيز م�شرية 

الأمن والأمان يف ربوع الدولة.
التخطيط  اإن  �����ش����م����وه  وق����������ال 
اأم  لم��ارة  امل�شتقبلي  ال�شرتاتيجى 
التنمية  يف  ا�شا�شا  يعتر  القيوين 
الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وذلك 

واأ�شار  التجارية.  الأن�شطة  مزاولة 
تلعبة  ال����ذي  ال�����دور  اأن  اإىل  ���ش��م��وه 
وبالتن�شيق  ال��ق��ي��وي��ن  ام  ح��ك��وم��ة 
القطاع  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  وال���ت���ع���اون 
اخلا�س بالمارة يعتر دورا حموريا 
ف��ى الن�����ش��ط��ة الق��ت�����ش��ادي��ة و�شوق 
ال��ع��م��ل وذل���ك لأه��م��ي��ت��ه ح��ي��ث تقوم 
الإمارة بالتن�شيق مع هذه القطاعات 
للمواطنن  ع��م��ل  ف���ر����س  ب��ت��وف��ري 
وت�����ش��ج��ي��ع ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س على 

ا�شتقطاب املواطنن واملواطنات.
بن  �شعود  برنامج  اىل  �شموه  ولفت 
را�شد املعال لرعاية م�شاريع ال�شباب 
ال�شمو  �شاحب  ورع��اه  اطلقه  ال��ذى 
حاكم ام القيوين .. منوها �شموه اإىل 
لفتة  مبثابة  يعد  الرنامج  ه��ذا  اأن 
كرمية اأطلقها ورعاها �شاحب ال�شمو 
ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ 
القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
حينما وجه باإن�شاء برنامج �شعود بن 
را�شد املعال لرعاية م�شاريع ال�شباب 
واإ�شراف  م��ظ��ل��ة  وحت���ت  الإم�����ارة  يف 
اأنه  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ق��ي��وي��ن.  اأم  غ��رف��ة 
 2009 ان��ط��الق��ت��ه يف ي��ون��ي��و  م��ن��ذ 
بالرتكيز  م�شريته  الرنامج  اختط 
القت�شادية  ال�شيا�شة  تطبيق  على 
حلكومة اأم القيوين املتعلقة برعاية 
املواطنن  ال�����ش��ب��اب  م�����ش��اري��ع  ودع���م 
وم�شاعدتهم  اجل��ن�����ش��ن  ك���ال  وم���ن 
وامل�شاهمة  م�شروعاتهم  اخ��ت��ي��ار  يف 
يف اإع����داد درا����ش���ات اجل����دوى بهدف 
امل�شروعات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ال���وق���وف 
الوطني  لق��ت�����ش��ادن��ا  اجل����دوى  ذات 
�شموه  وذك��ر  واح��د.  اآن  يف  ولل�شباب 
اأن الرنامج �شاهم يف اإع��داد حوايل 
نهاية  ل��غ��اي��ة  ج���دوى  درا���ش��ة   150
 130 اخ����ت����ي����ار  مت  وق������د   2012
الدرا�شات  هذه  �شمن  من  م�شروعا 
واأن  الإم�����ارة  م�شتوى  ع��ل��ى  ون��ف��ذت 
مع  ب��ال��ت��وا���ش��ل  م�شتمر  ال��رن��ام��ج 

التنمية  حتقيق  باأهمية  منا  امي��ان��ا 
وحتقيقا  الإم���������ارة  يف  امل�������ش���ت���دام���ة 
تكون  اأن  يف  الم���������ارات  ل��ت��ط��ل��ع��ات 
بحلول  ال��ع��امل  دول  اأف�����ش��ل  ���ش��م��ن 
اجلهود  مع  وتكامال   2021 العام 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأم������ر  الحت�����ادي�����ة 
ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ 
القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
متو�شطة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ت��ط��وي��ر 
اأم القيوين ت�شعى من  املدى لإم��ارة 
ع��ل��ى تطوير  ال��رتك��ي��ز  اإىل  خ��الل��ه��ا 
وحت�شن  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال���ق���ط���اع���ات 
امل���ق���دم���ة لأج�����ل حتقيق  اخل����دم����ات 
تطلعات املواطنن يف منو اقت�شادي 
�شموه  لفتا   .. م�شتدام  واجتماعي 
الديوان  م��ن  م��ك��ون��ا  ف��ري��ق��ا  اأن  اىل 
قام  احلكومية  وال���دوائ���ر  الأم����ريي 
وفقا  الرئي�شية  القطاعات  بدرا�شة 
لأ���ش�����س ع��ل��م��ي��ة واق�����رتاح الأه�����داف 
ب���ك���ل قطاع  اخل���ا����ش���ة  وامل������ب������ادرات 
وا�شار  ال��ق��ادم��ة.  ال��ث��الث  لل�شنوات 
التى  ال��ن�����ش��اط��ات  اأب�����رز  اإىل  ���ش��م��وه 
ت�شعى اإمارة اأم القيوين اإىل الرتكيز 
الإم����ارة  ع��ل��ى  بالنفع  وت��ع��ود  عليها 
وخا�شة  ال�����ش��ي��اح��ي  ال��ن�����ش��اط  ه���ي 
والثقافية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
من  بال�شواطئ  واخلا�شة  والريفية 
خ����الل ا���ش��ت��غ��الل امل������وارد وامل���راف���ق 
ون�شاط  لديها  والطبيعية  البيئية 
واأن�شطة  وال��ب��ح��ري  ال����ري  ال��ن��ق��ل 
ال���ت���خ���زي���ن امل�������ش���اع���دة م����ن خ���الل 
ال�شتفادة من امليناء وموقع الإمارة 
ال�شرتاتيجي الرابط لكل الإمارات 
ون�شاط التجارة باجلملة من خالل 
متكن بيئة جتارية ناجحة وترويج 
التجارية  والأن�������ش���ط���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�شمكية من خالل  الروة  ون�شاط 
الأ�شماك  ت��رب��ي��ة  ت��ق��ن��ي��ات  اإدخ�������ال 
ت�شنيع  ع���م���ل���ي���ات  يف  وامل���������ش����ارك����ة 

املاأكولت البحرية وتوزيعها.

را�ضد بن �ضعود املعال: ا�ضرتاتيجية اإمارة اأم القيوين هي امتداد للروؤية ال�ضديدة للقيادة الر�ضيدة

•• اأبوظبى-وام: 

ا�شتقبل معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه بديوان الوزارة 
والوفد  فنلندا  جمهورية  وزراء  رئي�س  كتاين  ياركي  معايل  ام�س  باأبوظبي 
املرافق له الذي يزور البالد حاليا . ح�شر اللقاء معايل مرمي حممد خلفان 
الرومي وزيرة ال�شوؤون الجتماعية و�شعادة �شلطان علوان وكيل الوزارة امل�شاعد 
الوزارة  الزعابي وكيل  البيئة واملياه و�شعادة حممد  للتدقيق اخلارجي بوزارة 
امل�شاعد ل�شوؤون البيئة بالوكالة واملهند�س مبارك �شامل ما�شي مدير املنطقة 
الغربية. ورحب معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد برئي�س الوزراء الفنلندي 
تن�شيط  اإىل  للدولة  الأوىل  زيارته  الذي يهدف من خالل  له  املرافق  والوفد 
التعاون بن البلدين يف �شتى املجالت . وا�شتعر�س معايل الوزير اأثناء اللقاء 
جهود دولة المارات التي تتوافق والروؤية التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
دولة  يف  الأخ�شر  القت�شاد  لبناء  الوطنية  امل��ب��ادرة  حتقيق  يف  اهلل  رع��اه  دب��ي 
و�شمن  م�شتدامة  لتنمية  اأخ�شر  اقت�شاد  �شعار  حتت  اأطلقت  والتي  الإم��ارات 
املعرفة والبتكار والتي تهدف  اقت�شاد متنوع وقائم على  لبناء   2021 روؤية 
من خاللها دولة الإم��ارات لتكون اأحد الرواد العاملين يف هذا املجال ومركزا 
لت�شدير واإعادة ت�شدير املنتجات والتقنيات اخل�شراء اإ�شافة اإىل احلفاظ على 
اخلطط  على  انعك�س  مما  امل��دى  طويل  اقت�شاديا  من��وا  تدعم  م�شتدامة  بيئة 
و  الروؤية ومواءمتها.  لتطبيق هذه  الدولة  ل��وزارات  ال�شرتاتيجية  والرامج 
دعا معاليه رئي�س الوزراء الفنلندي لزيارة امل�شاريع القائمة يف الدولة والتي 
الوزير خالل  واأو�شح   .  1 تعك�س تلك اجلهود مثل م�شروعي م�شدر و�شم�س 
اللقاء اأن الإمارات تعد ثالث اأعلى دول العامل التي لديها ب�شمة بيئية .. م�شريا 
اىل اأن 80 فى املائة من ب�شمة المارات البيئية هي ب�شمة كربونية اأي نتيجة 
ا�شتخدام الكربون يف اإنتاج الطاقة.. موؤكدا اأنه وبت�شافر اجلهود �شيتم خف�س 
النبعاثات من خالل جمموعة من الإجراءات والت�شريعات . وبهذا ال�شدد قال 
معاليه اأن قانونا ب�شاأن تر�شيد الطاقة واملياه يف طور ال�شدار قريبا بالإ�شافة 
اىل ذلك مت ت�شكيل فريق برئا�شة وزارة البيئة واملياه وع�شوية عدد من اجلهات 
احلكومية ذات العالقة لتنفيذ قرار املجل�س الوزاري للخدمات ب�شاأن تر�شيد 
تعد  املياه  اأن ق�شية  معاليه  وا�شاف   . املباين احلكومية  الطاقة يف  ا�شتهالك 

وزير البيئة واملياه ي�ضتقبل رئي�س وزراء فنلندا

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/214 احوال �صخ�صية

انه  نعلمك  بالن�شر    العنوان:  �شعودي  فرج احلمد-  احمد طالب  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/2/17  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
املحكمة ح�شوريا يف  بالآتي: حكمت  العامري  احمد  فاطمة عبداهلل   / ل�شالح  اعاله 
حق املدعية ومبثابة ح�شوري يف حق املدعى عليه 1- تثبيت ح�شانة املدعية لأولدها 

الربعة وهم ) رزان 1996، في�شل 1999، �شلمان 2003، عبد الرحمن 2004(
 ب: توفري خادمة مع اداء اجرتها وتكاليف ا�شتقدامها ابتداء من تاريخ هذا احلكم -

ج- حتميل املدعى عليه م�شروفات الدعوى رف�س ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما من تاريخ العالن �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/2/20م.
�صالح القا�صمي
قا�صي مبحكمة بني يا�س البتدائية 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
حمكمة بني يا�س البتدائية 

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: مني ميت انرتنا�صيونال للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 315 ملك نا�شر- احمد لوتاه- ام هرير ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 576268  رقم القيد بال�شجل التجاري: 77831 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2013/2/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/20 وعلى 
قايد  كيه  ان  �صي  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من 
ديرة-  للعقارات-  بخيت  ال  304 ملك  رقم  العنوان: مكتب   ، لتدقيق احل�صابات 
اخلبي�شي  هاتف: 2659550 04 فاك�س/2659250 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: ترند لالن�صاءات املعدنية- )�س.ذ.م.م(.
ال�شكل  امل��رر  دي���رة-  ق��رق��اوي-  ا�شماعيل  علي  ابراهيم  ملك   103 مكتب  ال��ع��ن��وان: 
بال�شجل  القيد  رق��م    562137 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   70287 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/1/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/1/14
الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون ، العنوان: مكتب رقم 1001 ملك مركز 
ف��اك�����س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة  ه��ات��ف: 3215355 04  دب��ي-  ب��ر  م��زاي��ا- 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
ا�شم امل�شفي: �صي ان كيه قايد لتدقيق احل�صابات ، العنوان: مكتب رقم 304 
ملك ال بخيت للعقارات- ديرة- اخلبي�شي  هاتف: 2659550 04 فاك�س/2659250 04  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي 
املذكور اأعاله لت�شفية  مني ميت انرتنا�صيونال للتجارة العامة)�س.ذ.م.م( 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2013/2/20  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2013/2/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
رقم  مكتب  العنوان:   ، قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  امل�شفي:الكتبي  ا�شم 
1001 ملك مركز مزايا- بر دبي- هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور 
مبوجب  وذل��ك  )�ــس.ذ.م.م(  املعدنية  لالن�صاءات  ترند  لت�شفية   اأع��اله 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/1/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/1/14 بتاريخ 
امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     

 دعوى حل�صور اجتماع الت�صفية يف الدعوى رقم 2012/1016 جتاري كلي
 ال�شيد : خالد احمد مرعب املدعى عليه الول

ال�شيد: احمد م�شطفى احلريري املدعى عليه الثاين
بندب  الكلية  التجارية  ال��دائ��رة  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  تكليف  على  ب��ن��اًء 
ال�شيد/ عبداملجيد حممد املرزوقي م�شفيا ق�شائيا يف الدعوى املذكورة اعاله 
املرفوعه من خليفه مطر خمي�س املزروعي �شدكم وعليه. يرجى ح�شوركم امام 
امل�شفي الق�شائي �شخ�شيا او وكيال معتمدا ميثلك وذلك لتقدمي مالديك من 
م�شتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم ال�شبت املوافق 2013/3/2 ال�شاعة 6 م�شاءاً 
الهلية  ال��ع��ن  بناية  ح��م��دان  ���ش��ارع  بابوظبي-  ال��ك��ائ��ن  اخل��ب��ري  مكتب  مقر  يف 

للتاأمن- الطابق-8   موبايل: 0506111421 ت- 026274177 ف: 026274188 

امل�صفي الق�صائي/عبداملجيد املرزوقي                

اعــــــالن بالن�صر

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/18 )مدين كلي(
 اعالن بورود التقرير بوا�صطة الن�صر  

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ �شتار جيجا 
ا�شتابلي�شمنت ليمتد - اقام املدعي/�شاهن �شمديان زهراين عنوانه: دبي- بر 
دبي- �شارع زعبيل مقابل كلية الدرا�شات ال�شالمية والعربية- بناية مونتانا- 
مكتب رقم 506 هاتف رقم 043348381 الدعوى برقم 2012/18 -مدين - كلي- 
عجمان- ومو�شوعها ندب خبري    فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان 
الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 
الق�شية بو�شفك  للنظر يف  ل�شنة 2013 وذلك  �شهر مار�س  يوم 27 من  املوافق 

مدعى عليه. حتريرا يف 2013/3/3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/77 )مدين كلي(
 اعالن بورود التقرير بوا�صطة الن�صر  

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ �شتار جيجا 
ا�شتابلي�شمنت ليمتد - اقام املدعي/م�شعود عبداحل�شن نظري جن�شيته: ايران    
عنوانه: دبي- بر دبي- �شارع زعبيل مقابل كلية الدرا�شات ال�شالمية والعربية- 
 043376769 043348381ف���اك�������س  رق��م  ه��ات��ف   506 رق��م  مكتب  مونتانا-  بناية 
الدعوى برقم 2012/77 -مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها ندب خبري فانت 
مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 27 من �شهر مار�س ل�شنة 2013 

وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/3/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  169128  تاريخ الإيداع 2012/2/12 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة  ثينك تانك فوتو ، اإنك . 
 جن�شية ال�شركة الوليات املتحدة الأمريكية 

   THINK TANK ا�شم العالمة 

العنوان 1105 نورث دوتون اأفنيو ، �شويت �شي ، �شانتا روزا ، كاليفورنيا  95401 ،  الوليات املتحدة الأمريكية 
حقائب   ، اأحزمة  ذات  حقائب   ، دوارة  عجالت  ب��دون  اأو  مع  ظهر  حقائب   ، حتديداً   ، حمل  حقائب  املنتجات 
 ، للحمل  قابلة  غ��ري  بعجالت  حقائب   ، للحمل  قابلة  بعجالت  حقائب   ، كتف  حقائب   ، ب��ال��رغ��وة  مبطنة 
ومعدات  الكامريات  حمل  يف  لإ�شتخدامها  خ�شي�شاً  معدة  جميعها  اأجربة  و  كي�س  �شكل  على  حمل  حقائب 
والكامريات  الفيديوية  الت�شوير  ومعدات  الفيديو  كامريات  و  الب�شرية  وامل��ع��دات  الفوتوغرايف  الت�شوير 
ال�شينمائية ومعدات الت�شوير ال�شينمائي ومعدات اإلكرتونية �شمعية وب�شرية ، حتديداً ، م�شغالت الطبقات 
وم�شغالت   ، الرقمية  الفيديو  اأق��را���س  وم�شغالت  امل��دجم��ة  الأق���را����س  وم�شغالت   )3 ب��ي  )اإم   3 ال�شمعية 
الب�شرية  الأقرا�س  وم�شغالت  ال�شخ�شية  الرقمية  وامل�شاعدات   ، الو�شوح  عالية  الرقمية  الفيديو  اأقرا�س 
والب�شرية  ال�شمعية  الإل��ك��رتون��ي��ة  وامل��ع��دات  اخللوية  وال��ه��وات��ف  املمغنطة  الب�شرية  الأق��را���س  وم�شغالت 
جلميع  وامللحقات  الإلكرتونية  الإت�شال  ومعدات  احلا�شوب  باأجهزة  امللحقة  وال��وح��دات  احلا�شوب  واأج��ه��زة 
؛  اآن��ف��اً  امل��ذك��ورة  ال�شلع  واأ�شرطة لإ�شتخدامها مع  للكتف  اأح��زم��ة  و  اأح��زم��ة للخ�شر  ؛  اآن��ف��اً   امل��ذك��ورة  ال�شلع 
جيب  حمافظ  ؛  اآنفاً  املذكورة  ال�شلع  مع  لإ�شتخدامها  خ�شي�شاً  م�شممة  داخلية  بطانة  ذات  فوا�شل  اأطقم 
معدة خ�شي�شاً لإ�شتخدامها مع ال�شلع املذكورة اآنفاً ؛ حمافظ جيب معدة خ�شي�شاً لإ�شتخدامها مع بطاقات 
الذاكرة ؛ حواجب �شم�س منبثقة م�شممة خ�شي�شاً لإ�شتخدملها مع اأجهزة احلا�شوب اأغطية وعد�شات مهياأة 

 لالإ�شتخدام مع املعدات الفوتوغرافية حلمايتها من املطر والرتاب والرمل . 
العبارة THINK TANK  كتبت باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 

 *  ال�شرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة اأو 
اإر�شاله بالريد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد  

اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734



10

اأخبـار الإمـارات
اخلميس -    7   مارس    2013 م    -    العـدد   10734
Thursday   7    March    2013  -  Issue No   10734

القائد العام ل�ضرطة دبي يطلع على املوؤ�ضرات الت�ضغيلية للخدمات العامة
�شرطة دبي. واجلدير بالذكر اأن جمل�س قيادات ال�شرطة برئا�شة 
معايل الفريق �شاحي خلفان متيم يعقد اجتماعاته ب�شكل دوري 
ومنتظم مرة واحدة كل �شهر على الأقل اأو يف اأي وقت اآخر بناء 
على دعوة من رئي�شه. وتتم اإجازة وتو�شيات املجل�س عن طريق 
الرئي�س  �شوت  يعتر  الت�شاوي  حال  ويف  وبالأغلبية  الت�شويت 
الق�شية  حيال  موحد  راأي  على  الإتفاق  عدم  حال  ويف  �شوتن 
مو�شوع النقا�س وتباين الآراء حولها يجب على رئي�س اجلل�شة 
رفع املو�شوع لوزير الداخلية للح�شول على قرار ب�شاأنها وجميع 
يتم  والتي  ال�شرطة  قيادات  جمل�س  بوا�شطة  املتخذة  القرارات 
�شيا�شة  الداخلية ت�شبح مبثابة  وزير  بوا�شطة  الت�شديق عليها 

عامة لوزارة الداخلية. 

•• دبي-وام:

العام ل�شرطة  القائد  الفريق �شاحي خلفان متيم  اطلع معايل 
دبي رئي�س جمل�س قيادات ال�شرطة على م�شتوى الدولة يف قاعة 
الإجتماعات بالقيادة العامة ل�شرطة دبي على املوؤ�شرات الت�شغيلية 
الداخلية..وذلك  وزارة  يف  قيا�شها  وموؤ�شرات  العامة  للخدمات 
بح�شور اللواء الدكتور عبدالقدو�س عبدالرزاق العبيديل مدير 
الإدارة العامة للجودة ال�شاملة يف �شرطة دبي. وا�شتمع معاليه 
خالل الإجتماع من املقدم نا�شر خادم الكعبي مدير اإدارة خدمة 
احلكومية  اخل��دم��ات  اأن���واع  على  الداخلية  وزارة  يف  املتعاملن 
اخلدمات  حتديد  يف  الرئي�شية  واملتغريات  للمتعاملن  املوجهة 

ذات الأولوية وو�شف موؤ�شرات خدمات قطاع القيادات ال�شرطية. 
واأب��دى معاليه بع�س املالحظات اجلوهرية يف تعزيز موؤ�شرات 
اأداء  وموؤ�شرات  الأولوية  ذات  الأمنية  اخلدمات  وحتديد  الأداء 
ال�شرطية كال  العمليات  روؤ�شاء جلميع  تلك اخلدمات وحتديد 
ح�شب اخت�شا�شه وموافاة املجل�س بالنتائج املحققة وامل�شتهدفة 
اآلية تنفيذ املوؤ�شرات الت�شغيلية  3 �شهور. كما بحث معاليه  كل 
�شري  عن  ال��دوري��ة  التقارير  ومناق�شة  املعتمدة  املنهجيات  وف��ق 
عملية التنفيذ اإ�شافة اإىل اأف�شل املمار�شات بالقيادات ال�شرطية 
يف وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف الإ�شرتاتيجية والعمل على 
املعيني  عبدالرحمن  الدكتور  الرائد  الإجتماع  وح�شر  ن�شرها. 
مدير ادارة خدمة املتعاملن يف الدارة العامة للجودة ال�شاملة يف 

وزيرة البحث العلمي امل�ضرية تزور جامعة زايد 
•• اأبوظبي-وام:

ا�شادت معايل الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي بجمهورية م�شر العربية بجامعة 
واإمكانات  عنا�شر  واحتوائها  اجلامعة  لت�شميم  احلديثة  العمرانية  بالروؤية  اإعجابها  مبدية  زاي��د 
متكاملة اأكادمييا وبيئيا وثقافيا وجماليا ب�شكل يوفر للطالب مناخا تعليميا متميزا. جاء ذلك عقب 
جولة �شاملة يف اجلامعة مع الدكتور اأ�شرف �شعالن رئي�س املركز القومي للبحوث يف القاهرة رافقهما 
اأحمد قدم  ال�شيد في�شل  املرا�شم والروتوكول باجلامعة. وكان  اأحمد مدير  ال�شيد في�شل  خاللها 
لهما قبل اجلولة اإيجازا حول الكليات وبراجمها التي تتمتع باعتماد اأكادميي عاملي وتعك�س اهتمام 
الوزيرة  التعليمية يف الدولة. وقد ح�شرت  امل�شتمر للمنظومة  القيادة الر�شيدة ورعايتها للتطوير 
زخاري والدكتور �شعالن موؤمتر نحو العاملية 2013 الذي افتتحه معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 

نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي اأم�س الول يف دبي واختتم اأعماله ام�س.

منتدى التعليم العاملي يوا�صل فعالياته 

18 ق�ضية تعليمية حتت املجهر لتفنيد مرحلة التعلم الذكي
•• دبي- الفجر :

�شهد اليوم الثاين ملنتدى التعليم العاملي، ومعر�س اخلليج 
الرتبية  وزارة  تنظمه  ال���ذي  التعليم،  وح��ل��ول  مل�شتلزمات 
والتعليم يف املركز التجاري العاملي بدبي عدد من مناق�شات 
احللول  وم��زودي  التعليم،  تكنولوجيا  رواد  من  امل�شاركون، 
والرتبوين  والدولين،  املحلين  التعليمية،  وامل�شتلزمات 
املحرتفن، خالل اجلل�شات واملحا�شرات العلمية، والفعاليات 
تفند  مهمة  تعليمية  ق�شية   18 و�شعت  ال��ت��ي  امل�شاحبة، 
للمنتدى:  الرئي�س  باملحور  وتتعلق  الذكي  التعلم  مرحلة 
التعلم الذكي والتقدم التكنولوجي يف التعليم ، من �شمنها: 
اأجل  من  والتعليم  التعليمية،  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  التميز 

ومعدلت  ال��ط��الب  ودميوغرافيا  النتقالية،  ال��ط��الب  وت��وّج��ه��ات  التوظيف، 
التعين الوظيفي وقطاعات ال�شناعة الرئي�شة خلريجي اجلامعات. وتاأ�شي�س 
يف  ن��اج��ح  ا�شتثمار  لتحقيق  ال�شحيح  الأك��ادمي��ي  والن�شاط  العمل  من��وذج��ي 

املنطقة.
والتكنولوجية  التقنية  والق�شايا  امل��ح��اور  من  بالعديد  العمل  ور���س  وحفلت 
امل�شتقل.  للتعلم  والواقعي  العملي  الدليل  اجل��ّوال.  ع�شر  يف  التقييم  املهمة: 
الآيباد  امل�شتقبل.  اإىل  ال��ط��ال��ب  ع��ب��ور  رخ�شة  ال��دول��ي��ة  العربية  ال��ب��ك��ال��وري��ا 
والأجهزة النقالة تغري من وجه التعليم. ذكاوؤك لي�س هو امل�شاألة، امل�شاألة هي 
كيف ت�شتخدم ذكاءك. جيل جديد من اأنظمة اإدخال بيانات التجارب العلمية. 
الأربعة  والأ�شرار  الآيباد.  باأجهزة  املو�شيقى  تعليم  املدر�شي.  التخطيط  دليل 

وراء املعلم الناجح دورة اخت�شا�شية معتمدة يف التنمية الحرتافية امل�شتمرة.

تعلم ممتع 
من جانبه تناول الدكتور حممد عبد الكرمي اجلوير مبكتب الرتبية العربي 
لدول اخلليج، مو�شوع: تعلم ممتع جليل مبدع، اأكد من خالله الدور البارز 
التعليِم  اأج��ل حت�شن خم��رج��ات  م��ن  ال��ه��ادف��ة  ال��رتب��وي��ة  التعليمية  ل��الأل��ع��اب 
الطفل  منو  فى  واأث��ره  اللعب  مو�شوع  وا�شتعر�س  للتعلم.  الطفال  وت�شويق 
يف  باللعب  احلديثة  الدرا�شات  معظم  اهتمت  اإذ  �شخ�شيته،  وتطور  وتفكريه 
نف�شًيا  الطفل  ن�شج  يف  ي�شاعد  لأن��ه  منها،  املبكرة  �شيما  ل  الطفولة  مرحلة 

واجتماعًيا وحركًيا. 
واأو�شح اجلوير يف حما�شرته، اأن الطفل ي�شيف عن طريق اللعب، معلومات 
ل��ذا فهو ل ينفك ع��ن البحث  ال��ع��امل م��ن ح��ول��ه.  ج��دي��دة اإىل معلوماته ع��ن 
ث��م باحلركة.  ث��م باللم�س  اأول الأم���ر  ي��دور حوله بفمه  وال�����ش��وؤال ف��ى ك��ل م��ا 
وي�شاأل الطفل عّما وراء اجلدران، وعّما يف باطن الأر�س واأعماق البحار وكيف 
ت�شنع الأ�شياء لكت�شاف اأ�شرار هذا العامل. وتعد الألعاب التعليمية من اأكر 
لتعليم  ومنا�شبة  وانت�شاراً  �شيوعاً  واأكرها  الطفل  لدافعية  اإث��ارة  الرجميات 
الطفال وبخا�شة يف املرحلة الأ�شا�شية. فالألعاب تدفع الطفل اإىل التعلم من 
الفنية واملعايري  العنا�شر  الكثري من  اأن هناك  واأك��د  وامل��ران.  التدريب  خالل 
فاعلية يف حت�شن  اأك��ر  الأل��ع��اب  التي جتعل  التعليمية  الأل��ع��اب  الرتبوية يف 
تعطي  التعليمية  فالألعاب  العليا.  العقل  مهارات  وتنمي  التعليمية  العملية 
زمالئه  مع  مقارنة  بنجاح  اإليه  املوكلة  ال�شعبة  الأعمال  لأداء  دافعية  الطفل 

الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية. 

الألعاب التعليمية
التعليمية  الأل��ع��اب  دور  لتفعيل  اأك���ر  اهتمام  ُيعطى  ب���اأْن  اجل��وي��ر،  وط��ال��ب 
واملتمثل يف مطالبة امل�شئولن بوزارات الرتبية والتعليم فى الدول اخلليجية، 
اأن يكون تعليم الأطفال يف الرو�شة واملراحل املبكرة من تعليمهم عر اللعب 
الأن�شطة  م�شمون  حتليل  على  تعتمد  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ات  واإج����راء  وال��ن�����ش��اط. 
الأطفال وتطويرها مبا يتالئم وحاجات  املقدمة لالأطفال يف مرحلة ريا�س 
الطفل للعب يف هذه املرحلة. اإ�شافة اإىل اإقامة الندوات واملوؤمترات ذات ال�شلة 
يف  والتو�شع  الرتبوي  امليدان  يف  نتائجها  وتفعيل  بالرتفيه،  التعلم  مبو�شوع 
الطفل يف مراحله  ا�شتخدام برجميات تقنية لألعاب تربوية تعزز تعلم  تبني 

الدرا�شية ل �شيما املبكرة منها.

خمرجات التعليم
ال�شرتاتيجية  مكتب  مدير  الزعابي  �شلطان  ح�شة  قدمت 
وال��ت��ط��وي��ر، ج���ائ���زة ح���م���دان ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ل����الأداء 
حمدان  ج��ائ��زة  دور  بعنوان:  عمل  ورق��ة  املتميز،  التعليمي 
خمرجات  حت�شن  يف  املتميز  التعليمي  ل����الأداء  را���ش��د  ب��ن 
التعليم، اأو�شحت من خاللها، املراحل التي مر بها التعليم 
حتى الو�شول اإىل، منوذج التعلم الذكي القائم على التعلم 
والزمان  املكان  يف  التعلم  على  املتعلم  لي�شاعد  اللكرتوين، 
امل��ن��ا���ش��ب��ن ل���ه م���ن خ����الل حم���ت���وى ت��ف��اع��ل��ي ي��ع��ت��م��د على 
اللكرتونية  الو�شائط  ويقدم من خالل  املتعددة  الو�شائط 
منطا  يعد  الذكي  التعليم  ف��ان  وبالتايل  وغريهما،  والن��رتن��ت  احلا�شب  مثل 
التي  والتكنولوجية  العلمية  التغريات  فر�شته  التعليم  اأمن���اط  م��ن  ج��دي��دا 
ي�شهدها العامل حتى يومنا هذا، ومل تعد الطرق وال�شاليب التقليدية قادرة 
على م�شايرتها ولذا اأ�شبحت احلاجة ملحة لتبني نوعا اآخر من انواع التعليم 

وهو التعلم اللكرتوين الذكي.
وناق�شت من خالل عر�شها لهذه الورقة، عدة نقاط مهمة حول: التعلم الذكي 
الذكي.  للتعلم  التاريخي  التطور  الذكية.  املدار�س  واملكونات.  واملفهوم  املاهية 
الم���ارات يف حت�شن  م��دار���س  ال��ذك��ي يف  التعلم  نحو  التحول  م�شاهمة  م��دى 

خمرجات التعليم. وماذا يعني التعلم الذكي بالن�شبة جلائزة حمدان.

التعلم ال�صفي
وحتت عنوان: اثر ا�شتخدام برنامج الوجيز فى تدري�س مادة الريا�شيات على 
العددى،  التمييز  الرو�شة ومنو قدرته على  ال�شفي لدى طفل  التعلم  تعزيز 
ميدان  يف  احلا�شل  التقدم  اأن  مو�شحاً  باحث،  حممد،  فتوح  حممود  حت��دث 
الرجميات ي�شّجع املربن على ال�شتفادة منها لتدري�س املواد التعليمية، بدءا 
بعملية التعليم العامة وانتهاءا مبعاجلة النقائ�س التي يعاين منها الطالب، 
وتراعي خ�شو�شياته  اإمكاناته  تنا�شب  ومتنوعة  درو�شا خا�شة  باإعطائه  وهذا 
اعتبار  اإىل  و�شعيا  والنف�شية،  والثقافية  والجتماعية  العلمية  الناحية  من 
خدماته  من  ال�شتفادة  يف  ورغبة  املرمج،  للتدري�س  فعالة  و�شيلة  احلا�شوب 
التمارين  م��ن  �شل�شلة  املتعلم  اع��ط��اء  اإىل  ال��رجم��ي��ات  ه��ذه  تعمل  امل��ت��ن��وع��ة، 

والأن�شطة املتنوعة ب�شكل تدريجي. 
هذه  ا�شتعمال  يف  املرونة  باحلا�شوب،  التعليم  اإيجابيات  من  اأن��ه  فتوح،  واأ�شار 
تعليمية  و�شيلة  �شاأن  �شاأنها  تعليمية  و�شيلة  جم��رد  لي�س  فاحلا�شوب  الأداة، 
الوثائقي، واإمن��ا هو و�شيط يتكون من  الفيلم  اأو  اأو ال�شورة،  اأخ��رى كالكتاب، 
وفى  واح��د،  اآن  يف  عديدة  بوظائف  القيام  من  متّكنه  جمتمعة،  و�شائط  ع��دة 
�شوء هذا، ن�شتطيع التعرف على اثر ا�شتخدام برنامج الوجيز فى تدري�س مادة 
على  قدرته  ومنو  الرو�شة  طفل  لدى  ال�شفي  التعلم  تعزيز  على  الريا�شيات 
التمييز العددى.و�شوف ت�شتخدم الدرا�شة املنهج �شبة التجريبى الذي تت�شح 
التفكري ب�شورة علمية لأنه يت�شمن تنظيماً  العلمية يف  الطريقة  فيه معامل 
يجمع الراهن بطريقة ت�شمح باختيار الفرو�س والتحكم يف خمتلف العوامل 
التي ميكن اأن توؤثر يف الظاهرة مو�شوع الدرا�شة والو�شول اإىل العالقات بن 

الأ�شباب والنتائج .

ال�صف الرابع
طلبة  حت�شيل  على  الل��ك��رتوين  التعليم  تاأثري  م��دى  عن  نقا�شية  حلقة  ويف 
حما�شر  مفلح  حممد  خليفة  حممد  حت��دث  الريا�شيات،  يف  ال��راب��ع  ال�شف 
العلوم  جامعة  والآداب  العلوم  كلية  الن�شانية  العلوم  ق�شم  يف  م�شارك  اأ�شتاذ 
الإلكرتوين  التعلم  نظم  اأث��ر  معرفة  اأهمية  مو�شحاً  الأردن��ي��ة،  والتكنولوجيا 
مع  باملقارنة  وذل��ك  الريا�شيات،  م��ادة  ال��راب��ع يف  ال�شف  ط��الب  على حت�شيل 
من  مكونة  عينة  على  املو�شوع  ه��ذا  ح��ول  بدرا�شة  ق��ام  اإذ  التقليدية.  الطرق 
36 طالباً من طالب ال�شف الرابع )ذكور واإناث( وق�شمهما اإىل جمموعتن، 
توجد  ل  اأن��ه  النتائج  واأظ��ه��رت  ال�شابق.  الدرا�شي  العام  يف  لجنازاتهم  وفقاً 

فروق يف م�شتوى الدللة التي ت�شري اإىل اأن طريقة التعليم 
الإل���ك���رتوين ل��ك��ل م��ن ال���ذك���ور والإن������اث ك��ان��ت ع��ل��ى نف�س 

امل�شتوى مقارنة باملنهج التعليمي التقليدي.

التعليم ال�صمويل
امل��دار���س، حتدث  ال�شمويل يف  للتعليم  اأنظمة ج��ودة  وح��ول 
اإديو�شبورت�س،  ملوؤ�ش�شة  امل�شارك  املوؤ�ش�س  ماجمودار  �شوميل 
ق��ائ��اًل: مي��ك��ن ل��ع��دد قليل م��ن الآب����اء ان��ت��ق��اد م���دى التزام 
املدار�س واملعلمن بالتميز الأكادميي، والعمل اجلاد لتطبيق 
هذا اللتزام، ولكن يف يومنا هذا ترى املدار�س اأن الكثري من 
الآباء يدركون اأن التعلم الأكادميي لي�س اأمراً كافياً، ويرون 
اأن الأطفال يعانون من نق�س يف التعليم ال�شامل ال�شروري 

لهم. ويقع عبء تقدمي تعليم �شامل اإىل الأطفال على عاتق املدار�س، التي غالباً 
التعليمية �شمولية  العملية  األ وهي جعل  ما تبداأ من روؤي��ة �شحيحة نظرياً، 
من  كبرية  جمموعة  اكت�شاب  على  الأطفال  م�شاعدة  خالل  من  الإمكان  قدر 
املهارات، على �شبيل املثال: املهارات احلياتية والجتماعية والريا�شية والفنية 

وغري ذلك. 
واأ�شاف ماجمودار: نظراً لطبيعة التعلم املبهمة يف هذه املجالت الدرا�شية، فاإن 
غالبية املدار�س جتد �شعوبة يف الوفاء بروؤية التعليم ال�شاملة جلميع الأطفال. 
غري اأنه مب�شاعدة جمموعة من الأدوات والعمليات امل�شممة خ�شي�شاً لذلك، 
ن�شتطيع جعل الريا�شة والرتبية البدنية جزءاً ل يتجزاأ من العملية التعليمية، 
اإذ اإن التعمق يف ا�شتطالع العمليات والأدوات والأ�ش�س امل�شتخدمة لتقدمي روؤية 
لتن�شئة جيل �شليم من خالل الريا�شة قد ت�شاعد املدار�س على حتقيق اأفكارها 

املتعلقة بكيفية جعل روؤية التعليم ال�شامل جلميع الأطفال اأمراً ملمو�شاً.

�صناعة امل�صتقبل
قال  امل�شتقبل،  ت�شيغ  مايكرو�شوفت  ع��ن��وان:  وحت��ت  الرئي�شية،  اجلل�شة  ويف 
جوي�س فرنانديز مدير عام اأول التحالفات اخلا�شة يف اإنحاء العامل: تتنامى 
يف كل عام قوة التعليم وطبيعتها التحويلية لالأفراد واحلكومات واملجتمعات 
ق�شوى  اأولوية  باعتباره  اأهميته  تتزايد  ال�شبب،  ولهذا  باأكملها،  واقت�شاديات 
الآلية  كونه  وا�شع  نطاق  على  اإليه  وُينظر  تقريباً،  العامل  يف  احلكومات  لكل 
الأ�شا�شية لتحقيق التقدم والتنمية القت�شادية امل�شتدامة. واأ�شاف، اأنه يجري 
اأعوام  خم�شة  عن  يزيد  ما  منذ  امل�شتقبل  ت�شيغ  مايكرو�شوفت  برنامج  تنفيذ 
مل�شاعدة احلكومات على و�شع احللول التي ت�شاعد على منو مواطنيها وبالدها 

واقت�شادياتها وتنميتهم.
باملحور  ع��الق��ة  وذات  خمتلفة  مو�شوعات  ت��ن��اول  يف  ال��ور���س  بع�س  وت��ن��وع��ت 
والتعلم  التعليم،  يف  تفكر  عندما  م��دارك��ك  و�ّشع  ومنها:  للمنتدى،  الرئي�س 
الآيباد،  باأجهزة  والكتابة  ال��ق��راءة  تعليم  مدر�شتك،  يف  الأن�شطة  اإىل  امل�شتند 
والعديد من الأدوات التي ت�شاعد يف مهارات القراءة والكتابة، كما ركزت اإحدى 
الور�س على بع�س امل�شاريع العملية جلعل املتعّلمن ي�شاركوا يف حمو الأمية، 

مبا يف ذلك �شنع ق�ش�س متحركة وابتكار وتاأدية ق�ش�س ق�شرية.

القيادة الفّعالة
القيادة  مو�شوع:  احل�شور  ا�شتعر�س  ال�شباحية،  الفرتة  جل�شات  اإح��دى  ويف 
الفّعالة لتحقيق التح�شن امل�شتدام يف عملية التعلم، ودورات التنمية الحرتافية 
امل�شتمرة للمعلمن، اإذ بات من املعروف الآن اأن القيادة القوية يف املدار�س تعد 
والتعلم  التدري�س  عملية  ا�شتمرارية  على  امل�شاعدة  الرئي�شة  ال��ع��وام��ل  م��ن 
الأ�شا�شية للقيادة  املكونات  ا�شتطلعت حماور اجلل�شة:  وحت�شينها. لذلك فقد 
امل��دار���س، وكيفية  ق��ي��ادة  ع��ن  املتميزة  الأم��ث��ل��ة  امل��ت��درب��ون يف  و���ش��ارك  الفّعالة، 
الروؤية وتطويرها.  اإيجاد  املهارات والقدرات وحت�شينهما. من خالل:  حتويل 
اأف�شل  ي�شبحوا  حتى  الآخرين  اإلهام  ا�شرتاتيجي.  نحو  على  القرارات  اتخاذ 

مما يعتقدون باأنف�شهم.
اإدارة  التعاونية-الدعوية،  التحويلية  القيادة  حم��ور:  اأخ��رى  جل�شة  وتناولت 
القيادة  وا�شحة عن متطلبات  اإىل �شورة  املتدربن  تعريف  التغيري. حيث مت 

وقدراتهم  مهاراتهم  ي�شقلوا  اأن  ميكنهم  وكيف  الفّعالة، 
ور�س  اإح��دى  ناق�شت  فيما  التحدي.  قدر  على  يكونوا  حتى 
الع�شبية،  اللغوية  الرجمة  م�شاألة:  التخ�ش�شية  العمل 
اأهمية العنا�شر الرئي�شة امل�شرتكة بن  واأكد احل�شور على 
املعلمن املتميزين، والتي ميكن اأن يتعلمها ويطبقها اأي فرد 
التعرف  وميكن  الدرا�شي.  الف�شل  داخل  مهاراته  لتح�شن 
على الطريقة الأف�شل ل�شتخدام طاقات الطلبة، من قبل 
املدر�شن لتهيئة الأو�شاع املثلى للتعلم، بالإ�شافة اإىل تعلم 
والإدارين  واملعلمن  الطالب  كافة  م�شاركة  تفعيل  طريقة 

وجذبهم واإلهامهم.

الأدوات الذكية
يف واح�����دة م���ن اأه����م امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت��ه��ا ج��ل�����ش��ات ال���ي���وم، مو�شوع: 
ا�شتخدامات التكنولوجيا يف التعليم بطرق مبتكرة اأو الأدوات الذكية ومدار�س 
امل�شتقبل اأحدث التوجهات. وا�شتعر�س من خاللها �شوها�س جوبيناث الرئي�س 
التنفيذي ورئي�س جلوبال �شلينك- تكنولوجيا املعلومات والت�شالت باملجل�س 
رئي�س  ب�شكل  ورك��ز  للتعليم،  التقنية  اأه��م احللول  ال��دويل،  للبنك  ال�شت�شاري 
على التعليم العام واخلا�س، من احل�شانة حتى ال�شف الثاين ع�شر. كما حتدث 
عن املكعب التعليمي، وهو جمموعة تعاونية قائمة على التكنولوجيا ال�شحابية 
ملرحلة ما قبل املدر�شة، واملوؤ�ش�شات التعليمية من احل�شانة حتى ال�شف الثاين 
ع�شر، وهو ُمقّدم وفق منوذج الرجميات بو�شفها خدمة ، ويقدم للم�شتخدم 
خرة على امل�شتوى العاملي، ويدعم معظم هيئات املناهج الدولية، وي�شتخدمه 

اأكر من 500،000 طالب يف كافة اأنحاء العامل.
جامعي-  دكتور  عراقي  علي  خالد  د.  حتدث  للمنتدى،  الرئي�شية  القاعة  ويف 
جامعة اجلزيرة، عن: ا�شتخدام التكنولوجيا يف تدري�س مادة الرتبية البيئية، 
احلديثة  والتكنولوجيا  احل��دي��ث��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  تطبيق  كيفية  ت��ن��اول  اإذ 
البيئة  علي  املحافظة  البيئية يف  الرتبية  اأهمية  مبيناً  امل��ادة.  تدري�س هذه  يف 
والأهداف املهارية التي يكت�شبها الطالب من درا�شتها، والتعرف علي امل�شكالت 

البيئية واحللول املقرتحة لها.

500 األف طالب 
ــتــخــدمــون  يــ�ــص
جيا  لو لتكنو ا
الـــ�ـــصـــحـــابـــيـــة 
ــــــــًا  ــــــــي ــــــــامل ع

ـــوتـــر  ـــي ـــكـــمـــب ال
و�صيلة  املحمول 
ــة قــد  ــي ــم ــي ــل ــع ت
اإىل  تـــــــــــــوؤدي 
الطلبة  تــ�ــصــتــت 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمات التجارية التالية

املودعة  بالرقم : 51412
با�شم: تيكنو كري ) �س.ذ.م.م(

وعنوانه: دبي- �س ب 51304 هاتف  3524162-04 فاك�س : 04-3525645
وامل�شجلة حتت رقم )41389( بتاريخ: 2003/7/14

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2013/2/3 وحتى تاريخ 2023/2/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

ادارة العالمات التجارية  
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

املودعة حتت رقم : 187871   بتاريخ : 2013/3/5
با�ش��م: ال�شبابي

وعنوانه: ند ال�شبا، دبي المارات العربية املتحدة �س .ب : 545 هاتف 043500101
 فاك�س: 043361400

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب- التدريب- الرتفيه- الن�شطة الريا�شية والثقافية.

 الواق�عة بالفئة: 41
و�شف العالمة: الكلمة ال�شبابي  باأحرف عربية مميزة باللون ال�شود على خلفية بي�شاء 

ال�شرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

ادارة العالمات التجارية  
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

املودعة حتت رقم : 187870   بتاريخ : 2013/3/5
با�ش��م: ال�شبابي

وعنوانه: ند ال�شبا، دبي المارات العربية املتحدة �س .ب : 545 هاتف 043500101
 فاك�س: 043361400

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التاأمن، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية.

 الواق�عة بالفئة: 36
و�شف العالمة: الكلمة ال�شبابي  باأحرف عربية مميزة باللون ال�شود على خلفية بي�شاء 

ال�شرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

ادارة العالمات التجارية  
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734

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

املودعة حتت رقم : 187869   بتاريخ : 2013/3/5
با�ش��م: ال�شبابي

وعنوانه: ند ال�شبا، دبي المارات العربية املتحدة �س .ب : 545 هاتف 043500101
 فاك�س: 043361400
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قالت الوليات املتحدة المريكية اإنها قدمت منذ العام 2006، اأكر 
خالل  من  اللبناين  الداخلي  الأم��ن  لقوى  دولر  مليون   100 من 
واملعدات  وال�شيارات  التدريب  تقدم  التي  امل�شاعدات  برامج  من  عدد 
يف  المريكية  ال�شفارة  وقالت  وبنائها.  املن�شاآت  حتديث  على  وتعمل 
امل�شاعدات  يف  الأ�شا�شية  العنا�شر  اح��د  اإن  ام�س  لها  بيان  يف  ب��ريوت 
اىل  واأ�شارت  الداخلي.  الم��ن  قوى  تدريب  اأكادميية  هو  المريكية 
9.7 مليون دولر �شيوفر مرافق  ان هذا برناجما ت�شل قيمته اىل 
قرية  ا���ش��ت��خ��دام  خ���الل  م��ن  والتحقيق  لل�شرطة  وت��ق��ن��ي��ات  ح��دي��ث��ة 
درا�شية  و�شفوف  للتحقيقات  �شرعي  طب  وخمتر  تكتيكية  تدريب 
حديثة وميدان حديث للرماية ومن�شاأة ل�شيانة املركبات. وقالت ان 
واإ�شالح  الطويل  امل��دى  على  �شيانة  �شيوفر  املركبات  �شيانة  مرفق 
 500 اأكر من  اأ�شطول مركبات قوى الأم��ن الداخلي، مبا يف ذلك 
�شيارة دورية واملركبات املتخ�ش�شة التي ُقدمت من خالل امل�شاعدات 
المريكية. وا�شافت ال�شفارة ان الوليات املتحدة قدمت من خالل 
 9100 اأكر من  درب  اأمريكي  تدريب  املدنية فريق  ال�شرطة  بعثة 

متطوعا ومتدربا اثناء اخلدمة مبا يف ذلك 610 متطوعات اناث.
وا���ش��اف��ت اإن ال��ه��دف امل�����ش��رتك ل��رن��ام��ج امل�����ش��اع��دات الأم��ريك��ي��ة هو 
انتاج قوة �شرطة موثوق بها �شعبيا ومدربة مهنيا، ت�شتخدم مبادىء 
ال�شرطة املهنية وحترتم حقوق الإن�شان. اإن قوة كهذه ت�شتطيع حماية 

ال�شعب اللبناين و�شمان اأمن البالد وا�شتقرارها بطريقة اأف�شل .
 

اأعلن خفر ال�شواحل الياباين، ام�س، عن دخول �شفينتن �شينيتن 
اإىل املياه اليابانية قرب جزر متنازع عليها بن البلدين.

ان  ال�شواحل قولهم  كيودو عن خفر  اليابانية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
�شباحاً   11 ال�شاعة  عند  �شوهدتا  �شينية  بحرية  مراقبة  �شفينتي 
بالتوقيت املحلي، يف املياه الإقليمية اليابانية قرب جزر يتنازع عليها 

اجلانبان الياباين وال�شيني.
ب�شبب  وطوكيو  بيجينغ  ب��ن  العالقات  على  خّيم  التوتر  ان  يذكر 
اجلزر التي تتنازعان عليها والتي يعتقد انها تختزن كميات كبرية 

من الغاز.
وكانت احلكومة اليابانية و�شعت موؤخراً 3 جزر من جمموعة جزر 
متنازع عليها مع ال�شن حتت ملكية الدولة، بعد التوقيع على عقد 
�شرائها من مالكها، و�شط احتجاج �شديد من بيجينغ ما اأجج التوتر 
اليابانية  ال�شن على اخلطوة  اآ�شيا، فردت  اقت�شادين يف  اأكر  بن 

بت�شيري عدة دوريات بحرية قرب املنطقة املحيطة باجلزر.

عطلت فرق مكافحة املتفجرات يف كويتا الباك�شتانية عبوة زنتها 40 
كيلوغراماً كانت معّدة للتفجري، بعد اأكر من 10 اأيام على مقتل 

حوايل 90 �شخ�شاً يف تفجري ا�شتهدف منطقة باملدينة.
وقالت �شبكة جيو التلفزيونية اإن ال�شرطة يف املدينة ا�شتدعت فرق 
قرب  متوقفة  عجالت   3 ب�  بعربة  ال�شتباه  بعد  املتفجرات  اإب��ط��ال 
40 كيلوغراماً من  م�شت�شفى، وحن و�شلت الفرق اكت�شفت وجود 

املتفجرات مزروعة يف العربة.
للتفجري،  م��ع��ّدة  كانت  التي  امل���واد  اإح��ب��اط مفعول  ال��ف��ور  على  ومت 
عن  اأبلغت  اأن  �شبق  ال�شتخبارات  اأج��ه��زة  اإن  اأمنية  م�شادر  وق��ال��ت 
العربات  من  النوع  هذا  بوا�شطة  كويتا  يف  تفجريات  وق��وع  اإمكانية 

التقليدية.
وكانت �شاحنة حمملة ب� 100 كيلوغرام من املتفجرات فّجرت يوم 
ال�شبت يف 16 �شباط-فراير املا�شي يف �شوق للخ�شار يف بلدة هازارا 

يف كويتا ما اأ�شفر عن مقتل حوايل 90 �شخ�شاً بينهم اأطفال.
اأ�شرف، بعدها باإطالق  واأمر رئي�س الوزراء الباك�شتاين، رجا برويز 
عملية اأمنية يف كويتا حلماية املدنين، يف وقت اتهمت املحكمة العليا 
تلك  يف  الو�شع  لتح�شن  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  ع��ن  بالتقاع�س  احلكومة 
�شيعية يف  اأكرية  ذات  اأن وقع تفجريان يف منطقة  املنطقة. و�شبق 
اأكر  مقتل  عن  اأ�شفرا  اأي�شاً،  املا�شي  الثاين-يناير  كانون  يف  كويتا 

من 100 �شخ�س واإ�شابة مئات اآخرين بجروح.

عوا�سم

بريوت

��سالم �باد

طوكيو

وزير يجيز ا�ضتخدام طائرات 
بال طيار داخل اأمريكا

•• وا�سنطن-ا ف ب:

اعتر وزير العدل المريكي اريك هولدر يف ر�شالة ن�شرها �شناتور ام�س ان 
بامكان رئي�س الوليات املتحدة نظريا ان ياأمر بغارات ت�شنها طائرات بدون 
لعتداءات  م�شابهة  ا�شتثنائية  ظ��روف  يف  المريكية  الرا�شي  على  طيار 
ال�شناتور اجلمهوري راند  الوزير اىل  2001. وكتب  ايلول �شبتمر   11
�شوؤال يف هذا اخل�شو�س ان احلكومة المريكية مل  اليه  ال��ذي وجه  بول 
ت�شن غارات بطائرات من دون طيار يف الوليات املتحدة ول تنوي ان تفعل 
ان  ال��ذي طرحته افرتا�شي متاما، وم��ن الرج��ح  ال�شوؤال  ان  ذل��ك  وتابع 
ملواجهتها.  رئي�س  اي  ي�شطر  ل  م�شالة  تكون  ان  واآم��ل  يح�شل،  لن  ذل��ك 
ومن املمكن على ما اظن ت�شور ظروف طارئة يكون فيها من ال�شروري 
الرئي�س  ي�شمح  ان  الم��ريك��ي،  والقانون  الد�شتور  اح��رتام  مع  واملنا�شب، 
للجي�س با�شتعمال القوة القاتلة داخل ارا�شي الوليات املتحدة. ومن امثلة 
المريكية  القوات  على  اليابان  هجوم  الوزير  ذكر  ال�شتثنائية  الظروف 
ايلول   11 1941 واع��ت��داءات  ه��ارب��ور يف كانون الول دي�شمر  ب��ريل  يف 
2001 ورد ال�شناتور راند بول وهو يف جمل�س ال�شيوخ من ا�شد  �شبتمر 
املدافعن عن احلقوق الفردية قائال ان رف�س وزير العدل ا�شتبعاد امكانية 
�شن طائرات من دون طيار غارات على مواطنن امريكين على الرا�شي 
المريكية خميف جدا انه انتهاك للحقوق الد�شتورية لكل المريكين . 
لكن نوابا اخرين اعتروا ان الوزير يقوم بدوره برتك املبادرة للقائد العلى 
للقوات اذا تعر�شت البالد لهجمات مفاجئة. وقالت النائبة الدميقراطية 
دايان فاين�شتاين رئي�شة جلنة ال�شتخبارات يف جمل�س ال�شيوخ بعد هجمات 
11 ايلول �شبتمر دار نقا�س حول ما اذا كان يجب ا�شقاط طائرة تتوجه 

اىل مبنى كبري قد يقتل فيه عدد كبري من ال�شخا�س.

الفيل�صوف الإ�صالمي اأبو يعرب املرزوقي ينتف�س

الأحزاب الإ�ضالمية ترّد ف�ضادا �ضابقا بف�ضاد من جن�ضه..!
 احلركات الإ�صالمية لي�صت �صاعية اإىل الإ�صالح بقدر ما هي �صاعية �صعي من تقّدم عليها اإىل التحّكم

قال اإّن غياب الو�صوح ال�صيا�صي وراء ا�صتقالته

ا�ضتقالة وزير الدفاع تتحول اإىل ق�ضية راأي عام يف تون�س

النتهاء  يف  م�شوؤولياته  حتمل  اإىل 
اأف�شل  يف  ال���د����ش���ت���ور  ك���ت���اب���ة  م����ن 
اأنه ينت�شر دائما  الظروف. معترا 
ملبادئ اجلمهورية التي ن�شاأ وترعرع 

يف �شلبها.
الدفاع  وزي��ر  ا�شتقالة  اأّن  وال��الف��ت 
التون�شي حتّولت اإىل ق�شّية راأيعام. 
الأمينة  ���ش��ّرح��ت  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
اجلمهوري،مية  ل��ل��ح��زب  ال��ع��ام��ة 
اجلريبي اأنها تتمنى اأن ل ي�شتقيل 
الزبيدي  الكرمي  الدفاع،عبد  وزير 
من من�شبه باعتبار اأن وزارة الدفاع 
ه����ي ال���������وزارة ال���وح���ي���دة ال���ت���ي مت 
حتييدها منذ النتخابات املا�شية. 

الوقت  ال��ت�����ش��ري��ح يف  ه����ذا  وي���اأت���ي 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ق�����ّرر وزي�����ر ال���دف���اع ال��وط��ن��ي عبد 
ال���ك���رمي ال��زب��ي��دي ال���ش��ت��ق��ال��ة من 
على  عمله  موا�شلة  وع��دم  من�شبه 
احلكومة  يف  ال���دف���اع  وزارة  راأ������س 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة اجل���دي���دة ب��ق��ي��ادة علي 
العري�س لنعدام ما و�شفه بو�شوح 
امل�شتقبلية عر حتييد كافة  الروؤيا 
خارطة  وو����ش���ع  ال�����ش��ي��ادة  وزارات 
والقيام  وا���ش��ح��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ط��ري��ق 
ممكن  وق��ت  اأ���ش��رع  يف  بالنتخابات 
على  هاتفية  مداخلة  يف  ذل��ك  ج��اء 

قناة تلفزية تون�شية خا�شة.
واأ�شار الدكتور عبد الكرمي الزبيدي 
وزارة  م��ن  ا�شتقالته  ق���دم  اأن���ه  اإىل 
ال��دف��اع الوطني يف ظ��ل م��ا اعتره 
توا�شل حالة عدم ال�شتقرار الذي 
ت��ع��ي�����ش��ه ت��ون�����س ف�����ش��ال ع���ن غياب 
ت��ن��م��وي��ة وخ����ارط����ة طريق  ب���رام���ج 
وا���ش��ح��ة وه���و م���ا و���ش��ع ال���ب���الد يف 
ودعا  تعبريه  ح�شب  مفرغة  دائ���رة 
املرحلة  ه��ذه  بتجاوز  التعجيل  اإىل 
واأو�شح  ال���ث���ورة.  اأه����داف  وحت��ق��ي��ق 

اأنها ا�شتقالة ل رجعة فيها.
واأف����اد وزي���ر ال��دف��اع ال��ت��ون�����ش��ي اأنه 
ك���ان ق��د ق���ام ب��الت�����ش��ال يف العديد 
م��ن امل��ن��ا���ش��ب��ات ب��امل�����ش��وؤول��ن �شلب 
رئي�س  راأ����ش���ه���م  وع���ل���ى  احل���ك���وم���ة 
احلكومة ورئي�س اجلمهورية ليبلغ 
لهم حالة الإنهاك التي باتت تعاين 
بعد  التون�شي  اجلي�س  ق���وات  منها 
ان��ت�����ش��اره��ا على  ع��ل��ى  �شنتن  م���رور 
املكان  اأن  التون�شية مرزا  الأرا�شي 
الطبيعي لقوات اجلي�س هو الثكنات 
التكوين وحت�شن اجلاهزية  لتلقي 

نحو جتميد رابطات 
حماية الثورة يف تون�س

•• تون�س - الفجر

علم من م�شادر مقربة من الأطراف 
امل��ت��ف��او���ش��ة ب��خ�����ش��و���س امل�����ش��ارك��ة يف 
احلكومة التون�شية اجلديدة، اأن النية 
امل��رة نحو  ه��ذه  ب�شفة جدية  و  تتجه 
الثورة  حماية  رابطات  ن�شاط  جتميد 
العام  الكاتب  �شيتخذه  ب��ق��رار  ذل��ك  و 
الإجراءات  اإمت��ام  انتظار  للحكومة يف 
القانونية املت�شلة بهذه امل�شاألة.  وقال 
ذات امل�����ش��در اأن���ه ي��وج��د اإج��م��اع حول 
العديد  قبل  من  الرابطات  ه��ذه  ح��ّل 
واملدنية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الأط�������راف  م���ن 
قامت  ال����راب����ط����ات  ه�����ذه  اأن  خ���ا����ش���ة 
ال���ت���ج���اوزات يف كامل  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
و�شلت  والتي  اجلمهورية  حمافظات 
حركة  ملمثل  ح��دث  القتل،مثلما  ح��ّد 
نداء تون�س املعار�شة لطفي نق�س يف 
�شيتم  اأنه  ،م�شيفا  تطاوين  حمافظة 
متار�س  جمعية  اأو  منظمة  ك��ل  ح���ّل 
قانون  وح�������ش���ب  ت���ون�������س.  يف  ال���ع���ن���ف 
املمكن  من  فاإنه  تون�س  يف  اجلمعيات 
واأهمها  العنف  ميار�س  جتّمع  اأي  حّل 
يعترها  التي  الثورة  حماية  رابطات 
اغلب مكونات امل�شهد ال�شيا�شي مبثابة 
ميلي�شيات مقربة من حركة النه�شة 
حزب  احلكم  يف  و�شريكها  الإ�شالمية 
الرابطات  ه�����ذه  وت���ق���اب���ل  امل�����وؤمت�����ر. 
اأ�شا�شيا  �شرطا  حّلها  ومّثل  بالرف�س 
ل���دى ب��ع�����س الأح������زاب ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الّناطق  اأكد  وقد  اجلديدة.  احلكومة 
اأجل  التكّتل من  با�شم حزب  الّر�شمي 
ال��ع��م��ل واحل����ري����ات حم��م��د ب���ّن���ور، يف 
اإىل  الأرب���ع���اء،  اأم�����س  اإذاع����ي  ت�شريح 
طالبت  للحكومة  العامة  الكتابة  اأن 
التي  ال��ّث��ورة  حماية  رابطات  بتجميد 
ك��ان��ت ع��ق��ب��ة يف ط��ري��ق الت���ف���اق بن 

الأحزاب ،على حّد تعبريه.

التي  اخل��ارج��ي��ة  امل��خ��اط��ر  ملجابهة 
اأن  اإىل  ال���ب���الد. لف��ت��ا  اأم����ن  ت��ه��دد 
اأمنية   ت���ه���دي���دات  ت����واج����ه   ت��ون�����س 
من الداخل واخل��ارج. وقال يف هذا 
تكثيف  اإىل  بحاجة  نحن  ال�����ش��دد  

احل�شور الع�شكري على  احلدود .
ال�شفارة  اأح����داث   وح���ول م��ا راف���ق 
الوزير  بّن  اأح��داث  من  الأمريكية 
تكن  مل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن 
رة يف حماية املمتلكات العامة  مق�شّ
مهمة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار  واخل���ا����ش���ة 
الطوارئ  حالة  يف  الوطني  اجلي�س 
الوطني  الأم��ن  اإمكانيات  دع��م  هي 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ط��ل��ب��ات��ه.  ح�����ش��ب 
التن�شيق الأمني مل يكن يف م�شتوى 
ال�شفارة  اق��ت��ح��ام  عملية  راف����ق  م��ا 
الأمريكية من اأحداث. وقال يف هذا 
الع�شكرية  الوحدات  اإن  اخل�شو�س 
مرور  بعد  القتحام  بحادثة  علمت 
���ش��اع��ة و���ش��ب��ع وث��الث��ن دق��ي��ق��ة من 

وقوعها. 
اأنه  ال��وزي��ر  اآخ���ر ك�شف  م��ن ج��ان��ب 
اأوىل يوم  ا�شتقالته يف منا�شبة  قدم 
اقتحام  اأحداث  عقب  �شبتمر   15
التي  بتون�س  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة 
اأم��را غري مقبول  ال��وزي��ر  اعترها 
ال�شتقالة  ثم ج��اءت  وغ��ري معقول 
م���ن حكومة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  يف 
علي العري�س التي ا�شرتط اأن يتم 

حتييد وزارات ال�شيادة فيها. 
واأو���ش��ح ال��زب��ي��دي اأن���ه وع��ل��ى عك�س 
حكومة الباجي قايد ال�شب�شي التي 
كان هاج�شها الأول الو�شول بالبالد 
يف  دميقراطية  انتخابات  اأول  اإىل 
جنحت  وق��د   2011 اأكتوبر   23
ف��اإن ح�شيلة احلكومة بعد  يف ذلك 

خمتلف  ف����ي����ه  ت����ف����اع����ل����ت  ال����������ذي 
العام  وال���راأي  ال�شيا�شية  الأط���راف 
املتعلقة  الأخ�����رية  ال��ت�����ش��ري��ب��ات  م��ع 
حكومة  يف  ال�����دف�����اع  وزي�������ر  ب����ع����زم 
الكرمي  الأع���م���ال،ع���ب���د  ت�����ش��ري��ف 
الزبيدي تقدمي ا�شتقالته وتن�شيب 
ل�����ش��ود خ��ل��ف��ا له،حيث  ع��ب��د احل����ق 
حترير  مدير  �شحابو  رف�س،عمر 
مغادرة  م��ق��ال  يف  امل��غ��رب   �شحيفة 
الدفاع مف�ّشرا ذلك  الزبيدي وزارة 
اإدراك تام  اأن ال�شعب التون�شي على 
من  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأ�شدته  مبا 
وجهودها  ال���وط���ن  ل���ه���ذا  خ���دم���ات 
ال�������رتاب  ح����م����اي����ة  اإىل  ال�����رام�����ي�����ة 
بن  �شحابو  عمر  وتنقل  الوطني. 
العام  ال���راأي  الإع���الم حل��ث  و�شائل 
وزارة  اإىل مقر  برقيات  اإر�شال  على 
ال��دف��اع عبد  وزي���ر  ال��دف��اع ملطالبة 
ال���ك���رمي ال��زب��ي��دي ب��ال���ش��ت��م��رار يف 
النتهاء  غ��اب��ة  اإىل  من�شبه  ت��ق��ل��د 
باعتباره  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  م��ن 
بثقة  وحت��ظ��ى  م�شتقلة  �شخ�شية 

اجلميع.
ا�شتجابة  �شحابو  ن���داء  ل��ق��ي  وق���د 
وا�����ش����ع����ة ع����ل����ى ����ش���ف���ح���ات امل����وق����ع 
�شنت  ح��ي��ث  في�شبوك  الج��ت��م��اع��ي 
ودعوته  ل��ل��زب��ي��دي  م�����ش��ان��دة  حملة 
للرتاجع عن قرار ال�شتقالة حماية 

لتون�س و�شونا ل�شتقرارها. 
امل��ع��ار���ش��ة �شكوكا  اأح�����زاب  وت�����ش��اور 
املوؤ�ش�شة  اخ�����رتاق  حم�����اولت  م���ن 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ت��ي ب��ق��ي��ت ب��ع��ي��دا عن 
ال�شلطة  وع��ن  ال�شيا�شي  ال��ت��ج��اذب 
التي  ال��ف��راغ  حالة  من  الرغم  على 
الرئي�س  ن���ظ���ام  ����ش���ق���وط  اأع���ق���ب���ت 

الأ�شبق زين العابدين بن علي. 

ا�شتقرار  ع���دم  اأف����رزت  الن��ت��خ��اب��ات 
واحللول  ال��ت��ن��م��ي��ة  وغ���ي���اب  اأم���ن���ي 

للم�شاكل الجتماعية. 
التي حلقت  النتقادات  وبخ�شو�س 
الثالثة  اجل���ي���و����س  اأرك�������ان  رئ��ي�����س 
خلفية  على  ع��م��ار  ر�شيد  اجل���رال 
احلكماء  جم���ل�������س  يف  م�������ش���ارك���ت���ه 
الذي قام بت�شكيله رئي�س احلكومة 
امل�����ش��ت��ق��ي��ل ح���م���ادي اجل���ب���ايل  اأكد 
الزبيدي اأن اجلرال عمار �شارك يف 
هذا املجل�س ب�شفته خبريا من بن 
اخل���راء ق��ائ��ال  ان��ه ي��ع��رف البالد 
دراي��ة بو�شعيتها   �شرا �شرا وعلى 
من  امل�شتقيل  ال��دف��اع  وزي��ر  وانتهى 
مهامه اإىل دعوة املجل�س التاأ�شي�شي 

البنتاغون: جهودنا �ضد نووي اإيران ل تكفي 
�شاأله ريد اإن كانت الوليات املتحدة �شتخطط لذلك الحتمال؟ اأجاب ماتي�س 
نعم اأيها ال�شيناتور . واأ�شاف اجلرال الأمريكي اأن تخطيطا هادئا يجري مع 
بعد  احلاجة  اقت�شت  اإذا  ا�شتقرار  بعمليات  القيام  لحتمال  املنطقة  يف  جيو�س 
بال�شبابية.  يت�شم  زال  �شوريا ما  الو�شع يف  اأن  اإىل  الأ�شد، م�شريا  انهيار نظام 
ويف ال�شياق نف�شه، قال وزير الدفاع الأمريكي ت�شاك هاغل خالل حمادثات مع 
اكت�شاب  اإي��ران من  وا�شنطن ملتزمة مبنع  اإن  باراك  اإيهود  الإ�شرائيلي  نظريه 
�شالح نووي.    وتزامنت هذه الت�شريحات مع تاأكيد وزير اخلارجية الأمريكي 
املتوا�شلة  الإيرانية  الت�شويف  حم��اولت  اأن  تلفزيونية  مقابلة  يف  كريي  جون 
تزيد من املخاطر، م�شريا اإىل اأن املواجهة اأ�شبحت اأكر احتمال. وكانت القوى 
ال�شت الكرى وهي الوليات املتحدة ورو�شيا وال�شن وفرن�شا واأملانيا وبريطانيا 
دعت اإىل التو�شل لنتائج �شريعة وملمو�شة يف مفاو�شات امللف النووي مع اإيران، 

والتي ا�شتوؤنفت بعد توقف دام ثمانية اأ�شهر.

•• وا�سنطن-وكاالت:

قال رئي�س القيادة املركزية للجي�س الأمريكي اجلرال جيم�س ماتي�س اإن جهود 
الوليات املتحدة ملنع اإيران من اكت�شاب �شالح نووي غري فعالة، موؤيدا يف الوقت 
ذاته �شيا�شة العقوبات واجلهود الدبلوما�شية الرامية اإىل فر�س عزلة على اإيران. 
ويف جل�شة ملجل�س ال�شيوخ �شئل ماتي�س اإن كان يعتقد اأن اجلهود الدبلوما�شية 
اإيران من اكت�شاب �شالح نووي فاأجاب بالنفي. ويف  والعقوبات �شتنجح يف منع 
العقوبات  كاملة  م�شاندة  ي�شاند  اأن��ه  ماتي�س  اأعلن  اجلل�شة،  خالل  لحق  وقت 
القت�شادية والعزلة الدبلوما�شية على اإيران قائال ما زلت اأوؤيد التوجه الذي 
وردا   . املفاو�شات  الوقت من خالل  �شراء  اأنهم يحاولون  اأعتقد  وتابع  نتخذه، 
ال�شوري  اإن انهيار نظام الرئي�س  على �شوؤال لل�شيناتور جاك ريد، قال ماتي�س 
وعندما  عاما،   25 منذ  لإي��ران  اإ�شرتاتيجية  نك�شة  اأك��ر  �شيكون  الأ�شد  ب�شار 

وذي  املتحد  الفريق  مبنطق  العمل 
امل��ن��ه��ج��ي��ة ال��وا���ش��ح��ة م��ه��م��ا كانت 
اإنهم  واأ�����ش����اف  رئ��ي�����ش��ه��ا:  ق������درات 
يتكلمون على تو�شيع نقل الرتويكا 
مغالطة  وه�����ذه  اخل��م��ا���ش��ي��ة.  اإىل 
ل مي��ك��ن اأن ت���دل ع��ل��ى ال�����ش��دق يف 

خماطبة ال�شعب. 
وي�شيف نحن انتقلنا بالتدريج من 
ث��الث��ي��ة ك��ان��ت م��وؤل��ف��ة م��ن اأح����زاب 
�شبه متحد  واح���د منها  ك��ل  ث��الث��ة 
نوابهما  غ��ال��ب  ح��زب��ن  ب��ق��اي��ا  اإىل 
وطبعا  املجل�س  يف  كتلتيهما  غ���ادرا 
ف��م��ع��ه��م��ا م���ن ي��ق��ول ب��راأي��ه��م��ا من 
ال��ن��اخ��ب��ن م���ع ح���زب رئ��ي�����س ب���داأت 
اخل��الف��ات ت���دب ف��ي��ه وخ��ا���ش��ة بعد 
موؤمتره الأخري ويعني بذلك حركة 

النه�شة الإ�شالمية .
التو�شيف  ان  ي��ع��رب  اب���و  واع���ت���ر 
الأمن ملا يوؤلف حاليا لي�س خما�شية 
حزبية ذات ح�شور فعلي يف ال�شاحة 
احلزب  ا�شتثنينا  م��ا  اإذا  ال�شيا�شية 
اأحد  ل  اأح����زاب  �شظايا  ب��ل  الأك����ر 
للناخبن  متثيليتها  م��ق��دار  يعلم 
من  املجل�س  اإط���ار  يف  تكونت  لأن��ه��ا 
املوؤمتر  ح��زب  من  الن�شالخ  خ��الل 
مع  ال�شرتاكي  والتقدمي  والتكتل 

بع�س امل�شتقلن.
واأ�شاف اإذا كان ما نراه هو اجلاري 
فعال فاإن رئي�س احلكومة املقبل لن 
تكون  اأن  ميكن  فريق  رئي�س  يكون 
بل  ال�شيمفونية  ت�شبه  �شيا�شة  ل��ه 
من  �شاهدنا  م��ا  جن�س  م��ن  �شيكون 
ن�شاز متوا�شل يف احلكومة ال�شابقة 
وتردد يلغي جل القرارات اأو يبقيها 
يف خما�س ل ي�شل اإىل ال��ولدة اإل 
عن  فيتمخ�س  ال��ف��وت  ف����وات  ب��ع��د 
فريقه  اإىل  ع���اد  اإذا  خ��ا���ش��ة  ف��وؤي��ر 
ال��ذي��ن يريدون  ال��زع��م��اء  ال�����وزراء 
ميثلون  اأو  ���ش��ل��ط��ات��ه  م��ق��ا���ش��م��ت��ه 

•• الفجر – تون�س - خا�س

الفيل�شوف  الأرب�����ع�����اء  اأم�������س  ق����ال 
ف����ى حركة  وال����ق����ي����ادي  ال��ت��ون�����ش��ي 
على  امل��رزوق��ي  ي��ع��رب  اأب���و  النه�شة 
ف��ي��ه احل���زب  اأك�����ر ع��ي��ب وق����ع  اأّن 
بعد  تون�س  يحكم  ال��ذي  الإ�شالمي 
نف�شه  الأم�����ر  ي���ك���ون  ال���ث���ورة)وق���د 
اأن����ه يعمل  ح��ا���ش��ال يف م�����ش��ر( ه���و 
اأبو  بح�شب  املتمثلة  امل��ب��ادئ  بعك�س 
يعرب فى حترير جهاز الدولة من 
الح��ت��ك��ار احل��زب��ي واع��ت��م��اد مبداأ 
�شغل  امل���واط���ن���ن يف  ب���ن  امل�������ش���اواة 
التي  الوظائف  با�شتثناء  الوظائف 
ال�شيا�شي  ب���ع���ده  يف  احل���ك���م  ت��ت��ب��ع 
امل��ت��غ��ري مب��ق��ت�����ش��ى ال�����ت�����داول.واأكد 
يف  القادي  املرزوقي  ع������رب  ابو 
على  ن�شره  مقال  النه�شة يف  حركة 
بالفاي�شبوك  اخل��ا���ش��ة  ���ش��ف��ح��ت�����ه 
وحّملها عنون "ما يح�شل ل يب�شر 
عملة  تُك��ر���س  النه�شة  اأّن  بخري" ، 
جن�شه  م��ن  بف�شاد  �شابق  ف�شاد  رد 
ت��وزي��ع مغامن  اإىل  ف��ت��ح��ول احل��ك��م 
والإدارات  واأج��ه��زت��ه��ا  احل��ك��وم��ة  يف 
الأقرباء  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  وت��واب��ع��ه��ا 
اعتبار  دون  والأح��ب��اب  والأ���ش��ح��اب 
املكان  يف  امل���ن���ا����ش���ب  ال����رج����ل  مل����ب����داأ 
"لو ط��ب��ق هذا  واأ����ش���اف  امل��ن��ا���ش��ب. 
اأغ��ل��ب وزراء احلكومة  ل��ُع��زل  امل��ب��داأ 
وملا ج��ّدد لهم يف احلكومة  احلالية 
و�شوء  ال��وق��ت  اإ�شاعة  لأن  القادمة 
ال��ت��ق��دي��ر وامل���ع���ارك ال��زائ��ف��ة التي 
قاطعا  دل��ي��ال  ك��ان��ت  كلها  خا�شوها 
الدراية  اأه��ل  من  لي�شوا  اأنهم  على 
واخل���رة. واأو���ش��ح اأب���و ي��ع��رب كدت 
احلكمة  من  يهزاأ  جّلهم  اأن  اأعتقد 
والفكر اأ�شال ظنا منهم اأنها جمرد 
امل�شفوع  التحقريي  باملعنى  تفل�شف 
بابت�شامات �شفراء يظنها اأ�شحابها 

من  الأغلب  يف  وه��ي  �شاخرة  نباهة 
م�شيفا  امل�شتحكم  الغباء  ع��الم��ات 
دليل  عليهم  ف��امل��ح��اف��ظ��ة  ث��م  وم���ن 
ع��ل��ى اخل�����وف م���ن م���غ���ادرة احلكم 
ب���ال رج���ع���ة ول��ي�����س ح��ب��ا يف خدمة 
ت��ك��ون فهما  اأن  ع��ن  ال��وط��ن ف�شال 
يدعون  ال��ذي  احل��زب  مل�شالح  حتى 

متثيله. 
اب������و يعرب  الأم��������ر ح�������ش���ب  وه�������ذا 
املرزوقي هو الذي �شيف�شل امل�شروع 
الإ�����ش����الح����ي ك���ل���ه لأن������ه ي���ب���ن اأن 
�شاعية  لي�شت  الإ�شالمية  احلركات 
�شاعية  ه��ي  م��ا  الإ���ش��الح بقدر  اإىل 
التحكم  اإىل  عليها  تقدم  من  �شعي 
ل���ه���ا الكالم  ي���ح���ق  ف����ال  ث����م  وم�����ن 
ع���ل���ى الإ������ش�����الح ف�����ش��ال ع����ن قيم 
الإكثار  ف��اإن  املعنى  الإ���ش��الم. وبهذا 
اخلطاب  مب���ب���ت���ذلت  ال����ك����الم  م����ن 
الجتماعات  ك����ادت  ح��ت��ى  ال��دي��ن��ي 
ال�شيا�شية تتحول اإىل خطب جمعة 
ا�شتغفال لل�شعب لأن  ي�شبح جمرد 
الأعمال املخالفة لالأقوال لي�س اأدل 
اأعلم  كنت  ول��و  ال��ن��ف��اق:  على  منها 
ذلك قبل امل�شاركة ب�شفتي م�شت�شارا 
واأن تعييني كان من باب الرت�شية 
فاأنا  امل�����ش��ارك��ة.  ع��ن  بنف�شي  ل��ن��اأي��ت 
املغامن  ع���ن  م�����ش��ت��غ��ن  احل���م���د  وهلل 
ف��ل�����ش��ت بحاجة  وامل��ع��ن��وي��ة  امل���ادي���ة 
لأج����ر م��ن ال���دول���ة ول�����ش��ت بحاجة 
ال�شلطة  بتو�شط  بنف�شي  للتعريف 

ال�شيا�شية."
الئتالف  ب��ت��و���ش��ي��ع  يتعلق  م��ا  ويف 
يعرب  اب��و  اعتر  تون�س  احل��اك��م يف 
ان��ه على �شورته احلالية  امل��رزوق��ي 
لن مين قاعدة احلكم بل �شيزيده 
اإل���ي���ه من  امل��دع��وي��ن  ��ي��ا لأن  ت�����ش�����شّ
)�شباط  املك�شيكي  اجلي�س  جن�س 
تو�شيع  ثم فهو  وم��ن  ب��دون جنود( 
على  ال����ق����درة  ع�����دم  اإل  ي���ول���د  ل����ن 

مراقبن عليها ل�شالح اأحزابهم.
لأين  ك��ام��ل��ة  ���ش��ن��ة  "�شابرت  وق����ال 
كنت اأظن الرتدد يف حتقيق ما جئت 
الأول��ي��ات يف  تزاحم  عّلته  اأجله  من 
اأع�شائها دون  اأغلب  حكومة ل زال 
رئي�شها  زال  ول  امل��ط��ل��وب��ة  اخل���رة 
متثلها  م��ت��ع��ار���ش��ة  لإرادات  ن��ه��ب��ة 
تفّجرت  ال���ت���ي  ال���رتوي���ك���ا  اأح�������زاب 
اأحزابا  لي�شت  احلقيقة  يف  لكونها 
بل نوادي لأ�شخا�س كل منها يعتر 

نف�شه زعيما.
" اأن  ت���اأك���د م���ن  ان���ه  اإىل  ل��ي��خ��ل�����س 
اإل��ي��ه��ا وهي  �شعيت  ال��ت��ي  الأه�����داف 
اأّولّيات  من  تكن  مل  غري  ل  خم�شة 
ب��ل مل يكن من  اأه��ل احل��ل والعقد 
اأّولياتهم اإل تاأبيد بقائهم واأهليهم 
نف�س  الإبقاء على  بدليل  يف احلكم 
والإدارات  ال��������وزارات  يف  الأ����ش���م���اء 
رغ����م م���ا ي��ع��ل��م اجل��م��ي��ع م���ا �شببه 
جتربته  يف  الإ����ش���الم���ي  ل��ل��م�����ش��روع 

األ  اأخ�����ش��ى  ال���ث���ورة م��ن نك�شة  ب��ع��د 
اأ�شار  وق���د  ب�شالم".  م��ن��ه��ا  ي��خ��رج 
اأّن مقاله  اإىل  امل��رزوق��ي   اأب��و يعرب 
النهائية  امل��غ��ادرة  ب��ه قبل  ه����ذا،اأراد 
للن�شاط ال�شيا�شي تقدمي جملة من 
املالحظات يف �شورة برقية قال اأنها 
ال�شيا�شة  يف  ل��ه  ك��الم  اآخ���ر  �شتكون 
املبا�شرة التي يغادرها نهائيا للعودة 
ومدر�س  كباحث  ال�شابق  عمله  اإىل 

للفل�شفة يف اجلامعة.

اأ�ضرتاليا تقّر بعمل ال�ضجني اإك�س لإ�ضرائيل
•• كانبريا-يو بي اأي:

ال��ذي كان معتقاًل يف  الأ���ش��رتايل بن زيغيري  ب��اأن  الأوىل،  للمرة  ام�س  الأ�شرتالية،  اأق��رت احلكومة 
اإ�شرائيل ويعرف بال�شجن اأك�س ، كان يعمل ل�شالح احلكومة الإ�شرائيلية ولكنها مل توؤكد اأو تنفي ما 
اإذا كان عمل ل�شالح جهاز املو�شاد. وقال وزير اخلارجية الأ�شرتالية ال�شيناتور، بوب كار، يف ت�شريح 
نقلته وكالة الأنباء الر�شمية اأي اأي بي اإن زيغيري كان موظفاً لدى احلكومة الإ�شرائيلية ، لكنه مل 
يوؤكد اأو ينفي ما اإذا كان عمل ل�شالح املو�شاد. وكان كار، اأمر ال�شهر املا�شي مبراجعة كيفية تعامل 
وزارة ال�شوؤون اخلارجية والتجارة مع الق�شية، وقال اليوم اإن النتائج ت�شري اإىل اأن زيغيري منح خالل 

احتجازه يف اإ�شرائيل احلق يف روؤية حمامي ب�شكل منتظم وبتلقي 50 زيارة من اأفراد يف عائلته.
اأنه انتقد  وو�شف ق�شية زيغيري باأنها معقدة وخارجة عن الأطر العادية للن�شاط القن�شلي ، غري 
غياب الو�شوح بعملية اتخاذ القرار يف احلكومة حيال امل�شوؤوليات القن�شلية. وانتقد اأي�شاً حقيقة اأن 
تفا�شيل امل�شاعدة التي قدمتها ال�شلطات الإ�شرائيلية ل� زيغيري مل تطلبها الوزارة اأو مل تعط لها اإّل 

بعد اأن اأمر هو باملراجعة.

ا�ضتقالة اأبو يعرب من كتلة النه�ضة يف املجل�س التاأ�ضي�ضي
اأعلنت اأم�س ال�شفحة الر�شمية لكتلة حركة النه�شة على موقع التوا�شل الجتماعي الفاي�شبوك، ا�شتقالة اأبو 

يعرب املرزوقي من املجل�س الوطني ال�تاأ�شي�شي، وذلك لأ�شباب �شخ�شية.
يذكر اأن اأبو يعرب �شغل اأي�شا، اىل جانب ع�شويته يف املجل�س، من�شب وزير م�شت�شار لل�شوؤون الثقافية لدى 

رئي�س احلكومة امل�شتقيل حمادي اجلبايل.

الفيل�شوف التون�شي ابو يعرب املرزوقي

حتّول احلكم اإىل توزيع مغامن يف احلكومة واأجهزتها والإدارات 
على الأقربــاء والأ�صحــاب والأحبـاب دون اعتبار ملبداأ الكفاءة

 الإكثار من الكالم مببتذلت اخلطاب الديني ي�صبح جمرد ا�صتغفال 
لل�صـعب لأن الأعمـال املخالفـة لالأقــوال لي�س اأدل منهـا على النفـاق

عبد 
الكرمي 
الزبيدي
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العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/4439  عمايل جزئي  
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  للخدمات  ع��وان  عليه/1- عبدالرحمن  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/28 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ ح�شمات اهلل غالم ر�شول بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
درهما(  وع�شرون  اح��دى  وثالثمائة  الفا  ع�شر  اثني   ( درهما   12.321 وق��دره  مبلغا 
وتذكرة عودة الطائرة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى 
رب عمل اآخر والزمتها باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف واعفت املدعى من ن�شيبة منها 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  ماعدا  ورف�شت 
ال�شمو  التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب  اليوم  ثالثن يوما اعتبارا من 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الق�صايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/4308  عمايل جزئي  
اىل املحكوم عليه/1- مزايا خلدمات التموين باملواد الغذائية- ����س.ذ.م.م     جمهول 
يف   2013/2/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
املدعى  بالزام  خان  الرحمن  ف�شل  الرحمن  حافظ  ل�شالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )13.565 دره��م( ثالثة ع�شر الف وخم�شمائة  بان  عليها 
وخم�شة و�شتون درهم وبتذكرة العودة عينا او بقيمتها نقدا مبلغ )2.000 درهم ( مامل 
يلتحق بخدمة �شاحب عمل اآخر عند تنفيذ احلكم واملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف. 
قابال  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري  ورف�شت ماعدا  املدعى من  واعفت 
لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الق�صايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعادة  اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/820  ا�صتئناف مدين
ن��وارين جول يازخان جمهول حمل  امل�شتاأنف �شده/ 1 -  حمبوب  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / عادل عي�شى حممود عي�شى عن نف�شه وب�شفته 
وىل طبيعي على ابنه القا�شر - مثنى عادل عي�شى وميثله: جمال حممد 
ال�شادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  القري�شي   حممد  ال�شيد  عقيل 
لها  وح��ددت   2012/8/15 بتاريخ  كلي  مدين   2012/296 رقم  بالدعوى 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/3/31 املوافق  الح��د  يوم  جل�شه 
رقم ch2D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
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مذكرة اعادة  اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/613  ا�صتئناف عقاري

 BURG ALALAM-اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -  برج العامل هولدجنز ليمتد
HOLDING LIMITED    جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / ام 

علي  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  ح��م��دان  وميثله:  ليمتد  تريدينج  كيه  ت��ي 
الهرمي   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2010/922 
عقاري كلي بتاريخ 2012/10/29 وحددت لها جل�شه يوم الثنن املوافق 
وعليه   ch1C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/3/25
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
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مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/707  ا�صتئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -  �شركة �شاير للمقاولت )ذ.م.م(     جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة ترميو انف�شتمنت دي دي

Trimo Investment DD وميثله: علي حممد عمر العيدرو�س  قد 
كلي  جتاري   2009/891 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف 
املوافق 2013/3/31  الحد  يوم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2012/5/16 
يقت�شي  وع��ل��ي��ه   ch2D.19 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 ال�����ش��اع��ة 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
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مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/367  ا�صتئناف جتاري
اىل اخل�شم املدخل  / 1 -  حاجي عبدالروؤوف حاجي يعقوب 2- حاجي 
امل�شتاأنف / �شركة  ان  اقبال يعقوب جمهويل حمل القامة مبا  حممد 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى  جتارة عبدالرزاق يعقوب قد 
جل�شه  لها  وح��ددت   2012/3/26 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/1073 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/4/2 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
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   اعالن حكم متهيدي بالن�صر         

   يف  الدعوى 2012/86  مدين كلي                  
اىل املدعى عليه/1- جمعة حممد عبيد الفال�شي- ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته �شاحب 
�شركة  املدعي/  ان  مبا  الق��ام��ة   حمل  جمهول  العقاري   للتطوير  الفال�شي  موؤ�ش�شة 
ا�شكان العقارية ذ.م.م   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ 2013/2/27 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعى 
عليه الول وح�شوريا للمدعى عليها الثانية وقبل الف�شل يف الدفعن واملو�شوع بندب 
اخلبري  العقاري �شاحب الدور  باجلدول مامل يتفق على ت�شميته من اخل�شوم خالل 
ا�شبوع من تاريخ �شدور هذا تكون مامورية وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة.  
يف  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/3/11 املوافق  الثنن  يوم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت 

القاعة ch1.C.15   يف حالة �شداد املدعية امانة اخلبري.
   ق�صم الطعون                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/3302 تنفيذ عمايل
املنفذ �شده/1- ح�شن بحري للخدمات تنظيف املباين جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد جاويد نا�شر حممد   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )4621( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
.بال�شافة اىل مبلغ )274( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2012/3111 تنفيذ عمايل

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م   ���س  نفرتيتي  م��ع��ر���س  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
اأقام  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حموده حممد علي حممد  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )38012.1( وق��دره  به 
.بال�شافة اىل مبلغ )2279( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1685 تنفيذ جتاري
والعالن    للدعاية  ميديا  اي  اي��ه  ج��ي  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
هيث  ت�شريي  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
اأقام  قد  مبا�شري  حممد  ح�شن  �شالح  وميثله:  ����س.ذ.م.م  برينتينج 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة     خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )210562( وق���دره  ب��ه 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2012/1441 تنفيذ جتاري

انتل للمقاولت ذ.م.م      املنفذ �شده/1- �شركة �شحارى الم��ارات  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة املدينة الرائدة 
قد  احلفيتي  علي  عبيد   �شيف  حممد  وميثله:  �����س.ذ.م.م  للتجارة 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )38675( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة    
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/102  عقاري كلي                  
حمل  جمهول  ح   م  �س  مبنت  ديفيلو  اك�شون  عليه/1-  املدعى  اىل 
اآر�����س ع��ب��دل معتمدي ومي��ث��ل��ه: حممد  امل��دع��ي /  الق��ام��ة مب��ا ان 
�شلمان ح�شن ال�شابري نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  
بورود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/2/17 بتاريخ 
يوم  وق��د حت��ددت جل�شة  الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير 
 ch1A.1 الحد املوافق 2013/3/31 ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة

للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2010/1007  عقاري كلي                  
�شركة   -2 املدخل  اخل�شم  بيامود   �شركات  جمموعة  عليه/1-  املدعى  اىل 
 -4 العقارية  للو�شاطة  الو�شط  ال�شرق  بيامود  �شركة   -3 للعقارات  بيامود 
املدعي  ان  اي هولدجنر ليميتد جمهويل حمل القامة مبا  ا�س كي  �شركة 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة   بجل�شتها  ق���ررت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  ب��ك��ر   اب���و  اح��م��د   /
2013/3/4 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري 
املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/4/1 ال�شاعة 

11.00�شباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
اعالن حم�صر حجز بالن�صر    

   يف  الدعوى رقم 2011/316 تنفيذ جتاري  
جتاري   2010/1922 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ  الق�شية:  مو�شوع 
كلي- ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )134436 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
حمل  جمهول  ذ.م.م  ال  ام  ا�س  زد  �شركة  �شده/1-  امل�شت�شكل  اعالنه  -املطلوب 
القامة. مو�شوع الع��الن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي 
 L200 عبارة عن ال�شيارات التايل او�شافها: افيكو �شاحنه 380 ومت�شوبي�شي
 T40140 وبويكات   T40140 وبويكات   1316 تاتا  و   S130 وبويكات 

وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/404 ا�صكالت جتارية
لوقف  جت���اري   2011/1171 رق��م  التنفيذ  يف  ا���ش��ك��ال  الق�شية:  م��و���ش��وع 
الجراءات التنفيذية  -املطلوب اعالنه امل�شت�شكل �شده/1- ابان للتجارة 
القامة.  حمل  جمهول  احل�شن  توقري  �شيد  وميثلها/  ����س.ذ.م.م  العامة 
املوافق  الث��ن��ن  ي��وم  جل�شة  حت��ددت  ق��د  بانه  نعلنكم  الع���الن:  مو�شوع 
2013/3/25 ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف ال�شكال 
احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  والتي  اع��اله 

�شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/212  عم جز- م ع- ب- اأظ

كينج  رود  عليه:  مدعى  الردن  اجلن�شية:  الكرد  حممد  �شعيد  مدعي/احمد 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاجري 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاجري  كينج  اعالنه/رود  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثنن املوافق 2013/3/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/4
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/878  مد جز- م ع- ب- اأظ

�شهيل  عليه:  مدعى  باك�شتان  اجلن�شية:  خان  �شروار  قيوم  مدعي/حممد 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  العزيزي  عبيد  علي  مبارك 
مالية مببلغ  15500 درهم املطلوب اعالنه/ �شهيل مبارك علي عبيد العزيزي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/20 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/06
قلم املحكمة املدنية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/453  عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد حممود عبداللطيف حممود اجلن�شية: م�شر مدعى عليه: بن 
الدعوى: م�شتحقات  المارات مو�شوع  ذ.م.م اجلن�شية:  �س.  للمقاولت  بليلة 
المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  �س.  للمقاولت  بليلة  اعالنه/بن  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/3/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1845  ح نف�س- م ر- ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعى  اثيوبيا  اجلن�شية:  تادا�شى  بادلوا  ريدا  مدعي/ت�شيجى 
ونفقة    طالق  الدعوى:  مو�شوع  ال�شودان  اجلن�شية:  حممود  ح�شن  يو�شف 
عنوانه:  ال�شودان   اجلن�شية:  حممود  ح�شن  يو�شف  حممد  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
فانت مكلف باحل�شور  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/4/1 موعدا  الثنن 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/05
الحوال ال�صخ�صية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

        العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
 اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1784 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ اويتي لنجام وبجايا ليدو �شومي اجلن�شية: �شريلنكا   املنفذ 
�شده : فهد بن خمي�س بن �شامل املنعي اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه: 
ان  بالن�شر مبا  المارات عنوانه:  املنعي اجلن�شية:  �شامل  بن  بن خمي�س  فهد 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ت-ب-  م  كل-  جت   2012/354
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  2013/4/2 موعدا 
بوا�شطة  او  الرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7            
   اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2538 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ باكو مياه حممد دلر علي اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده 
: العبري ملقاولت الفنية اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  العبري ملقاولت 
الفنية اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1744 عم جز- م ع- ب- 
اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/3/20 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة 
اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2875 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد يا�شن مياه حممد ح�شن اجلن�شية: بنغالدي�س   املنفذ 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  املطلوب  : ار�س اجلنتن للمقاولت  �شده 
اعالنه: ار�س اجلنتن للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات    عنوانه: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2012/2161 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد 
امام  التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/3/17 موعدا لنظر طلب 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ    الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

    العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7          
 اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/110 ت   عام- م ع- ت  -اأظ(
املنفذ �شده  ابو�شنب اجلن�شية: الردن    التنفيذ/ جالل حممد وليد  طالب 
اعالنه:   املطلوب  المارات   اجلن�شية:  البناء  جيلن  ال�شن  كوريا  �شركة   :
بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  البناء  جيلن  ال�شن  كوريا  �شركة   :
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم   وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/4/10 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي  
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر التعديالت املو�شحة ادناه على طلب ت�شجيل 

العالمة التجارية التالية:

املودعة  حتت رقم  : 51412 بتاريخ 2013/2/4
امل�شجلة حتت رقم : 41389 بتاريخ: 2003/7/14

با�شم: تيكنو كري ) �س.ذ.م.م(
وعنوانه: دبي- �س ب 51304 هاتف  3524162-04 فاك�س : 04-3525645

وذلك لتمييز الب�شائع /اخلدمات /املنتجات
الواقعة : 9

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية  )  ( - )  /  / 2003(
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

تغيري ا�شم العالمة من: تكنوكري حلول الهواتف املتحركة
 technocare MOBILE SOLUTION 

 technocare اىل
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

ادارة العالمات التجارية  
اخلمي�س  7  مار�س 2013 العدد 10734
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بريطانيا تك�ضف عن تقرير حول �ضجون �ضرية كريي ميد اليد لزعيم كوريا ال�ضمالية 
•• الدوحة-ا ف ب:

مد وزير اخلارجية المريكي جون كريي اليد لزعيم كوريا ال�شمالية كيم 
جونغ اون ودعاه للمجيء من اجل التفاو�س على حل �شلمي للرنامج 
النووي لبيونغيانغ. وقال كريي خالل موؤمتر �شحايف يف الدوحة بدل 
يف  اف�شل  العامل  1953�شيكون  للعام  الهدنة  اتفاقية  بالغاء  التهديد 

حال التزمت كوريا ال�شمالية بحوار ومفاو�شات �شرعية .
اجل  م��ن  م�شوؤولة  بطريقة  اون  جونغ  كيم  يت�شرف  ان  يجب  وا���ش��اف 
ال�شالم ومن اجل املنطقة م�شريا اىل ان الوليات املتحدة تف�شل اجراء 
التهديدات واكد مع  تبادل  �شلمي لالزمة بدل  مفاو�شات من اجل حل 
ذلك ان وا�شنطن �شتوا�شل عمل ما يجب عمله من اجل الدفاع عن المة 

•• جنيف-رويرتز:

ان  الن�شان  حلقوق  املتحدة  المم  جمل�س  ل��دى  بريطانيا  ممثلة  قالت 
بالدها �شتك�شف النقاب عن اجزاء من تقرير �شري عن دورها يف عمليات 
اأمريكية لنقل م�شتبه بهم يف ق�شايا الرهاب واحتجازهم يف �شجون �شرية. 
وجاء العالن عن ذلك اأم�س الأول ا�شتجابة ملطالبة حمقق خا�س تابع 
تو�شال  التي  النتائج  بن�شر  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  املتحدة  لالمم 
جورج  ال�شابق  المريكي  الرئي�س  عهد  يف  املمار�شات  ه��ذه  ب�شاأن  اليها 
الره���اب يف  املتخ�ش�س يف مكافحة  املحقق  ام��ري���ش��ون  ب��ن  وق��ال  ب��و���س. 
جمل�س حقوق الن�شان اأم�س انه يجب م�شاءلة جميع الدول مبا يف ذلك 
اأقوي دول العامل. وذكر الوفد المريكي انه ل يزال يدر�س تقرير المم 

وعن املنطقة معا مع حلفائها . وبال�شافة اىل ذلك، قال يف مقابلة مع 
ال�شاروخ  اط��الق  ع��دم  يكفي  الدوحة  المريكية من  ان  ان  �شي  حمطة 
املقبل وان ل تقوموا بالتجربة املقبلة. قولوا انكم م�شتعدون للتفاو�س 
وانا  املحادثات  املحادثات والكل �شيكون ملتزما باجراء  وادع��وا اىل هذه 

مقتنع بذلك .
رودمان  دني�س  الم��ريك��ي��ة  ال�شلة  ك��رة  م��ن جن��م  ك��ريي  �شخر  واخ����ريا، 
الذي دافع الحد عن رحلته الخرية اىل كوريا ال�شمالية واكد خاللها 
ان الزعيم الكوري ال�شمالية الذي و�شفه بال�شديق ل يريد احلرب بل 

جمرد ات�شال هاتفي من الرئي�س باراك اوباما.
رودمان  دني�س  ان  المريكية  �شي  بي  ان  التلفزيون  ملحطة  اي�شا  وق��ال 

لعب كرة �شلة كبري وكدبلوما�شي كان لعب كرة �شلة كبري .

ال�شفرية الريطانية كارين  ال�شادر قبل يوم وتفا�شيله. ولكن  املتحدة 
الذي  التحقيق  نتائج  بع�س  الق��ل  على  �شتن�شر  لندن  ان  قالت  بري�س 
اأجراه القا�شي بيرت جيب�شون الذي طلب منه يف عام 2010 النظر فيما 
اأو نقلهم  املعتقلن  ا�شاءة معاملة  اذا كان �شباط بريطانيون �شاركوا يف 
واحتجازهم من جانب دول اخرى ومل ين�شر التقرير املبدئي الذي قدم 
2012 وقالت بري�س ندر�س حمتويات تقرير حتقيق جيب�شون  يف عام 

اخلا�س بالعمال التح�شريية بهدف ن�شر اأكر قدر ممكن منه.
وتابعت بري�س ان التحقيق مل يبداأ ر�شميا لن حتقيقات ال�شرطة ل تزال 
النية لجراء حتقيق م�شتقل يقوده قا�س  م�شتمرة. واأ�شافت لدينا كل 
التحقيقات ولكن ل ميكننا اعطاء جدول زمني يف �شوء  ت�شتكمل  حن 

التحقيقات امل�شتمرة.

ال�ضني ثاين اأعلى ميزانية ع�ضكرية بالعامل م�ضاٍع حلل اأزمة املعابر بني ليبيا وم�ضر 
••بكني-وكاالت:

 115 اإىل  %10.7 لت�شل  العام مبقدار  الع�شكرية لهذا  ال�شن عن زيادة جديدة يف موازنتها  اأعلنت 
مليار دولر، متجاوزة بذلك للمرة الأوىل حاجز مائة مليار دولر، لت�شبح ثاين اأعلى ميزانية ع�شكرية 
يف العامل بعد الوليات املتحدة. وجاء الإعالن خالل انعقاد الدورة ال�شنوية ملجل�س نواب ال�شعب ال�شيني 
الرملان والتي �شتقر احلكومة اجلديدة للبالد وت�شادق على خطتها. وي�شكو خراء ع�شكريون من انعدام 
ال�شفافية يف النفقات الع�شكرية ال�شينية، وي�شود اعتقاد باأن النفقات الع�شكرية الفعلية لل�شن تتجاوز 
بكثري الأرقام املعلنة، ويرجح البع�س اأنها تبلغ ال�شعفن. علما باأن جي�س التحرير ال�شعبي ال�شيني ي�شم 
نحو 2.3 مليون جندي ويعتر اأكر جيو�س العامل قاطبة. وبالرغم من اأن ن�شبة الزيادة احلالية هي 
اأقل من مثيلتها يف العام املا�شي %11.2 فاإن ذلك مل يغري من حجم املخاوف لدى بع�س دول اجلوار، 
خا�شة لدى اليابان التي ت�شهد عالقاتها مع ال�شن توتراً وا�شحاً، وت�شاركها فيه كل من الفلبن وفيتنام 

ب�شبب خالفات على جزر متنازع عليها يف بحري ال�شن ال�شرقي واجلنوبي.

•• القاهرة-وكاالت:

رئي�س  ام�����س  ال��ق��اه��رة  امل�شرية  العا�شمة  زار 
الوزراء الليبي علي زيدان لإجراء مباحثات مع 
م�شاعي  اإط��ار  يف  قنديل  ه�شام  امل�شري  نظريه 
البلدين حلل اأزمة الأفراد وال�شاحنات العالقة 
ع��ل��ى احل����دود ب��ن ال��ب��ل��دي��ن، وذل����ك ب��ع��د نحو 
ثالثة اأ�شابيع من فر�س ليبيا تاأ�شريات دخول 

على امل�شرين.
م�شاعد  نائب  ال�شرقاوي  يو�شف  ال�شفري  وقال 
واملغرب  ليبيا  ل�شوؤون  امل�شري  اخلارجية  وزير 

اأن املرحلة القادمة  اإىل  واأ�شار ال�شفري امل�شري 
امل�شرتكة بن  العليا  للجنة  اجتماعات  �شت�شهد 
البلدين برئا�شة رئي�شي الوزراء، والتي مل تعقد 
منذ 2009، لبحث �شبل التعاون بن البلدين. 
وكانت وكالة الأنباء الليبية )وال( قد ذكرت اأن 
عقدوا  وامل�شرين  الليبين  الأعيان  من  ع��ددا 
حيث  الث��ن��ن،  م�شاء  الأزم����ة  لبحث  اجتماعا 
واملواطنن  ال�����ش��ي��ارات  دخ���ول  الت��ف��اق على  مت 
ودخول  امل�شري،  باجلانب  العالقن  الليبين 
ال�شادرة  التاأ�شرية  يحملون  الذين  امل�شرين 

عن ال�شفارة الليبية مب�شر.

ثبات  اأه��م��ي��ة  ت��ت��ن��اول  امل���ح���ادث���ات  اإن  ال��ع��رب��ي 
الإج������راءات م��ن اجل��ان��ب ال��ل��ي��ب��ي جت���اه دخول 
فر�س  وع��دم  ليبيا،  اإىل  وال�شاحنات  امل�شرين 
اإجراءات اأحادية وفقا للقواعد املعمول بها بن 

الدول.
الهاتفين  الت�شالن  اأن  ال�شرقاوي  واأ���ش��اف 
اأج���راه���م���ا وزي����ر اخل��ارج��ي��ة امل�شري  ال��ل��ذي��ن 
عبد  حممد  الليبي  ن��ظ��ريه  م��ع  ع��م��رو  حممد 
ال�شاحنات  ب��دخ��ول  ال�شماح  يف  �شاهما  العزيز 
امل�شرية عر معر ال�شلوم، وخا�شة تلك التي 

حتمل مواد معر�شة للتلف.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

 ،1999 ع��ام  ال�شلطة  توّليه  منذ 
البقاء  م��ن  ت�شافيز  ه��وغ��و  مت��ك��ن 
على عر�شها حتى وفاته م�شاء يوم 
الثالثاء، نتيجة الإ�شابة ب�شرطان 
ال�شرطان  داء  ف��وح��ده  ال��ق��ول��ون.. 
اأحالمه  ك�����ش��ر  ع��ل��ى  الأق������در  ك����ان 
لرحلة  ح�����ّدا  وو����ش���ع  واأوه�����ام�����ه، 
تباينت  املقايي�س،  بكل  ا�شتثنائّية 
ب�شاأنها املواقف يف حياته وقد تزداد 

حّدة بعد رحيله وغيابه.
هوغو ت�شافيز من ف�شيلة الزعماء 
ترويج �شورة  كانوا يحبون  الذين 
ال�شيطرة  ميكن  ل  ال��ذي  امل�شوؤول 
ميكن  ول  ومزاجي،  متقّلب  عليه، 
اأو مبا  ب����ه  ���ش��ي��ق��وم  ال��ت��ك��ه��ن مب����ا 
ي��ت��خ��ذه م���ن م���واق���ف، ك��م��ا ل���و انه 
دخل عام 1999 الق�شر الرئا�شي 
ال�شدفة  طريق  عن  مريافلوري�س 

ودون اإعداد.
متاما،  خم��ت��ل��ف  ال����واق����ع  اأن  اإل 
ف��ف��ي وق���ت مبكر ج���دا م��ن حياته 
هدف  عينيه  ن�شب  ت�شافيز  و�شع 
قيادة فنزويال، ومل يحد عن ذاك 
املطاف  ن��ه��اي��ة  يف  وب���ل���غ  ال���ه���دف، 
اأعيد  ث�����ّم   ،1999 ع�����ام  م�������راده 
ان��ت��خ��اب��ه ع��ل��ى راأ�����س ف��ن��زوي��ال ، 7 

اأكتوبر 2012.
ل��ق��د ه���زم���ه ال�����ش��رط��ان ال�����ذي مت 
ك�شفه يف كوبا جوان2011 ، حيث 
اأرب��ع عمليات جراحية يف  مل تفلح 
اإن��ق��اذ ال��ق��ائ��د ال��ب��ول��ي��ف��اري واأعلن 
ال��ث��الث��اء، ن��ائ��ب��ه ن��ي��ك��ول م����ادورو، 
ع�����ر ال����ت����ل����ف����زي����ون ال���ف���ن���زوي���ل���ي 
من  ك��ب��ري  ل��ع��دد  ال�شاعقة  اخل���ر 
تلقينا  ل��ق��د  ق��ائ��ال،  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ن 
وماأ�شاوية  ق�����ش��وة  الأك����ر  اخل���ر 
الذي ميكن اأن نعلنه ل�شعبنا اليوم 
5مار�س على ال�شاعة الرابعة و25 
دقيقة، تويف قائدنا الرئي�س هوغو 

�شافيز فريا�س .
فيديريكو  طفولته،  �شديق  يروي 
 ،1983 رويز، هذه الطرفة: عام 
زجاجة  م��ع   ، للنزهة  معا  خرجنا 
�شيئا؟  ت��ع��رف  ه��ل  يل:  ق���ال  روم، 
رئي�شا  ف��ي��ه  اأ����ش���ب���ح  ي����وم  ���ش��ي��اأت��ي 
اإذا  م��ازح��ا  فاأجبته   . للجمهورية 
اأدركت  ولكنني  وزي���را..  �شتعّينني 

انه كان يتحّدث بجّد.
1954، ويحدد  28 جويلية  ولد 
مل�����ش��ريه يف  روؤي���ت���ه   ،1977 ع����ام 
اع���ّد  اأن  ب���د  م���ذك���رات���ه: ل  دف����رت 
خامل  �شعبي  اإّن  للتحّرك..  نف�شي 
مل  وال��ظ��روف  ال�شروط  و�شلبي.. 
اخلقها..  ل  ف��ل��م��اذا  ب��ع��د  ت��ت��وّف��ر 
وف��ع��ال، كانت ال��ب��الد ع��ام 1977 
�شيا�شي  ا����ش���ت���ق���رار  ح���ال���ة  ت�����ش��ه��د 
باب  اقت�شادي جتعل من  وازده���ار 

اجل���ن���ون وم����ن غ���ري امل��ن��ط��ق��ي اأي 
حماولة لقلب نظام احلكم.

دخل اجلي�س �شنة 1971 لي�شبح 
ولكن  البي�شبول.  ريا�شة  يف  بطال 
الأكر  �شقيقه  ت���وىل  م��ا  ���ش��رع��ان 
عدن ، وهو ع�شو يف احلزب الثوري 
الفكر  اأ���ش�����س  تلقينه  ال��ف��ن��زوي��ل��ي، 
ال���ث���وري. وت��دري��ج��ي��ا، دخ���ل هوغو 
ات�����ش��الت م��ع جماعات  ال�����ش��اب يف 
�شرّية داخل اجلي�س التي كانت تعّد 
القائم.  بالّنظام  لالإطاحة  خططا 
با�شتن�شاخ  يحلم  رفاقه،  مع  وكلن 
جت���رب���ة اجل�������رال ف��ي��ال���ش��ك��ي��ز يف 

البريو اأو تروخيللو يف بنما. 
اإىل  رحلته  ت�شافيز  ه��وغ��و  ي���روي 
لالحتفال   1974 ع���ام  ي  ل��ي��م��ا 
مبعركة اياكوت�شو كنت يف الع�شرين 
من عمري، ويف ال�شنة الأخرية من 
�شخ�شيا  ال��ت��ق��ي��ت  الأك���ادمي���ي���ة... 
خ����وان ف��ي��ال���ش��ك��و ال����ف����اردو )متت 
اأ�شهر(.  ب�شعة  ب��ع��د  ب��ه  الإط���اح���ة 
ق��راأت طيلة �شنوات برناجمه  وقد 
الذي  البريوفية  ال��ث��ورة  ال��ث��وري، 

اأهداه اإّياه اجلرال البريويف . 
التي  التاأثريات  ت�شافيز  ويلّخ�س 
حّولني  توريخو�س  كالتايل  طالته 
اإىل توريخ�شتي الهوى ، وفيال�شكو 
اإىل فيال�شكيتي املنزع، اأّما اجلرال 
معار�شا  مني  جعل  فقد  بينو�شيه 
وكارها له، ولي�س من اأتباع اللندي 
الذي  ال�شرتاكي  الت�شيلي  رئي�س 
اغتيل خالل ق�شف ق�شر الرئا�شة 

يف ت�شيلي، 11 �شبتمر 1973.
ة  ب��ط��ل ق��وم��ي اح��ت��ّل م��ك��ان��ة خا�شّ
يف الفكر ال�شيا�شي لهوغو ت�شافيز 
مل  وال���ذي  بوليفار،  �شيمون  ان���ه: 
نظرياته  و����ش���رح  ت��ب��ّن��ي  يف  ي����رتدد 
ل���ي���ج���ع���ل م����ن����ه ق����وم����ّي����ا وداع����ي����ة 

فيها.
وارت��ك��ب��ت امل��ع��ار���ش��ة خ��ط��اأ جديدا 
لالنتخابات  ال��رت���ش��ح  ب��رف�����ش��ه��ا 
الت�شريعية عام 2005، مما �شمح 
لأن�شار ت�شافيز من احتالل جميع 
لت�شافيز  ال�شلطة  تاركن  املقاعد 

دون رقابة.
رجال  حكمه  ���ش��ن��وات  ك�شفت  ل��ق��د 
متمّردا،  وا���ش��ت��ف��زازّي��ا،  م�����ش��اك�����ش��ا 
م���ق���ات���ال، م���ده�������ش���ا وم���ف���اج���ئ���ا يف 
بع�س الأحيان، ولكنه خا�شة رجل 
يف  ويتفّن  الأدوار  م�شرحة  يع�شق 

اإخراجها.
برنامج  اأح�����د، يف  ي���وم  ك���ل  ي��ظ��ه��ر 
. ينطلق  الرئي�س  �شيادة  الو  ا�شمه 
ال�شاعة  ع���ل���ى  ع�������ادة  ال����رن����ام����ج 
لي�شتمّر  �شباحا  ع�����ش��رة  احل��ادي��ة 
جدولة  دون  وم���ن  ���ش��اع��ات.  ع����ّدة 
بف�شل  ال��رن��ام��ج  يتقدم  حم���ددة، 
مهارات الرئي�س يف الرجت��ال. ويف 
م��ن��ا���ش��ب��ات ك��ث��رية ت���وىل ال��غ��ن��اء اأو 

قراءة الأ�شعار والق�شائد.
�شخ�شيات  ب��اإع��ف��اء  اأي�شا  ق��ام  كما 
مهامها  م����ن  اإدارت����������ه  يف  م���ه���ّم���ة 
اأو الإع����الن ع��ن تعين  واإق��ال��ت��ه��ا، 
ع���ام  ف���ع���ل  ك���م���ا  �����ش����ي����ادة،  وزراء 
اأ�شماء  ع��ن  ك�شف  ح��ن   2004
لل�شوؤون اخلارجية  ال��وزراء اجلدد 
الأخرية،  ال�شنوات  ويف  والإع���الم. 
تاأميم  ع��ل��ى  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ن  ع�����ّود 

ال�شركات على املبا�شر. 
�شيذكر  ال�����ع�����امل  اأّن  �����ش����ّك  ول 
واملركبة  امل��ث��رية  ت�شافيز  م��واق��ف 
وال��ت��ي اأ���ش��ال��ت ال��ك��ث��ري م��ن احلر 
وج���ل���ب���ت ل����ه ق���ائ���م���ة ط���وي���ل���ة من 
وكذلك  وامل��ت��ع��اط��ف��ن  امل��ع��ج��ب��ن 
الأعداء  بها من  ي�شتهان  ل  قائمة 
ذلك  م��ن  ل�شيا�شته،  وال��راف�����ش��ن 
م���واق���ف���ه ال�������ّش���ر����ش���ة م����ن ال���دول���ة 
العدائية  وت�شريحاته  ال��ع��ري��ة، 
�شد وا�شنطن مع ال�شتمرار يف بيع 

نفطه اإىل الوليات املتحدة. 
اأي�����ش��ا مال�شنته  ال��ع��امل  و���ش��ي��ذك��ر 
احل��������ادة م����ع م���ل���ك ا����ش���ب���ان���ي���ا، اأو 
اأوباما  ب�����اراك  اإىل  اجت����ه  ع��ن��دم��ا 
 2009 اف��ري��ل  ت��ري��ن��ي��داد  يف قمة 
�شديقك  اأك�����ون  اأن  اأري�����د  ق���ائ���ال: 
ث��م اأه����داه ك��ت��اب��ا ي��ت��ن��اول اجلرائم 
املتحدة  ال���ولي���ات  ارت��ك��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
من  وغريها  الالتينية،  اأمريكا  يف 
للجدل يف ق�شايا  امل��ث��رية  امل��واق��ف 
�شتى منت�شرة على خارطة العامل.

ر�شميا  ت�شافيز  ه��وغ��و  طلب  لقد 
الت�شويت ل�شالح نائبه ، نيكول�س 
مادورو، عندما جترى النتخابات 
القادمة،  الأ���ش��اب��ي��ع  يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
ولكن هل �شتبقى الت�شافيزية على 
�شانعها؟  رح��ي��ل  بعد  احل��ي��اة  قيد 

يع�شر اجلزم بذلك!.

تعد متلك القدرة على رّد الفعل..
النتخابات  يف  الأول  ف����وزه  م��ن��ذ 
على  ت�شافيز  حافظ   ،1998 عام 
عالية،  �شعبّية  ن�شبة  على  ال����ّدوام 
براجمه  خ���ا����ش���ة  ب��ف�����ش��ل  وذل������ك 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ح�����ّش��ن��ت حياة 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ن كانوا  امل��الي��ن م��ن 
منافع  من  وم�شتبعدين  مهّم�شن 
ع���ائ���دات ن��ف��ط��ّي��ة ���ش��خ��م��ة. ولكن 
الّدائم  حليفه  هي  كانت  املعار�شة 
مراكمتها  ب�شبب  فعالية  والأك���ر 

لالأخطاء
تنظيم  مت   ،2002 اأف��ري��ل   11
ان��ق��الب ���ش��ده وق��د اّت��ب��ع ن�شيحة 
ف���ي���دل ك���ا����ش���رتو ال������ذي ف�������ّش���ر له 
فاو�س  الهاتف:  على  اإيقافه  ليلة 
�شحّية  نف�شك  ت��ق��ّدم  ول  بكرامة، 

اأو قربانا.
ان�شجام  وع���دم  النقالبين  ت���رّدد 
�شفوفهم اأعادت هوغو ت�شافيز اإىل 
�شورة  يف  وقّدمته  امل�شهد  ���ش��دارة 

ال�شامن لال�شتقرار.
مل يكن ذلك كافيا للمعار�شة، وبداأ 
اإ�شراب يف �شكل متّرد دي�شمر عام 
النفط.  �شناعة  قطاع  يف   2002
النفط  ����ش���رك���ة  ن�������ش���اط  ت�����وّق�����ف 
�شحنات  وتوّقفت   ، الوطنية متاما 
املتحدة.  ال����ولي����ات  اإىل  ال��ن��ف��ط 
وا�شطّر هوغو �شافيز اإىل ا�شتخدم 
اآل���ّي���ة ال��ت�����ش��ام��ن م���ع دول اأخ���رى 
بالعقود  ل��الإي��ف��اء  للنفط  منتجة 
الإ�شراب  ا�شتمر  لبالده.  الدولية 
جلّيا  منه  الغر�س  ك��ان  و  �شهرين 
خرجت  بت�شافيز.  الإط���اح���ة  وه���و 
املعار�شة �شعيفة من هذه التجربة 
األف   19 اأكر من  واطرد ت�شافيز 
موظف من �شركة النفط الوطنية 
العاملن  ن�شف  اأي  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة، 

الرئي�س  خ��ل��ف��ه  وا����ش���در  ال��ع��اّم��ة. 
عفوا  جراي�شي  ك��ال��دي��را  راف��ائ��ي��ل 
انه  منه  ظ��ّن��ا  �شافيز،  ه��وغ��و  على 
ال�شجن. وعلى  اق��ّل خطورة خ��ارج 
مار�س  �شراحه26  اإط������الق  اث����ر 
رحلة  يف  ت�شافيز  ���ش��رع   ،1994

طويلة داخل فنزويال.
�شاحنة  يف  ع���ام���ن  ط��ي��ل��ة  ع���ا����س 
بفنزويال  لاللتقاء  البالد  يجوب 
الأع�����م�����اق. ث���م ا���ش��ت��ق��ّر لح���ق���ا يف 
ك���اراك���ا����س يف ���ش��ق��ة ���ش��غ��رية اأي���ن 
لوي�س  ����ش���دي���ق���ه  ع���ائ���ل���ة  ت��ع��ي�����س 
القدمي  ال�شيوعي  ذاك  ميكويلينا. 
اإقناعه باأّن �شناديق  الذي جنح يف 
الأمثل  ال��و���ش��ي��ل��ة  ه���ي  الق�������رتاع 
انقالب  اأّي  م��ن  جن��اع��ة  والأك�����ر 
مريافلوري�س.  ق�����ش��ر  ل����دخ����ول 
م�شطربا  ال�شيا�شي  ال��و���ش��ع  ك��ان 
ال�شيا�شية  الأح����زاب  وف��ق��دت  ج���ّدا 

التقليدية م�شداقيتها متاما. 
قبل عام من النتخابات الرئا�شية 
جمال  ملكة  ك��ان��ت   ،1998 ل��ع��ام 
ا�شتطالعات  ت���ت�������ش���ّدر  ����ش���اب���ق���ة 
ت�شافيز  ه��وغ��و  اأّن  ومب���ا  ال������راأي. 
اأ���ش��ب��ح مقتنعا ب�����ش��رورة ال��ف��وز يف 
النتخابات، اأ�شبح خطابه �شيا�شّيا 
اأكر،ووعد بد�شتور جديد، وو�شع 
الأجور.  يف  وال��ّزي��ادة  للف�شاد،  ح��ّد 
يج�ّشد  اأن  يف  ي���رغ���ب  ك�����ان  ل���ق���د 
التقليدي  وغ��ري  امل�شاد  ال�شيا�شي 

وجنح يف ذلك.
من  باملائة   56 ب  بالرئا�شية  ف��از 
فيفري   2 الق�شم  واأّدى  الأ�شوات. 
�شيقوم  ب����اأّن����ه  وال����ت����زم   ،1999
املطلوب  ال��دمي��ق��راط��ي  ب��ال��ت��ح��ّول 
ون����ّظ����م ب���ع���د ذل������ك ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
ال�شتفتاءات فاز فيها جميعا وبدت 
ومل  �شحقت،  قد  وكاأّنها  املعار�شة 

ب���ريي���ز الذي  ان���دري�������س  ك���ارل���و����س 
ا�شتهدفته العملية النقالبّية.

اأو  وف���ال���ن�������ش���ي���ا  م����اراك����اي����ب����و،  يف 
النقالبيون  ���ش��ي��ط��ر  م�����اراك�����اي، 
احليوّية،  الرئي�شية  النقاط  على 
ول��ك��ن يف ك��راك��ا���س، ك��ان��ت الأم���ور 
حماولة  ب��اءت  فقد  تعقيدا:  اأك��ر 
كارلو�س  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
وجنحت  بالف�شل  برييز  ان��دري�����س 
ال�شمود  يف  امل����وال����ي����ة  ال�����ق�����وات 
هوغو  اأدرك  و�شريعا،  وامل��ق��اوم��ة. 
اأن  الرهان، وقّرر  انه خ�شر  �شافيز 
كان  ال��ذي  الوقت  يف  نف�شه،  ي�شّلم 
الداخلية  املقاطعات  يف  رفاقه  فيه 
يوا�شلون القتال. لن هوغو �شافيز 
كان �شاحب م�شروع �شيا�شي و�شعر 

اأّن �شاعته مل حتن بعد.

حقوق  عن  واملدافع  للدميقراطية 
الأ�شلية.  وال�شعوب  امل�شت�شعفن 
ت��اري��خ��ي��ة حقيقية  م��ف��ارق��ة  اإّن���ه���ا 
منا�شل  اإىل  ال��ل��ي��رت��ادور  حت����ّول 

�شبه مارك�شيي.
24 جويلية 1983، ويف الذكرى 
البطل  ذاك  ل��ولدة  الثانية  املئوّية 
اأ���ّش�����س ه��وغ��و �شافيز يف  ال��وط��ن��ي، 
الثورية  احل���رك���ة  اجل��ي�����س  ���ش��ل��ب 
اإعداد  وبعد   .  200 البوليفارية 
بانقالبها  احل��رك��ة  ق��ام��ت  ط��وي��ل، 
اأخريا، يف 4 فيفري 1992، حيث 
ثارت عديد الثكنات يف جميع اأنحاء 
املفارقات، فان فيدل  البالد. ومن 
الكبرية  ال��ن��م��اذج  اح���د  ك��ا���ش��رتو، 
ال��ت��ي ي��ع��ج��ب ب��ه��ا ه��وغ��و ���ش��اف��ي��ز ، 
الرئي�س  فيها  يدعم  بر�شالة  بعث 

واألقى  ال���دف���اع  وزارة  اإىل  اجّت�����ه 
ال�شلطات  م��ن��ه  ط��ل��ب��ت  ���ش��الح��ه. 
يدعو  تلفزيونيا  خطابا  يلقي  ان 
من  ك��ان  لال�شت�شالم.  رف��اق��ه  فيه 
امل��ف��رت���س م��راق��ب��ة ال��ر���ش��ال��ة قبل 
ب���ّث���ه���ا، ول���ك���ن ل�����ش��ي��ق ال����وق����ت، مّت 
ت�شجيلها دون اإعداد. وانتهز هوغو 
رفاقي،  ليقول:  الفر�شة  ت�شافيز 
ل���الأ����ش���ف، ع��رف��ت الأه�������داف التي 
الوقت  يف  ذري��ع��ا،  ف�شال  ر�شمناها 
الوقت  يف   . العا�شمة  يف  ال��راه��ن، 
الرئا�شة  ت��وىل  وعندما   ،! الراهن 
4 ف��ي��ف��ري، يوم  لح��ق��ا، جعل م��ن 

الكرامة الوطنية.
ال�شجن.  يف  �شنتن  ت�شافيز  ق�شى 
عام  ب���ريي���ز  ال���رئ���ي�������س  ع�����زل  ومّت 
الأم������وال  ن��ه��ب  ب��ت��ه��م��ة   1993

وكانت لل�ّضرطان الكلمة الأخرية ..  هوغو �ضافيز.. نهاية الّرجل امل�ضاك�س!
�شدمة منا�شرية

ت�شافيز رئي�شا عام 1999

ت�شافيز  مع ابنتيه وهو على غرا�س املر�س

   ت�شافيز يوؤدى اليمن فراير  1999  

بعد اطالق �شراحه من ال�شجن  
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العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
                  مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                      اىل املدعي عليه/�شنبريد �شيد �شي�شتم )���س.ذ.م.م( جمهول 
العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��و عليكم  ق��د  املدعين  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/3/18  املذكورة 

ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
5119/2012/13
5118/2012/13

م
1
2

ا�شم املدعي
�شهل مياه عبد البتان

ا�شرف ال�شالم �شي�شو بويان 

مبلغ املطالبة
13970 درهم �شامل تذكرة العودة
14580 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
                  مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

التنظيف  ك��م��ال خل��دم��ات  امل��دع��ي عليه/م�شطفى                        اىل 
والعمال الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعين قد 
اأدن��اه وحددت املحكمة لها جل�شة  العمالية املذكورة  اقامو عليكم الدعاوي 

يوم الحد املوافق 2013/3/10 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
337/2013/13
338/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
حممد �شغري ح�شن عبدالر�شيد هولدير 
 جم�شيد ب�شا�س خر�شيد ب�شا�س 

مبلغ املطالبة
30600 درهم �شامل تذكرة العودة
30098 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
                  مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�صر

                    اىل املدعي عليه/عبدالرحمن عوان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 
الدعاوي  عليكم  اق��ام��و  ق��د  املدعين  ب���اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  جم��ه��ول حم��ل 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  امل��ذك��ورة  العمالية 

2013/3/19 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
434/2013/13
435/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
�شن حممد غالم ح�شن كياين

ا�شمت ح�شن مري زمان         

مبلغ املطالبة
45775 درهم �شامل تذكرة العودة
29581 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/51  مدين جزئي                     
ان  القامة مبا  الزمان جمهول حمل  ب��در  بن  ب��در  املدعى عليه/1- همري  اىل 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شن   
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
17278.72 درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية %2.49 
الثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
مكلف  فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة   2013/3/25 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/104  عمايل  جزئي                     
اىل املدعى عليه/1- ارمادا بروبريتي للخدمات جي ال تي   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / ريا نبيل احللو وميثله: حكمت حممود فيا�س    
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
) 98850 درهم( والر�شوم  وامل�شاريف واتعاب املحاماة .  وحددت لها جل�شة 
لذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/3/18 املوافق  الثنن  يوم 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/72  عمايل  جزئي                     
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- وا���ش��ل لنقل ال��رك��اب ب��احل��اف��الت امل���وؤج���رة )������س.ذ.م.م(    
اقام  ق��د  امل��دع��ي / �شاهد ح�شن طالب ح�شن   ان  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها ) 44036درهم( 
تاريخ  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  عليها  املرتتبة  القانونية  والفائدة 
وحددت   .)2012/135167( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف.  والر�شوم  احلكم  ا�شدار 
القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/3/11 املوافق  الثنن  يوم  جل�شة  لها 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     

   مذكرة اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/4743  عمايل  جزئي                     

جمهول  .ذ.م.م  ���س  التنظيف  خل��دم��ات  �شيتي  ار  ام  ك��ي  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
اقام  ه��ولدي��ر قد  ه��ولدي��ر عينل  املدعي / حممد ناجم  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
درهم   9143( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
املطالبة  تاريخ  من  عليها  املرتتبة  القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم   )
وحتى تاريخ ا�شدار احلكم رقم ال�شكوى )2012/132111(.  وحددت لها جل�شة 
فانت  لذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/3/19 املوافق  الثالثاء  يوم 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/525  عمايل  جزئي                     

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  املدينة  ربيع  كافترييا  عليه/1-  املدعى  اىل 
ان املدعي / رزاق �شوبي مولكابيل   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9405 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى )2013/131844(.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/3/13 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/30  مدين جزئي                     
 / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  جمعه  �شاكر  غالب  ب�شام  عليه/1-  املدعى  اىل 
جاويد خدا بخ�س جاكري    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحلكم بالزامه 
  LVSDJS املركبة رقم )K/83071( خ�شو�شي دبي من نوع  امتام اج��راءات عقد بيع 
والتي تقدر قيمتها مببلغ 2000 درهم وخماطبة ادارة مرور دبي لت�شجيل ال�شيارة يف ا�شم 
املدعى عليه واكمال  الجراءات الر�شمية لت�شجيلها يف ا�شمه او الت�شريح للمدعى بتلك 
الجراءات على نفقة املدعى عليه والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2013/3/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1168  مدين جزئي                     

اىل املدعى عليه/1- طائب خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / اف�شر خان �شعادت 
خان  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شرتداد املركبة C/40148 خ�شو�شي 
 )IZZ0860582( اللون طراز 2001 رقم املحرك ابي�س  ك��ورول-  دبي من نوع تويوتا 
رقم ال�شا�شي)JTDBR23E110031860( والزام املدعى عليهما ب�شداد قيمة الغرامة 
املوافق  الربعاء  لها جل�شة يوم  وامل�شاريف.  وحددت  والر�شوم  امل�شددة مبلغ 420 درهم 
2013/3/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2011/1083  عقاري كلي                       

اىل املدعى عليه/1- جمموعة تنميات  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / انا لورا 
دال غالو  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية البيع املوؤرخة يف 
رقم  ال�شكنية  الوحدة  املدعين  �شراء  عليهما بخ�شو�س  املدعى  املرمة مع   2007/5/5
ال�شكنية )ليفينغ  ار تي- 05 ماركو بوبو �شمن م�شروع ال�شاطري  الواقعة يف برج   606
ليجند�س( يف دبي لند والزام املدعي عليهما الوىل والثانية بالت�شامن والتكافل مببلغ 
 2008/12/31 تاريخ  من  حتت�شب   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   468009.13(
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف والت��ع��اب و���ش��م��ول احل��ك��م بالنفاذ املعجل 
بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/3/25 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     

 اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2011/20979 اجلنح
باجلل�شة العلنية املنعقدة يف يوم املوافق 2011/12/29م  

ال�شاكي : النيابة العامة
املتهم : ح�شان �شوقى عبداهلل اجلن�شية: لبناين

التهمة : اختال�س
حكمت املحكمة غيابيا باآلتي: 1- باإدانة املتهم/ ح�شان �شوقى عبداهلل 
 -2 اليه  امل�شندة  التهمة  عن  ا�شهر  ثالثة  مل��دة  باحلب�س  عليه  واحلكم 

احالة الدعوى املدنية اىل املحكمة املدنية املخت�شة. 
القا�صي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  ���ش��ده��ا: �شمريز   املنفذ                   اىل 
)���س.ذ.م.م( مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�شحة بالك�شف 
ادن��اه- وذلك للزامك ب�شداد املبالغ املو�شحة به خالل )15( يوما من 
تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف 

حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 
ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
132 درهم

  132 درهم

13171 درهم

13171 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
حممد �شهباز حممد اقبال يو 

ار اف بال
حممد �شعيد حممد �شايف

2012/2989 تنفيذ عمايل

2012/2990 تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2348  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعى عليه:  للتطوير  بيتي  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات  �شركة 
الدعوى: مطالبة بتعوي�س وقدره 3000000 درهم وعدم ان�شراف اثر الت�شرفات اىل 
املدعي  املطلوب اعالنه/عادل حممد �شالح الزرعوين اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث 
املوافق 2013/3/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة التجارية     
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2348  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعى عليه:  للتطوير  بيتي  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات  �شركة 
الدعوى: مطالبة بتعوي�س وقدره 3000000 درهم وعدم ان�شراف اثر الت�شرفات اىل 
املدعي  املطلوب اعالنه/هاين زمري �شما اجلن�شية: فرن�شا  عنوانه: بالن�شر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
او  �شخ�شيا  التجارية      املحكمة  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها 

2013/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/4  مد جز- ي ح - ب - ع ن

عليه:  مدعى  بنغالدي�س   اجلن�شية:  عبدالقادر  عبدالكرمي  حممد  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  اجلن�شية:  العلم  نور  �شعيب 
بنغالدي�س   اجلن�شية:  العلم   نور  اعالنه/�شعيب  املطلوب  درهم      15000
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة اليحر  مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
البتدائية - الكائنة  مبنطقة اليحر �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/5
قلم املحكمة   املدنية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اليحر البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2797  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�س    اجلن�شية:  لتو  ميها  جران  اليا�س  دي  مدعي/ام 
التحرير لعمال ال�شرياميك والرخام اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
والرخام  ال�شرياميك  لعمال  اعالنه/التحرير  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/13 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 571و2013/572  عم جز- م ع- ب- اأظ

2-كالو  بنغالدي�س  اجلن�شية:  �شيخ  فجول  حممد  ال�شالم  ن�شر  حممد  مدعيان/1- 
راكهال �شاندرا �شاركري اجلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: جالك�شي العاملية للمقاولت 
املطلوب  الدعوى: م�شتحقات عمالية  المارات  مو�شوع  العامة اجلن�شية:  وال�شيانة 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  العاملية  جالك�شي  اعالنه/ 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
�شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/17
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
 اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 287و2013/289  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- مق�شود الرحمن حممد اهلل اجلن�شية: بنغالدي�س 2-فاروق �شراج 
ال�شالم اجلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: الريف الوا�شع للمقاولت العامة 
اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الوا�شع  الريف 
املوافق  الثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/18
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/473  عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/امن رفيق خالد ح�شن ح�شن اجلن�شية: الردن  مدعى عليه: فلك�س 
كلن للحلول البيئية اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  المارات    اجلن�شية:  البيئية  للحلول  كلن  فلك�س  اعالنه/  املطلوب 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
املوافق 2013/3/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مبدينة حممد بن زايد مزيد مول   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/17
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
  اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/288  عم جز- م ع- ب- اأظ

العتيد  عليه:  مدعى  الهند  اجلن�شية:  رام  بهاجات  �شاند  مدعي/تريلوك 
الدعوى: م�شتحقات عمالية  المارات  مو�شوع  الفنية اجلن�شية:  لالن�شاءات 
املطلوب اعالنه/ العتيد لالن�شاءات الفنية اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنن املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/18
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3621و2012/3622  عم جز- م ع- ب- اأظ

جاكر   -2 بنغالدي�س  اجلن�شية:  ال�شالم  هدايت  دايل  توحيد  مدعيان/1- 
ميزان  حممد  عليه:  مدعى  بنغالدي�س   اجلن�شية:  ال�شالم  �شرياج  ح�شن 
للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/حممد ميزان للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/29  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/�شاها علم رفيق احمد اجلن�شية: بنغالدي�س مدعى عليه: موؤ�ش�شة اوتار 
ال�شرقية لعمال الديكور اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  الديكور  لعمال  ال�شرقية  اوتار  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
او  �شخ�شيا  زايد  بن  حممد  مدينة  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/3/3
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/503  عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعى  م�شر  اجلن�شية:  زغلول  عبداللطيف  حممد  علي  مدعي/احمد 
الدعوى:  المارات   مو�شوع  باي لالنتاج العالمي اجلن�شية:  �شتاند  عليه: 
اجلن�شية:  العالمي  لالنتاج  باي  اعالنه/�شتاند  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
بوا�شطة  او  زايد مزيد مول �شخ�شيا  الكائنة مبدينة حممد بن   - البتدائية 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/12
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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حملة لن�ضطاء يف بريطانيا لإغاثة �ضحايا الأ�ضد
•• لندن-املو�سل-وكاالت:

الن�شطاء  م���ن  ال��ع�����ش��رات  ي��ن��ه��م��ك 
بريطانيا،  يف  وال�����ش��وري��ن  ال��ع��رب 
بجمع الترعات واإر�شال امل�شاعدات 
الذين  ال�شورين  مالين  لإغ��اث��ة 
اأنهكهم الق�شف املتوا�شل، وتدهورت 
حماولة  يف  امل��ع��ي�����ش��ي��ة،  اأح���وال���ه���م 
ال�شوري.  ال�����ش��ع��ب  ���ش��م��ود  ل��دع��م 
الن�شطاء  م��ن  جم��م��وع��ة  واأط��ل��ق��ت 
مع واحدة من اأبرز منظمات العمل 
هيئة  وه��ي  بريطانيا،  يف  اخل���ريي 
جديدة  حملة  اخل��ريي��ة،  الأع��م��ال 
حتت �شعار خبزنا ل�شوريا ، متّكنت 
األف طن من  حتى الآن من توزيع 
دق��ي��ق ال��ق��م��ح، يف حم��اول��ة لتوفري 
املحتاجن.  ل���ل�������ش���وري���ن  اخل����ب����ز 
اإنها  القائمون على احلملة  ويقول 
من  الأوىل  م��رح��ل��ت��ه��ا  يف  مت��ّك��ن��ت 
الو�شول اإىل ثالثة مالين �شوري 
وت��ق��دمي امل��ع��ون��ة ل��ه��م، مب��ا يف ذلك 
دول اجلوار،  ���ش��وري��ون يف  لج��ئ��ون 
وم���ن���ك���وب���ون وحم����ت����اج����ون داخ����ل 
الأرا�����ش����ي ال�����ش��وري��ة، مب���ا يف ذلك 
الناطق  وق����ال  دم�����ش��ق.  ال��ع��ا���ش��م��ة 
الأعمال  ه��ي��ئ��ة  ب��ا���ش��م  الإع����الم����ي 
عدنان  ب���ري���ط���ان���ي���ا،  يف  اخل����ريي����ة 
اإن احل��م��ل��ة ال��ت��ي ب���داأت  ح��م��ي��دان 
األف طن من دقيق  بتوزيع  موؤخراً 
�شوريا،  يف  املحتاجن  على  القمح 
بلغت  اأخرى  م�شاعدات  اإىل  اإ�شافة 
�شت�شتمر  دولر،  م��ل��ي��ون  ق��ي��م��ت��ه��ا 
املقبلة،  وال�شهور  الأ�شابيع  خ��الل 

ذلك.  واأ�شار حميدان اإىل اأن هيئة 
بريطانيا  يف  اخل���ريي���ة  الأع����م����ال 
اأقامت حتى الآن ثالثة م�شت�شفيات 
داخل  منكوبة  مناطق  يف  ميدانية 
���ش��وري��ا، وب��ت��ك��ل��ف��ة اإج��م��ال��ي��ة بلغت 
م�شروع  اأن  اإل  دولر،  مليون   1.5
واأجهزة  الأدوي���ة  املزيد من  اإر���ش��ال 
العالج وامل�شت�شفيات ل يزال قائماً 
م��ع ت��زاي��د احل��اج��ة ل��ذل��ك، نتيجة 
����ش���وء الأح��������وال وت�����ش��اع��د وت���رية 
له  الذي يتعر�س  والق�شف  القتال 

املدنيون.

الرئي�س  ال���ه���دف  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
اإي�شال اخلبز  من هذه احلملة هو 
القا�شية  املعاناة  ظل  يف  لل�شورين 
التي ميرون بها.  واأو�شح حميدان 
الترعات  بجمع  قامت  الهيئة  اأن 
وبع�س  واأ���ش��رتال��ي��ا  بريطانيا  م��ن 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ع���ر م��ك��ات��ب��ه��ا يف 
ه��ذه ال���دول م��ن اأج���ل ت��اأم��ن اأكر 
حيث  امل�شاعدات،  من  ممكنة  كمية 
من  ال�شخمة  الكميات  تفريغ  مت 
الرتكية  الأرا����ش���ي  يف  امل�����ش��اع��دات 
قرب احلدود مع �شوريا، ومن هناك 

اأعيد حتميلها واإر�شالها اإىل خمتلف 
ال�شورية.   واملناطق  وال��ق��رى  امل��دن 
وي���وؤك���د ح��م��ي��دان اأن امل��ن��ك��وب��ن يف 
�شوريا لي�شوا الالجئن فقط، واإمنا 
هناك مالين املت�شررين العالقن 
الذين  اأو  ال�شورية،  الأرا�شي  داخل 
رف�������ش���وا امل������غ������ادرة، وه���������وؤلء من 
املفرت�س اأن تتم اإغاثتهم والو�شول 
ل  حاجتهم  اأن  اإىل  م�شرياً  اإليهم، 
واإمنا  وح����ده  اخل��ب��ز  ع��ل��ى  تقت�شر 
ع��دة، مثل  اأخ��رى  اأ�شياء  اإىل  متتد 
امل�شت�شفيات والدواء والوقود وغري 

جنبالط مع جبهة الن�ضرة �ضد الأ�ضد 
•• بريوت-ا ف ب:

قال الزعيم الدرزي اللبناين املعار�س ل�شوريا 
�شد  الن�شرة  جبهة  م��ع  ان��ه  جنبالط  ول��ي��د 
يواجه  ال��ذي  ال���ش��د  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س 
اح���ت���ج���اج���ات مطالبة  ع���ام���ن  ق���راب���ة  م��ن��ذ 
�شحيفة  ع��ن��ه  ن��ق��ل��ت  م��ا  بح�شب  ب��ا���ش��ق��اط��ه، 
لبنانية ام�س الربعاء. ويف حديث اىل �شحيفة 
الخ���ب���ار امل��ق��رب��ة م��ن دم�����ش��ق وط���ه���ران، قال 
النظام  �شد  الن�شرة  جبهة  مع  ان��ا  جنبالط 
ال�شوري. لل�شعب ال�شوري احلق بالتعامل مع 
ال�شيطان، با�شتثناء ا�شرائيل، ملواجهة النظام 

. وكانت هذه اجلبهة غري معروفة قبل بدء 
النزاع ال�شوري، لكنها اكت�شبت دورا متعاظما 
تفجريات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  وت���ب���ن���ت  الر��������س  ع���ل���ى 
امنية  م��راك��ز  غالبيتها  يف  ا�شتهدفت  كبرية 
وع�شكرية. وادرجت الوليات املتحدة اجلبهة 
على لئحتها للمنظمات الرهابية لرتباطها 
بتنظيم القاعدة يف العراق. واعتر جنبالط 
هو  ال�����ش��وري  للرئي�س  امل��ع��ار���س  م��وق��ف��ه  ان 
حلمايتهم )دروز �شوريا(. العلويون �شيعودون 
اىل جبالهم، فيما الدروز يعي�شون يف بحر من 
ال�شنة . وتتحدر الطائفة العلوية التي ينتمي 
اليها الرئي�س ال�شد من اجلبال القريبة من 

ال�شاحل ال�شوري، بينما يعي�س غالبية الدروز 
يف جنوب �شوريا يف حميط ذات غالبية �شنية. 
عن  ال�شحيفة  اىل  جنبالط  حت��دث  ك��ذل��ك، 
الرئي�س ال�شابق لهيئة اركان اجلي�س ال�شوري 
ام�س،  ت���ويف  ال���ذي  ال�����ش��ه��اب��ي  ال��ع��م��اد حكمت 
وجمعته بالزعيم الدرزي عالقة جيدة. وقال 
الثورة  ان���دلع  على  ا�شبوعن  بعد  جنبالط 
اندلعت  وال��ت��ي  ���ش��وري��ا  ج��ن��وب  درع����ا )يف  يف 
ب�شقوط  املطالبة  الحتجاجات  �شرارة  منها 
ال�شد منت�شف مار�س-اآذار 2011(، التقيت 
ال�شد  ب�شار  ان  يل  ق��ال  دم�شق.  يف  ال�شهابي 

جمنون، و�شياأخذنا اىل التدمري .

اأخبار ال�ضاعة: مواقف اإماراتية 
داعم��ة لل�ض��الم وال�ض��تقرار 

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  اإن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  قالت 
للقوات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي���د 
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  كريي  جون  لقائه  خالل  عر  امل�شلحة 
يف اأبوظبي يوم الثنن عن موقف دولة الإم��ارات الثابت واملبدئي 
يف دعم جهود ال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة. وحتت عنوان مواقف 
عددا  اأك��د  �شموه  اأن  اأ�شافت  وال�شتقرار  لل�شالم  داعمة  اإم��ارات��ي��ة 
الإمارات  دول��ة  حر�س  اأول��ه��ا   : ال�شاأن  ه��ذا  يف  املهمة  الثوابت  م��ن 
العربية املتحدة على دعم جميع اجلهود الرامية اإىل تعزيز فر�س 
اأن هذه �شمة  اإحالل ال�شلم والأم��ن وال�شتقرار يف املنطقة موؤكدة 
نف�شها  ع��ن  تعر  الإم��ارات��ي��ة  ال�شيا�شة  �شمات  م��ن  وثابتة  اأ�شيلة 
وك��ذل��ك يف  ال��دول��ة  تتخذها  ال��ت��ي  امل��ت��زن��ة  وال�شيا�شات  امل��واق��ف  يف 
مبادراتها الرامية اإىل اإيجاد اإطار للحوار حول الق�شايا التي تهم 
مركز  ي�شدرها  التي  الن�شرة  واأو�شحت  وا�شتقرارها.  املنطقة  اأمن 
ام�س  افتتاحيتها  يف  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات 
والإن�شانية  ال�شيا�شية  ال��دويل  املجتمع  م�شوؤولية  �شموه  تاأكيد  اأن 
حيال املحنة التي يتعر�س لها ال�شعب ال�شوري جاء تعبريا عن هذه 
الروؤية التي ترى اأن ا�شتمرار الأزمة ال�شورية قد يوؤثر يف ا�شتقرار 
الدول  مقدمة  يف  دائ��م��ا  تقف  الإم����ارات  ف���اإن  ول��ه��ذا  املنطقة  دول 
الداعمة لل�شعب ال�شوري وتدعو دائما اإىل ت�شافر اجلهود الدولية 
والنازحن  لالجئن  الإن�شانية  الحتياجات  لتاأمن  والإقليمية 
من  انطالقا  فقط  لي�س  لهم  العاجلة  الإغاثة  وتوفري  ال�شورين 
يف  ي�شب  اأي�شا  ذل��ك  لأن  ب��ل  والأخ��الق��ي��ة  الإن�شانية  الل��ت��زام��ات 
اأن  اإىل  واأ���ش��ارت   . برمتها  املنطقة  يف  وال�شتقرار  الأم��ن  م�شلحة 
ثاين الثوابت هو موقف الإمارات الداعم جلهود اإحالل ال�شالم يف 
املنطقة فحينما ي�شري �شمو ويل عهد اأبوظبي اإىل �شرورة ا�شتئناف 
فيها  وال���ش��ت��ق��رار  الع��ت��دال  لتعزيز  املنطقة  يف  ال�����ش��الم  م�شاعي 
..فاإنه يعر عن روؤية الإم��ارات احل�شارية التي توؤمن باأن حتقيق 
ال�شالم ال�شامل وامل�شتقر يف ال�شرق الأو�شط لن يتحقق اإل باإيجاد 
دائما  الإم��ارات  توؤكد  ولذلك  الفل�شطينية  للق�شية  عادلة  ت�شوية 
اإق��رار ال�شالم الذي يخدم  اأجل  ال��دويل من  على �شرورة التحرك 
ثالث  ب��اأن  . ونوهت  املنطقة  والتنمية يف  وال�شتقرار  الأم��ن  جهود 
زايد  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  اإليها  اأ�شار  التي  الثوابت 
اآل نهيان يتعلق بالتوجه ال�شرتاتيجي لدولة الإمارات املبني على 
ترز  التي  القيم  منظومة  وهي  والتنمية  والعتدال  التعاون  قيم 
املنطقة  ق�شايا  اإزاء  املختلفة  ومبادراتها  الدولة  مواقف  يف  دائما 
والعامل مو�شحة اأنها من ناحية توؤمن باأن تعزيز التعاون بن دول 
املنطقة ميكن اأن يوؤدي اإىل تفاهمات م�شرتكة لكثري من الق�شايا 
ناحية  اأنها من  كما  فيها  وال�شتقرار  الأم��ن  تهدد  التي  والأزم���ات 
لأنها  والت�شدد  التطرف  عن  وبعيدة  معتدلة  مواقف  تتبنى  ثانية 
اأمن العامل وا�شتقراره  اأن يهدد  اأن التطرف اأخطر ما ميكن  ترى 
الت�شامح  اإىل ن�شر قيم  اأنه لهذا تدعو الإم��ارات دائما  . واأو�شحت 
باعتبارها  والتعاي�س  واحلوار  الآخر  وقبول  والو�شطية  والعتدال 
حائط ال�شد اأمام اأي تيارات متطرفة ت�شتهدف زعزعة اأمن العامل 
التنمية يف دول  ثالثة تدعم جهود  ناحية  اأنها من  وا�شتقراره كما 
منطلق  من  الإمنائية  الألفية  اأه���داف  حتقيق  يف  وت�شهم  املنطقة 
متثل  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ت��ح��دي��ات  امل�شكالت  م��واج��ه��ة  ب���اأن  قناعتها 
اأخبار  ن�شرة  واأك��دت  وال�شتقرار  الأم��ن  لتكري�س  اأ�شا�شية  �شرورة 
ال�شاعة يف ختام اإفتتاحيتها اأن هذه الثوابت التي اأكدها الفريق اأول 
الدولة  نهيان وترتجم يف مواقف  اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  �شمو 
و�شيا�شاتها اإزاء خمتلف الق�شايا الإقليمية والدولية..جعلت العامل 
اأجمع ينظر اإىل دولة الإمارات باعتبارها قوة اأمن وا�شتقرار وتنمية 

و�شالم يف املنطقة . 

•• القاهرة-يو بي اأي:

ت���ردَّد حول  ام�����س، م��ا  امل�����ش��ري��ة،  امل�شلحة  ال��ق��وات  نفت 
قيامها بفر�س حظر للتجوال مبحيط مبنى حمافظة 
ي�شري  الو�شع  اأن  م��وؤك��دة  الأم���ن،  وم��دي��ري��ة  بور�شعيد 
القوات  باإ�شم  الر�شمي  الناطق  وق���ال  طبيعي.  ب�شكل 
امل�شلحة امل�شرية العقيد اأركان حرب اأحمد حممد علي، 
عر �شفحته الر�شمية على موقع التوا�شل الجتماعي 
في�شبوك، اإن عنا�شر القوات امل�شلحة املتواجدة فى نطاق 
مديرية الأمن وديوان عام املحافظة متار�س عملها فى 
واملن�شاآت  والأه����داف  بور�شعيد  مواطنى  اأرواح  ت��اأم��ن 
اإج������راءات  اأي  ف��ر���س  ودون  ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ى  احل��ي��وي��ة 
اأك��دت من  امل�شلحة  القوات  ان  واأ�شاف علي  اإ�شتثنائية. 
ف  قبل اأن �شعب بور�شعيد العظيم بتاريخه الوطني املُ�شرِّ

يف قلب ووجدان القوات امل�شلحة ورجالها، واأن تاأمينهم 
على  قطعته  عهد  ومقدراتهم  اأرواحهم  على  واحلفاظ 
رجالها مهما كانت الت�شحيات. واأعرب عن ثقة القوات 
امل�شلحة يف اأن اأهايل املدينة البا�شلة بور�شعيد على قدر 
امل�شوؤولية الوطنية جتاهها كما كانوا دائماً خالل تاريخ 
ي��داً يف يد وحائط �شد لأي  الطويل  الوطني  ن�شالهم 
عدو يحاول امل�شا�س برتاب الوطن الغايل. ويف غ�شون 
ذلك كثَّفت عنا�شر اجلي�س الثاين امليداين من تواجدها 
���ش��رق البالد  ���ش��م��ال  ب��ور���ش��ع��ي��د  ح���ول مبنى حم��اف��ظ��ة 
حقوقي  م�شدر  واأبلغ  باملحافظة.  الأمنية  املقار  وحول 
ببور�شعيد يونايتد بر�س انرتنا�شونال اأن اآليات اجلي�س 
متركزت ب�شارع طرح البحر املوؤدي اإىل مبنى املحافظة، 
م�شرياً اإىل اأن اأهايل املحافظة اعتروا اأن ذلك انت�شاراً 

للجي�س لت�شلم املهام الأمنية بدًل من عنا�شر الأمن.

•• �سنعاء-يو بي اأي:

�شل اإ�شراب عام، ام�س، مدينة عدن وحمافظات جنوب 
اليمن، اإثر دعوة اأطلقها احلراك اجلنوبي الذي ينادي 

بالإنف�شال عن �شمال البالد.
للحراك  تابعة  عنا�شر  ان  حملي  ميني  م�شدر  وق��ال 
قامت بقطع الطرق بن املديريات ال� 7 مبحافظة عدن، 
فيما قامت قوات الأمن مبالحقتهم وخا�شة مبديرية 
املن�شورة احد اكر جتمعاتهم، فيما قال �شكان يف مدينة 
املن�شورة اأن دوريات ع�شكرية قامت باإطالق الر�شا�س 
على عنا�شر احلراك عند تقاطع م�شنع الغزل ملحاولة 
فتح الطريق . واأ�شار ال�شكان اإىل انت�شار اأمني ومدرعات 
يف �شوارع املعال، وكريرت، واملن�شورة، و�شمع اإطالق نار 
كثيف يف اأرجاء عدن يف حن اأغلقت املدار�س واجلامعات، 

وا�شتثنيت املرافق الطبية ال�شرورية.

وذكروا اأن اقفاًل تاماً ت�شهده مدينة �شبوه عتق، وحلج 
احل���وط���ة، واآخ�����ر ج��زئ��ي يف ح�����ش��رم��وت وامل���ك���ال وقال 
ال�شعيبي،  غ��ال��ب  ال��ق��ي��ادي يف احل���راك اجل��ن��وب��ي يحي 
على  ياأتي  الإ���ش��راب  اإن  انرتنا�شونال،  بر�س  ليوناتيد 
احلراك  من  نا�شطن  ملنازل  ومداهمات  اعتقالت  اثر 
زال  ان��ه ل  اإىل  ، م�شريا  واملن�شورة  اجلنوبي يف كريرت 
ب��ع�����س ال��ن��ا���ش��ط��ن يف ال�����ش��ج��ن م��ن��ذ اأ���ش��اب��ي��ع م��ن دون 
حماكمة. وت�شرب املحافظات اجلنوبية يومن اأ�شبوعياً 
احتجاجاً على ما يقول عنا�شر احلراك اأنها اأعمال قتل 

متار�شها قوات الأمن بحقهم .
اليوم يف عدن  اأن حترك  للحراك اجلنوبي  بيان  وذك��ر 
اإىل  ي��ه��دف  اإج�����راء ت�شعيدي  امل���دن اجل��ن��وب��ي��ة  وب��ق��ي��ة 
يف  متورطن  لتقدمي  اليمنية  ال�شلطات  على  ال�شغط 
املا�شي  �شباط-فراير  21 من  يف  وقعت  قتل  عمليات 

بحق متظاهرين جنوبين اىل العدالة .

اإ�ضراب عام ي�ضل حمافظات جنوب اليمن 

•• القاهرة-وكاالت: 

الأمن  اأن  اأفادت م�شادر �شحفية 
العربية  ال������دول  جل��ام��ع��ة  ال���ع���ام 
العربي عقد اجتماعا مغلقا  نبيل 
ال��وزراء وزير  �شّم كال من رئي�س 
اخل����ارج����ي����ة ال���ق���ط���ري ح���م���د بن 
اآل ث���اين، ووزير  ج��ا���ش��م ب��ن ج��ر 
امل�����ش��ري حممد كامل  اخل��ارج��ي��ة 
ع����م����رو ل���ب���ح���ث م���ن���ح الئ����ت����الف 
يف  �شوريا  مقعد  ال�شوري  الوطني 

اجلامعة العربية.
ن��ت��ائ��ج هذا  ُت��ع��ر���س  اأن  وي��ن��ت��ظ��ُر 
وزراء  جم��ل�����س  ع���ل���ى  الج����ت����م����اع 
اخل����ارج����ي����ة ال����ع����رب امل���ن���ع���ق���د يف 
ال���ق���اه���رة، ال�����ذي ي��ب��ح��ث ج���دول 
املقبلة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأع���م���ال 
يف  وال�شيا�شي  امل��ي��داين  وال��و���ش��ع 

�شوريا.
اللبناين  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وك����ان 
تروؤ�شه  اأثناء  دع��ا  من�شور  عدنان 
لالجتماع اإىل رفع تعليق ع�شوية 
���ش��وري��ا ب��اجل��ام��ع��ة ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
�شيا�شي لل�شراع  اإىل حل  التو�شل 

يف البالد.
واأ�شاف من�شور اأن اجلامعة ف�شلت 
واأنها  ال�����ش��وري��ة،  الأزم������ة  ح���ل  يف 
ع�شوية  ت��ع��ل��ي��ق  ���ش��وى  ت��ن��ج��ز  مل 
�شرورة  اإىل  داع��ي��ا  ف��ي��ه��ا،  ���ش��وري��ا 
ال�شوري، موؤكدا  الدم  نزيف  وقف 
�شرورة الت�شال ب�شوريا من اأجل 
التو�شل اإىل حل �شيا�شي لالأزمة.

اللبناين  ال���وزي���ر  ان��ت��ه��اء  وع��ق��ب 

من كلمته رد رئي�س ال��وزراء وزير 
اخلارجية القطري بالقول اإن من 
يف  الدماء  بحر  م�شوؤولية  يتحمل 
الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  ه��و  ���ش��وري��ا 
ال������ذي رف�������س ت��ن��ف��ي��ذ ال����ق����رارات 

العربية.
اأن الأ�شد قام بقتل �شعبه  واأ�شاف 
الثقيلة  ب���الأ����ش���ل���ح���ة  وق�����ش��ف��ه��م 
اأن  ���ش��ك��ود، واأ����ش���ار اإىل  و���ش��واري��خ 
ت�شتعن  مل  ال���ع���رب���ي���ة  اجل���ام���ع���ة 
ال�شورية،  الأزم�����ة  حل���ل  ب��ال��غ��رب 
على  حاولت  اجلامعة  اأن  م�شيفا 
املو�شوع  ه���ذا  ح���ل  ع��ام��ن  م���دى 

اإعادة البناء. واأ�شار اإىل اأن النظام 
املبادرات  جميع  يرف�س  ال�شوري 

ال�شلمية .
اأما الأمن العام للجامعة فك�شف 
اأن جمل�س وزراء اخلارجية العرب 
يبحث الأو�شاع الدامية يف �شوريا 
اجلهد  ع��ر  لها  ح��د  و�شع  و�شبل 

ال�شيا�شي.
منذ  امل�شتمرة  املواجهات  واأج��رت 
اأي����ام مبحيط ك��ورن��ي�����س ال��ن��ي��ل يف 
ال���ق���اه���رة ب���ن حم��ت��ج��ن وق����وات 
الدورة  اجتماعات  نقل  اإىل  الأمن 
العرب  اخلارجية  ل��وزراء  ال�139 

ع��ر ق����رارات وم���ب���ادرات مل ت�شل 
لنتيجة.

باجلامعة  دم�شق  ع�شوية  وكانت 
الثاين  ت�شرين  نوفمر  يف  علقت 
ثمانية  م����رور  ب��ع��د  اأي   2011
نظام  على  الثورة  ب��دء  على  اأ�شهر 

الأ�شد.
م��ن ج��ان��ب��ه دع���ا وزي����ر اخلارجية 
اإىل  ال����دع����م  ل���ت���ق���دمي  امل���������ش����ري 
املعار�شة ال�شورية وتقوية قدرتها 
واأ�شاف اأن ما يتعر�س له ال�شعب 
ودمار  ق��ت��ل ممنهج  م��ن  ال�����ش��وري 
اإىل ع��ق��ود من  ي��ح��ت��اج  ���ش��وري��ا  يف 

من مقر اجلامعة الدائم اإىل اأحد 
الفنادق البعيدة.

اأع���رب���ت وزارة  م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، 
اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة، ام�����س عن 
املتحدة  ال��ولي��ات  ن��ّي��ة  م��ن  القلق 
ت������زوي������د امل����ع����ار�����ش����ة ال�������ش���وري���ة 
�شرورة  على  م�����ش��ّددة  بالأ�شلحة، 
احلكومة  ب����ن  ال���ت���ف���او����س  ب�����دء 
معاناة  لإنهاء  واملعار�شة  ال�شورية 

ال�شورين.
ونقلت وكالة )نوفو�شتي( الرو�شية 
با�شم  امل����ت����ح����دث  ع�����ن  ل����الأن����ب����اء 
لوكا�شيفيت�س،  األك�شندر  ال���وزارة، 
قلقون  ن��ح��ن  ت�����ش��ري��ح  يف  ق���ول���ه 
روما  عن  ���ش��ادرة  ت�شريحات  اإزاء 
اأ�شدقاء �شوريا يف روما(  )موؤمتر 
حول اأن الإدارة الأمريكية وبع�س 
ال�������ش���رك���اء ال���غ���رب���ي���ن الآخ����ري����ن 
ينوون تزويد جمموعات املعار�شة 
كانوا  واإن  ب��الأ���ش��ل��ح��ة،  ال�����ش��وري��ة 
�شوريا  يف  املعار�شة  اإم���داد  ي��ن��وون 
ب��الأ���ش��ل��ح��ة غ��ري ال��ف��ّت��اك��ة يف هذه 

املرحلة .
واأ�شاف اأن هذه النّية تنايف ما هو 
املطلوب  اأن  ع��ل��ى  لف��ت��اً  م��ط��ل��وب 
جمموعة  اجتماع  ق���رارات  تنفيذ 
ال��ع��م��ل ح���ول ���ش��وري��ا ال����ذي عقد 
30 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و م��ن عام  يف 
لبيان  وف��ق��ا  ج��ن��ي��ف،  يف   2012
الطريق  بو�شلة  هو  ال��ذي  جنيف 
الذي يف�شي اإىل بدء احل��وار بن 
واملعار�شة  ال�����ش��وري��ة  احل���ك���وم���ة 

لإنهاء النزاع يف �شوريا.

تخريب جديد لأنبوب 
النفط يف اليمن 

•• �سنعاء-ا ف ب:

اليمنية  ال��دف��اع  وزارة  موقع  اف��اد 
النفط  انبوب  ان م�شلحن فجروا 
يتعر�س  ال���ذي  الرئي�شي  اليمني 
حمافظة  يف  م���ت���ك���ررة  ل��ه��ج��م��ات 
املوقع  ونقل  البالد.  بو�شط  م��اأرب 
عن م�شادر حملية يف املحافظة ان 
بتفجري  قامت  تخريبية  عنا�شر 
 93 كيلو  نقطة  يف  النفط  ان��ب��وب 
مب��دي��ري��ة ���ش��رواح ال��واق��ع��ة غرب 

مدينة ماأرب.
ادى  ال��ت��ف��ج��ري  ان  امل����وق����ع  وذك������ر 
يف  الكثيفة  ال��ن��ريان  ا���ش��ت��ع��ال  اىل 
ال��ن��ف��ط من  ال���ذي ينقل  الأن���ب���وب 
البالد اىل  حقول �شافر يف و�شط 
الحمر  البحر  على  عي�شى  راأ����س 
غربا. وكان النبوب نف�شه تعر�س 
لعدة هجمات اآخرها يف الثامن من 
�شباط فراير. وينتج اليمن حواىل 
يوميا  ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل  ال���ف   300
للت�شدير.  م��ع��ظ��م��ه��ا  ي��خ�����ش�����س 
وي��ع��ت��م��د ال��ي��م��ن ع��ل��ى الي������رادات 
الدولة  م��وازن��ة  لتغذية  النفطية 
ال�شيا�شية  يف وقت جعلت الزم��ات 
وحالة انعدام المن اقت�شاده على 
ك��ان��ون الول  �شفري الن��ه��ي��ار. ويف 
دي�شمر �شن اجلي�س هجوما على 
النبوب  بتخريب  املتهمة  القبائل 
التي  م���اأرب  حمافظة  يف  بانتظام 
القاعدة،  نظيم  م��ع��اق��ل  م��ن  ت��ع��د 

للح�شول على مطالبهم.

هاغل يدعم القبة 
ال�ضاروخية الإ�ضرائيلية 

•• وا�سنطن-رام اهلل-وكاالت: 

 ع����ر وزي������ر ال����دف����اع الأم����ريك����ي 
اجل��دي��د ت�����ش��اك ه��اغ��ل ع��ن دعمه 
اأن����ظ����م����ة ال����ق����ب����ة ال���������ش����اروخ����ي����ة 
باأمن  وال����ت����زام����ه  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 
ل���ه يف  اج��ت��م��اع  اأول  اإ���ش��رائ��ي��ل يف 
الإ�شرائيلي  نظريه  مع  البنتاغون 
وباراك  واأك��د هاغل  ب��اراك.  اإيهود 
الدفاعية  ال��ع��الق��ات  م��ت��ان��ة  ع��ل��ى 
واأن  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  الأم����ريك����ي����ة 
وثيقا  تعاونا  �شيوا�شالن  البلدين 
املتحدث  وق������ال  م�������ش���ب���وق.  غ����ري 
ليتل  ج������ورج  ال���ب���ن���ت���اغ���ون  ب���ا����ش���م 
بالعمل  م��ل��ت��زم  ه��اغ��ل  ال���وزي���ر  اإن 
ال��ك��ون��غ��ر���س ل�شمان  اأع�����ش��اء  م��ع 
ملنظومات  ال��ت��م��وي��ل  ت��ع��ط��ل  ع���دم 
ومقالع  واأرو  احل���دي���دي���ة  ال��ق��ب��ة 
واأك���د  ال�����ش��اروخ��ي.  ل��ل��دف��اع  داود 
املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ت��زام  اأن  ليتل 
التفوق  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ي��ت�����ش��م��ن 
لإ�شرائيل  ال���ن���وع���ي  ال��ع�����ش��ك��ري 
وا�شتمرار  الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  يف 
الدفاع  لأنظمة  الأم��ريك��ي  الدعم 

ال�شاروخية رغم قيود امليزانية. 

لبنان يدعو لرفع تعليق ع�صوية �صوريا فيها 

بحث منح مقعد دم�ضق باجلامعة العربية للمعار�ضة 

طائرتان �ضوريتان ق�ضفتا داخل حدود العراق
•• املو�سل-ا ف ب:

املا�شي املجال  ال�شبت  النجيفي لوكالة فران�س بر�س ان طائراتن حربيتن �شوريتن خرقتا  اثيل  اكد حمافظ نينوى 
واو�شح  معار�شن.  م�شلحن  م�شتهدفة  العراق  داخ��ل  من  احل��دودي  اليعربية  معر  بق�شف  وقامت  العراقي  اجل��وي 
النجيفي ان طائرتن �شوريتن خرقتا الجواء العراقية ال�شبت املا�شي خالل ال�شتباكات التي وقعت عند منفذ اليعربية 
. وا�شاف ان كل طائرة قامت بتنفيذ طلعة م�شتقلة عن الخرى وادى الق�شف اىل ا�شابة مدين عراقي بجروح وتعر�س 
عدد كبري من املنازل اىل ا�شرار مادية . وا�شار النجيفي اىل هجرة نحو 300 عائلة ملنازلها القريبة من املنفذ احلدودي 
جراء العملية الع�شكرية والق�شف اجلوي الذي نفذ . ومل يحدد النجيفي ما اذا كان اجلي�س العراقي قد قام بالت�شدي 
للخرق اجلوي. وكانت القوات النظامية ال�شورية ا�شتعادت اجلمعة معر اليعربية احلدودي بعدما كان مقاتلون �شيطروا 
عليه يف وقت �شابق، قبل ان تدور معارك �شر�شة عند املعر يوم ال�شبت نقل على اثرها جنود �شوريون اىل العراق لتلقي 
العالج. وقتل ال�شبت اي�شا جندي عراقي بنريان ال�شتباكات، بح�شب ما اعلنت وزارة الدفاع، قبل ان يقتل الثنن 48 

جنديا �شوريا يف كمن غرب العراق اثناء اعادة نقلهم اىل بالدهم بعدما فروا اىل العراق خالل معارك ال�شبت.

القوات امل�ضرية تنفي حظر التجول ببور�ضعيد 
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العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2348  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعى عليه:  للتطوير  بيتي  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات  �شركة 
الدعوى: مطالبة بتعوي�س وقدره 3000000 درهم وعدم ان�شراف اثر الت�شرفات اىل 
املدعي  املطلوب اعالنه/عارف حممد �شالح الزرعوين اجلن�شية: المارات   عنوانه: 
الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث 
املوافق 2013/3/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة التجارية     
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
يف  الدعوى رقم 2012/2152 جتاري كلي

ح�شن  عبداهلل  كلندر  خالد  بوكالة  الوطني  القيوين  ام  /بنك  املرفوعة 
�شد: �شمه حممد جمعه �شعيد ال�شرياوي - بال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي 
البتدائية املوؤرخ يف 2013/3/5 واملت�شمن تكليفي خبريا يف الق�شية املذكورة 
اعاله، نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلرة يف الق�شية املذكورة يوم 
الحد املوافق 2013/3/17 م ال�شاعة 12.00 ظهرا ) الثانية ع�شر ظهرا( وذلك 
 - كابيتال  الهالل   - لوتاه  ماجد  احمد  اخلبري/  مكتب  التايل:  العنوان  يف 
ديرة  بجانب  للتاأمن   الوطنية  دبي  بناية   302 رقم  مكتب  الثالث-  الطابق 
�شيتي �شنرت- بور�شعيد هاتف: 2999000-04 لذا ندعوكم للح�شور يف املوعد 

املذكورة وتقدمي كافة مالديكم م م�شتندات ومذكرات.
اخلبري /احمد ماجد لوتاه- رقم القيد 111

الهالل كابيتال
اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
   اعال ن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/160م

اىل املدعى عليه/ كل باد �شاه بن مامن �شريين/افغاين 
العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/3/4م قد حكمت عليك هذه 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ حممد علي �شعيد علي  املحكمة يف الدعوى 
النعيمي/ المارات حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وفقا لحكام ال�شريعة 
املوؤرخ 2009/10/21  الغراء والقانون بف�شخ عقد وكيل اخلدمات  ال�شالمية 
املرم بن املدعى واملدعي عليه واملتعلق بال�شم التجاري اخلا�س ب� موؤ�ش�شة 
كل باد �شاه للنجارة واحلدادة امل�شلحة والزمت املدعى عليه بامل�شاريف. حكما 
هذا  لت�شلمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال 

امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/3/5م.
القا�صي/ حممد كامل اجلندي                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/32 تنفيذ جتاري
وركا�س  رونيلو  ل�شاحبها/  ح  م  �س  القاب�شة  لوتاه  �شده/1-  املنفذ  اىل 
مدينا ) لوتاه هولدنغ- منطقة احلرة(  جمهول حمل القامة مبا ان 
حممد  ح�شن  حممد  وميثله:  مولوتوكا�س  دوناتا�س  التنفيذ/  طالب 
البحر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1218435(  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة .ب وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/169  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
�شلطان را�شد حممد القراعة النعيمي اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )الربا�صي للخياطة (   
امللف )45518(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
احمد  حممد  جا�شم  اىل/  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم����ارات    اجلن�شية:  امل��ال  حممد 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/168  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

الت�شديق  وطلب  الم���ارات  اجلن�شية:  النعيمي  القراعة  حممد  را�شد  �شلطان 
على التوقيع  يف حمرر يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )ليوان خلياطة 
املالب�س الن�صائية ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
رقم امللف )61039( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل/ جا�شم 
حممد احمد حممد املال اجلن�شية: المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    

 اعـــــــالن       
 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/  
عبداهلل علي احمد املن�شوري اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على التوقيع 
)بقالة  التجاري  ال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف 
اهنا�صيا  ( واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف مدينة خورفكان، رخ�شة 
القت�شادية  التنمية  دائرة  بتاريخ 1994/1/11 يف  ال�شادر  رقم 141595  جتارية 
ب��خ��ورف��ك��ان. اىل ال�����ش��ي��د/ع��ب��داهلل اح��م��د را���ش��د ع��ل��ي اح��م��د ب��ن ع��ب��ود النقبي 
اجلن�شية: المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/140  جتاري كلي                   
اىل املدعى عليه/1- ال�شيد حممود جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / جمال علي 
املدعى  ب��اخ��راج  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اليا�شي   ها�شم  حممد 
ال�شجل  من  ا�شمه  و�شطب  حذف  من  ومتكينها  بينهما  وا�شتمرارها  ال�شركة  من  عليه 
التجاري والرخ�شة التجارية و�شائر ال�شجالت والوراق الر�شمية الخرى- والت�شريح 
لهما بانهاء الجراءات الر�شمية اخلا�شة بالرخ�شة والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها 
لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/3/19 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/493  عقاري كلي                   
اىل املدعى عليه/1- جريت هاو�س العقارية   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ منى عبداحلميد حممد عبداهلل حمادي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ى  وال���زام   204 رق��م  ال�شقة  بيع  عقد  بف�شخ  املطالبة 
والتكافل مببلغ وقدره )387075 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
ال�شتحقاق ولغاية الدفع الفعلي والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت 
 ch1.A.1 لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/4/1 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/893  جتاري كلي                   

اىل املدعى عليهما/1- ح�شن حممد امن عزت عبده 2- �شركة �شتاتيك انرتنا�شيونال 
لتجميل ال�شاحات ذ.م.م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / عبداجلليل عبدالرحمن 
انرتنا�شيونال  �شتاتيك  �شركة  يف  �شريك  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  البلوكي/  حممد 
لتجميل   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتعين م�شفي ق�شائي يف الدعوى 
مع الزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ) باقي الطلبات مو�شحة يف 
لئحة الدعوى(    وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/24 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/89  مدين جزئي                     

ح�شن  حيات  وميثلها/  ذ.م.م  العامة  للتجارة  مري  ممتاز  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
حممد خان   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / مارلن نبيه ال�شحاف وميثله: خالد 
كلندر عبداهلل ح�شن   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
باتخاذ اجراءات نقل ملكية املركبة من نوع )بي ام دبليو اك�س 5 موديل 2006 اللون رمادي 
وحتمل لوحة رقم )E2615( دبي لدى املرور بدبي- وتزويد املدعية ب�شهادة للجهات 
املخت�شة للح�شول على �شهادة حيازة للمركبة املذكورة 65000 درهم والر�شوم وامل�شاريف 
�س   8.30 ال�شاعة   2013/3/17 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
   مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/6  تظلم مدين                     
اىل املتظلم �شده/1- حممد فاروق مريزا  جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ عمران امتياز امتياز قيوم خان وميثله: حممد �شيف عبيد علي احلفيتي قد 
اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر 
على عري�شة )مدين( رقم 2012/477 والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري 
 رئي�س الق�صم                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2012/580  عقاري كلي    

اىل املحكوم عليه/1- �شركة �شاليا- ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2013/2/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اع���اله ل�����ش��ال��ح/ ال��ب��ريت ج��ريي��ت ن��ي��وان��ه��او���س ب��امل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى ح��ك��م املحكم 
ال�شادر يف دعوى مركز دبي للتحكيم الدويل رقم 2010/282  والزمت املدعى 
املحاماة.  حكما مبثابة  اتعاب  والف درهم مقابل  الدعوى  عليها مب�شروفات 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2012/494  جتاري جزئي      

م ح  جمهول حمل  املحكوم عليه/1- �شركة كليمينت لنظمة اخلليج �س  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/10/30 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة املوؤيد ويلهلم�شن املحدودة ذ.م.م بالزام 
دره��م فقط خم�شة وخم�شون   55904 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي 
الفا وت�شعمائة وارب��ع��ة دراه���م وف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ اق��ام��ة ه��ذه ال��دع��وى يف 
2012/7/17 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/463   

املنذر/ا�شد علي اجمد علي- باك�شتاين اجلن�شية
ال��ي��ه:���ش��رك��ة جن��م��ة ال��راح��ة لنقل ال��رك��اب ب��احل��اف��الت املوؤجرة  امل��ن��ذر   
مكتب  الفطيم-  م�شجد  املوىل جنب  عائ�شة  ديرة-بناية  دبي-  العنوان- 
رقم 401 هاتف 042712553 - �س ب : 87464 بوكالة املحاميان/ ابراهيم 

خوري وحمده مكى 
املو�شوع: ينذر املنذر باعالن املنذر اليها با�شرتداد مبلغ ثالثة ع�شر الف 
درهم عن ال�شمان املودع بخ�شو�س تاجري �شيارة كورول ذهبية- لوحة 

K70141 موديل 2013
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/2  م�صتعجل- م ر- ب-اأظ

المارات   اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  با�شكال  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
وامليكانيكية  الكهربائية  للمقاولت  مورغان  م�شاريع  �شركة  عليه:  مدعى 
ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: اثبات حالة املطلوب اعالنه/

اجلن�شية:  ذ.م.م  وامليكانيكية  الكهربائية  للمقاولت  م�شاريع مورغان  �شركة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
العن البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/5
المور امل�صتعجلة                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/151  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية 
مدعي/ بنك اخلليج الول اجلن�شية: المارات مدعى عليه: ا�شماء عي�شى حميد عبداهلل 
اجلن�شية:  الطبي  الوثبة  مركز  موؤ�ش�شة  �شاحبة  وب�شفتها  ال�شخ�شية  ب�شفتها  الزعابي 
المارات مو�شوع الدعوى: �شحة احلجز التحفظي واداء مبلغ قدره 296043.94 درهم 
وب�شفتها  ال�شخ�شية  ب�شفتها  الزعابي  عبداهلل  حميد  عي�شى  اعالنه/ا�شماء  املطلوب 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  الطبي  الوثبة  مركز  موؤ�ش�شة  �شاحبة 
 2013/3/11 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1609  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية 
يورب  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعى  المارات   اجلن�شية:  ال�شالمي  ابوظبي  م�شرف  مدعي/ 
للمعدات الن�شائية وميثلها/ فار�س �شامل عامر علي عامر العامري واخرون اجلن�شية: 
المارات  مو�شوع الدعوى: �شحة وثبوت منع �شفر بالمر على العري�شة رقم 2012/3004 
جتاري ال�شادر يف الدعوى 2012/1299 جتاري كلي  املطلوب اعالنه/فار�س �شامل عامر 
علي العامري اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا فانت  الدعوى،  املوافق 2013/3/10 موعدا لنظر  املحكمة يوم الحد  اعاله وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً     8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2319 ت   عام- م ر- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ فار�س حممد ح�شن احلمادي اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده 
: احمد النوبي �شعيد اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنهم:1- فاطمة �شلمان 
داوود 2- اآمنه �شلطان فرج اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/359 
 2013/3/24 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ر-ب-  م  كل-  مد 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ- ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2309 ت   عام- م ر- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ عطارد لتاجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات   املنفذ �شده : 
�شامل  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ال�شقاع  �شامل  علي عبداهلل  �شامل 
علي عبداهلل �شامل ال�شقاع اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/120 
مد جز- ب �س-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/28 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ- ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2012/944 جتاري جزئي  

ذ.م.م     ال��ع��ام��ة-  وال�شيانة  للمقاولت  اخل�����ش��راء  امل��ب��ادىء  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/30  قد حكمت عليك هذه احلكمة 
الجهزة  لتجارة  اجليدة  القوة  �شركة    / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  ذ.م.م   - وامليكانيكية  الكهربائية 
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 82.444.00 درهم ) اثنن وثمانون الف 
واربعمائة واربعة واربعون درهم( وفائدة تاخريية على املبلغ املق�شى به بواقع 9% �شنويا 
اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى  يف 2012/7/8 وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومائتي 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/4 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�صي/ه�صام توفيق عبدالغني              
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الوىل              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
اعالن بالن�صر

الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  يف  ا�شتئناف   )2013/102( رقم  الق�شية  يف  تقرر 
البتدائية رقم )2012/1685( ايجارات- منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة 
ف�س املنازعات اليجارية )جلنة ال�شتئناف الثانية( واملرفوعة من امل�شتاأنفن 
املن�شوري  حوفان  حممد  �شعيد   -2 العامة  للمقاولت  بالتينيوم  �شركة   -1/
نبيل حممود حمدي- حل�شور جل�شة  الثاين/ عمرو  امل�شتاأنف �شده  لعالن 
يوم الحد املوافق 2013/3/25 يف ال�شاعة 12.00 ظهرا يف مقر اللجنة الكائن يف 
ابوظبي-  �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر  اآل  نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال 

رقم 3- وذلك على نفقة امل�شتاأنفن.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية
جلنة ال�صتئناف  الثانية  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10734 بتاريخ   2013/3/7     
اعالن بالن�صر

جلنة  امام  املنظورة   )2013/507( رقم  الدعوى  يف  تقرر  لقد 
تطوير  عليها/  املدعى  على  واملرفوعة  اليجارية  املنازعات  ف�س 
ل�شت�شارات نظم املعلومات اعالنه ن�شرا وقد حتدد لنظر الدعوى 
جلل�شة يوم الثنن املوافق 2013/3/18 يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا 
مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر ال نهيان وذلك على نفقة املدعى/ 

�شقر �شيف املحريبي.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10734 بتاريخ 2013/3/7    
اعـــــــــــــالن  

ال�شيد/ حممد عبداهلل  اليها  ان��ه تقدم  القيوين  ب��اأم  الرا���ش��ي والم���الك  دائ��رة  تعلن 
الرا�شي  لبيع  ر�شمية  ورقة  اماراتي اجلن�شية- مبلغا عن فقدان  عقيل عبود ما�شي- 
والمالك اخلا�شة به ال�شادرة من دائرة الرا�شي والمالك بتاريخ 2004/4/20 مبلف 
رقم )3576( مبنطقة البرق وذلك بعد ان قدم لدائرة الرا�شي والمالك باأم القيوين 
بالغ من �شرطة ام القيوين رقم 2013/239 بتاريخ 2013/2/26 بفقدان الورقة الر�شمية 
لبيع الرا�شي والمالك املذكورة اعاله. فعلى كل من له حق العرتا�س على ا�شتخراج 
بدل فاقد للورقة الر�شمية لبيع الرا�شي والمالك املذكورة ان يتقدم لدائرة الرا�شي 
الثبوتية خالل خم�شة ع�شر يوما  ام القيوين  م�شحبا معه الوراق  والم��الك بامارة 
من تاريخ هذا  العالن و�شتقوم دائرة الرا�شي والأمالك باإ�شدار بدل فاقد بعد م�شي 

الفرتة املحددة لالعالن.
         ق�صم ال�صجل العقاري

حكومة اأم القيوين
دائرة الأرا�صي ولأمالك
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م�شت�شار  نهيان  اآل  حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  تفقد 
الهجن  �شباقات  احت��اد  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
ال�شتعدادات النهائية ل�شت�شافة املهرجان اخلتامي ال�شنوي 
املقبل  الأح��د  ي��وم  ينطلق  ال��ذي  الوثبة  يف  الهجن  ل�شباقات 
وي�شتمر حتي 19 مار�س اجلاري حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
ال��دول��ة  حفظه اهلل   رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
من  وا�شعة  وخليجية  حملية  مب�شاركة  امل��ه��رج��ان  ويتميز   .
هجن اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ وهجن اأبناء القبائل على كافة 
اآل  حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  اطلع  وق��د  امل�شتويات. 
نهيان خالل الزيارة على �شري العمل يف ت�شجيل املطايا والتقى 
لدول  التعاون  جمل�س  ودول  ال��دول��ة  من  امل��الك  كبار  بع�س 
وا�شتمع  اللجان  روؤ�شاء  معاليه  التقى  كما   . العربية  اخلليج 

وحث  للمهرجان  ال�شتعدادات  اآخ��ر  عن  تف�شيلي  �شرح  اإىل 
روؤو�شاء واأع�شاء اللجان العاملة على �شرورة تقدمي كل اأنواع 
وتفقد  الوثبة  يف  الهجن  عر�س  لإجن��اح  والت�شهيالت  الدعم 
والغربي  اجلنوبي  بامليدانن  ال�شباق  م�شار  كذلك  معاليه 
وتابع اللم�شات الأخرية قبل انطالقة ال�شباق. ورحب معاليه 
بامل�شاركن من الدولة ودول جمل�س التعاون ومتنى اأن تخرج 
الآباء  لريا�شات  الكبري  التطور  يعك�س  ث��وب  يف  ال�شباقات 
احلكيمة  قيادتنا  بف�شل  الدولة  اإليه  و�شلته  وم��ا  والج���داد 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
وامل�شمرين  املالك  وا�شتمع معاليه من  الدولة  حفظه اهلل  
على  وحثهم  لل�شباقات  وجاهزيتهم  ا�شتعداداتهم  اآخ��ر  اإىل 
اإىل م�شك  النامو�س. وقال و�شلنا  املميزة بحثا عن  امل�شاركة 

جيدة  م�شتويات  ال�شايل  جنائب  تقدم  اأن  ونتوقع  اخل��ت��ام 
بعد املحطات الكثرية التي �شهدها مو�شم �شباقات الهجن يف 
الدولة والذي بداأ بامل�شاركة يف ال�شباقات التاأهيلية ال�شبوعية 
ثم مهرجان الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة لأبناء 
القبائل يف اأم القيوين والذي كان مبثابة عر�س كبري للرتاث 
بعبق  امتزج  ال��ذي  الأ�شيل  املا�شي  رائحة  خالله  من  فاحت 
احلا�شر و�شهد م�شتويات عالية من امل�شاركن اكدت اأن غر�س 
اأمينة.  اي��د  يف  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
وا���ش��اف ان م��ه��رج��ان زاي���د ال��رتاث��ي يف حلته اجل��دي��دة كان 
اإ�شافة نوعية ل�شباقات الهجن على م�شتوى الدولة وقدمت 
من خالله املطايا م�شتويات عالية يف �شباق النامو�س والبحث 

حولت  ع��دي��دة  فعاليات  املهرجان  و�شهد  الأوىل  امل��راك��ز  ع��ن 
احلدث اإىل ملتقى تراثي ا�شيل عك�س لوحة متكاملة عن حياة 
املا�شي. وا�شار معاليه اىل ان بطولة جمل�س التعاون الثانية 
يف  خطوة  ج��اءت  الكويت  ا�شت�شافتها  التي  الهجن  ل�شباقات 
اإطار اكمال اجلاهزية يف مو�شم مليء بالحداث وانه كالعادة 
ومتنى  التواىل.  على  الثانية  للمرة  اإماراتية  ال�شدارة  كانت 
معاليه لكل امل�شاركن النجاح والتوفيق يف اكمال ر�شم لوحة 
املا�شي وتعزيز مكانة ريا�شة الآباء والجداد متوقعا اأن يكون 
املهرجان اخلتامي ل�شباقات الهجن يف الوثبة مبثابة خطوة 
يف مهمة نحو مزيد من التقدم لريا�شة �شباقات الهجن. وقد 
اكتملت ال�شتعدادات يف الوثبة ل�شتقبال املهرجان اخلتامي 
اعتبارا من الحد املقبل وو�شل املالك وامل�شمرون واختروا 

فيه  ارتفعت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  لل�شباقات  مطاياهم  جاهزية 
اعالم دولة المارات ودول جمل�س التعاون يف ميداين ال�شباق 
ال�شريحة  طريق  ع��ن  جيد  ب�شكل  الت�شجيل  اأع��م��ال  وت�شري 
من  كبريا  اقبال  ال��رم��وز  اأ���ش��واط  �شهدت  كما  الألكرتونية. 
عن  البحث  رحلة  يف  جيدة  مب�شتويات  يب�شر  مما  امل�شاركن 
الت�شهيالت  على  املالك  واأثني  الزعفران.  ورائحة  النامو�س 
الكاملة  واجلاهزية  ل�شيوفها  الوثبة  تقدمها  التي  الكبرية 
بالدعم  واأ�شادوا  الت�شجيل  اأعمال  �شري  و�شهولة  اللجان  لكل 
ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ق��دم��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف ال��دول��ة لإجناح 
والتقدير  بال�شكر  وتقدموا  والج��داد  الآب��اء  ريا�شة  م�شرية 
على  نهيان  اآل  حممد  بن  حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ  ملعايل 

متابعته امل�شتمرة لكل التفا�شيل. 

دبي  8 مبركز  رق��م  القاعة  اليوم يف  تنطلق م�شاء 
التجاري العاملي مناف�شات بطولة جلوبال فايتينج 
الأخرى  القتال  وفنون  التايالندية  للمالكمة   1
التي تنظمها �شركة جولدن كيج لتنظيم الفعاليات 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  م��ق��ات��ال   22 مب�����ش��ارك��ة 
والفئات  الأوزان  ح�شب  ن���زال   11 يف  يتناف�شون 
ال��ت��ي حتظى  القتالية  ال��ف��ن��ون  ال��ن��وع م��ن  يف ه��ذا 
ب�شعبية وا�شعة يف اأو�شاط ال�شباب وع�شاق الريا�شة 

حول العامل.
وم���ن ب��ن امل��ق��ات��ل��ن ال���� 22 ي��وج��د م��ق��ات��ل عربي 
وحيد هو املغربي عبد الغني منري الذي �شيخو�س 

نزاله اأمام الفلبيني اأتان كانلوبو.
ماركو�س  ال��رازي��ل��ي  يلتقي  امل��واج��ه��ات  ب��اق��ي  ويف 
اول��ي��ف��ريا م��ع الي���راين جمتبى اخ��ري ، يف حن 
يخو�س الي��راين عبا�س مال مهدي نزال مرتقبا 
اأم����ام ال��ف��رن�����ش��ي اأح��م��د م����وؤذن ، يف ح��ن يخو�س 
ت���زال مع  اآخ���ر ه��و داوود اوج��اغ��ي  اي���راين  مقاتل 

الرو�شي ربيع الدين كلبيخانوف .
ال�شويدي  لنزال قوي يجمع بن  الأنظار  وتتطلع 

اأ�شل عراقي ثابت ال�شعدي والي��راين مهدي  من 
الي�������راين حممد  ي��خ��و���س  ، يف ح���ن  رم����ي����زاين 
 ، الرازيلي فالفيو �شريفاين  من�شوري نزال مع 
كما �شيخو�س التايالندي جامينيان �شريكام نزال 
، ويخو�س  مع اليراين ابراهيم زاغ بو�شتخات�شي 
مقاتل برازيلي اآخر هو ادريانو ليما نزال اأمام اأمام 

الرتكمان�شتاين قدرة ماميدوف.
كما تت�شمن ليلة القتال نزال باملالكمة التايالندية 
لل�شيدات يجمع بن البولندية �شيلفيا ماجدالينا 
النزال  و�شيجمع   ، مارتينو  ميلينتا  اليونانية  مع 
الأخ�����ري ال��ري��ط��اين ك��ري��ج ج����اري ه���ارمي���ان مع 

اليراين ح�شن مال مهدي.
امل��ق��ات��ل��ن الذين  ال��ك�����ش��ف ع���ن ه��وي��ة  اأم�������س  و مت 
البطولة  وب����رن����ام����ج  امل���ن���اف�������ش���ات  ���ش��ي��خ��و���ش��ون 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����ش��اح��ب��ة خ����الل م���وؤمت���ر �شحفي 
خ�شره اأمري �شافعي مديرعام �شركة جولدن كيج 
الريا�شية وغازي املدين مدير  الفعاليات  لتنظيم 
ق�شم ال�شياحة الريا�شية يف جمل�س دبي الريا�شي 

وعدد من املالكمن امل�شاركن يف البطولة.

امل��دين حر�س جمل�س دب��ي الريا�شي  واأك��د غ��ازي 
تنظيمها  يتم  التي  الريا�شية  الأح��داث  دعم  على 
متميزة  تنظيم  ومبعايري  الريا�شات  خمتلف  يف 
، وت��ت��م��ي��ز ال��ب��ط��ول��ة احل��ال��ي��ة ب��ك��ون��ه��ا جت��م��ع بن 
وتتمتع  القتال  وفنون  البدنية  وال��ق��وة  ال�شجاعة 
�شركة  اأن  فقال  �شافعي  اأم��ري  اأم��ا  وا�شعة.  ب�شعبية 
ت�شعى  الريا�شية  الفعاليات  لتنظيم  كيج  جولدن 
الإمارات  القتالية يف دولة  الفنون  لرت�شيخ مكانة 
وت�شجيعهم  ال�شباب  وا�شتقطاب  املتحدة  العربية 
تنمي  التي  الريا�شة  من  النوع  هذا  ممار�شة  على 
، و  بالنف�س  وال��ث��ق��ة  ال��ب��دن��ي��ة  وال���ق���وة  ال�����ش��ج��اع��ة 
اأحداث ريا�شية جديدة لأجندة البطولت  ا�شافة 
احلافلة التي يتم تنظيمها �شنويا يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة. كما اأكد مدير ال�شركة املنظمة اأنه 
مت جتهيز قاعة النزالت باأحدث التقنيات املتبعة و 
التي  امل�شاحبة  واملو�شيقى  الليزر  عرو�س  ا�شافة 
، و�شيتم  امل�شاركن  متتع اجلمهور وتلهب حما�شة 
بيع تذاكر الدخول يف القاعة التي ت�شتوعب لأكر 

من 1000 متفرج جلو�شا.

�ضلطان بن حمدان يتفقد اآخر ال�ضتعدادات لنطالقة املهرجان اخلتامي ل�ضباقات الهجن يف الوثبة

11 نزاًل يف املالكمة التايالندية وفنون القتال مبركز دبي التجاري العاملي 

�شمن فعاليات مهرجان �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
اآل نهيان ال�شابع للفرو�شية الذي ينظمه نادي تراث 
ال�شهر  م��ن  ع�شر  ال�شاد�س  حتى  وي�شتمر  الم���ارات 
قفز  بطولة  ملناف�شات  ال�شتعدادات  اكتملت  اجل��اري 
يوم  ال��ث��ال��ث��ة  ن�شختها  يف  �شتنطلق  ال��ت��ي  احل���واج���ز 
احتاد  مع  بالتعاون  يومن  وت�شتمر  املقبل  اجلمعة 

الإمارات للفرو�شية يف �شالة �شلطان بن زايد الكرى 
للفرو�شية يف ا�شطبالت بوذيب مبنطقة اخلتم.

تنطلق  التي  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ر�شدت  وق��د 
عدد  البطولة  ه��ذه  يف  ويتناف�س  قيمة  جوائز  اليوم 
ي�شارك  الإم���ارات حيث  اأبطال قفز احلواجز يف  من 
يف ال��ب��ط��ول��ة ن��ح��و 200 ف��ار���ش��ا واأك����ر م��ن 230 

ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  وثمنت  هذا  ج��وادا. 
�شلطان بن زايد للفرو�شية دور �شمو ال�شيخ �شلطان 
بن زايد ال نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
، رئي�س النادي يف دعم خمتلف اأن�شطة النادي وعلى 
راأ���ش��ه��ا ���ش��ب��اق��ات ال���ق���درة وال��ف��رو���ش��ي��ة ح��ي��ث حتظى 
ب��رع��اي��ة واه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة ودع����م م��ن ق��ب��ل �شموه 

موؤثرا  ح�����ش��ورا  ب��وذي��ب  �شباقات  ملختلف  حقق  مم��ا 
املكانة  لها  ور���ش��م  الدولية  الريا�شية  ال�شاحة  على 
امل�شتويات  خمتلف  على  الطيبة  وال�شمعة  العاملية 
املنظمة  اللجنة  واأك��دت  والدولية.  والعربية  املحلية 
حر�شها على اإجناح هذه البطولة وتنفيذ توجيهات 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان بتحقيق اأعلى 

درجات تكافوؤ الفر�س بن جميع امل�شاركن وحتقيق 
الت�شهيالت  وت���وف���ري  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��الم��ة  اإج�������راءات 
لل�شيوف والإعالمين لتقدمي مناف�شات ترقى اإىل 
لريا�شة  �شموه  يوليه  الذي  والدعم  الهتمام  حجم 
تقاليدها  واإحياء  تطويرها  على  والعمل  الفرو�شية 

عر جيل جديد من الفر�شان.

�صمن فعاليات مهرجان �صلطان بن زايد للفرو�صية

اكتمال ال�ضتعداد لبطولة قفز احلواجز يف اأبو ذيب واللجنة املنظمة توؤكد حر�ضها على جناح البطولة

يحت�شن ملعب ذا �شيفنز بدبي مناف�شات الن�شخة ال�شنوية 
 20 توينتي  للكريكيت  الإم����ارات  ط���ريان  لكاأ�س  ال��راب��ع��ة 
اجل��م��ع��ة 22 م��ار���س اجل����اري، ال��ت��ي ت��ق��ام مب�����ش��ارك��ة عدد 
انتزاع  اإىل  والطاحمة  املحرتفة  الكريكيت  ف��رق  اأب��رز  من 
�شا�شك�س،  مقاطعات  ف��رق  مثل  ال��ع��ام،  ه��ذا  البطولة  كاأ�س 
ولنك�شاير الإجنليزية، وفريق ام �شي �شي الغني بالنجوم، 

.Fly Emirates XI وفريق طريان الإمارات
وت�شم قائمة امل�شاركن اأ�شماء جنوم كبار يف عامل الكريكيت 
بنكن�شتاين،  ودي��ل  تيت،  و�شون  دراف��ي��د،  راه��ول  اأمثال  من 
وجو دينلي من ام �شي �شي، واإد جوي�س من �شا�شك�س، وكبري 

علي من لنك�شاير. 
وي��ع��ود اأ���ش��ط��ورة ال��ك��ري��ك��ي��ت راه����ول دراف���ي���د جم����دداً اإىل 
اعتزاله  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  اأع��ل��ن  اأن  بعد  �شي  �شي  ام  �شفوف 
مناف�شات الكريكيت الدولية، وتعد م�شاركة درافيد، الذي 
اأف�شل لعب  منحه املجل�س الدويل للكريكيت �شابقاً لقب 
النجم  هذا  لروؤية  الكريكيت  لع�شاق  ثمينة  فر�شة   ، للعام 

جمدداً. 
بدوره �شيعود جنم الكريكيت الأ�شرتايل �شون تيت، الذي 
يعد اأ�شرع رامي كرات )باولر( يف العامل، اإىل �شفوف ام �شي 
�شي الزاخر بالنجوم، لي�شيف اإليه مزيداً من القوة. وقال 

ماثيو جاك�شون، مدير البطولة: ي�شعدنا اأن نرحب بعودة 
للم�شاركة  دبي  اإىل  و�شا�شك�س  ولنك�شاير  �شي  �شي  ام  فرق 
يف  للجمهور  رائعاً  يوماً  �شيكون  املثري  الكريكيت  حدث  يف 
جنوم  لقاء  فر�شة  واغتنام  الكريكيت،  مناف�شات  متابعة 
الإمارات  ط��ريان  من�شاأة  �شيفنز،  ذا  ملعب  على  الكريكيت 

املخ�ش�شة لالأحداث الريا�شية والفّعاليات الكرى . 
دبي على موعد مع حدث  الكريكيت يف  و�شتكون جماهري 
امللعب  ي�شت�شيف  عندما  و�شريع  مثري  وترفيهي  ريا�شي 
ب��ن ف��ري��ق��ي لن��ك�����ش��اي��ر، و�شيف  امل��واج��ه��ات  اأوىل   1 رق���م 

بطولة العام املا�شي، وفريق طريان الإمارات.
اإىل ملعب  فريق لنك�شاير  املباريات دخول  اأوىل  و�شت�شهد 
طريان  �شعار  حتمل  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  بقم�شانه  �شيفنز  ذا 
الدولية مع  الناقلة  اأبرمتها  التي  ال�شراكة  بعد  الإم��ارات، 
اأي�شاً  ال��رع��اي��ة  �شفقة  وت�شمل  ���ش��ن��وات.   10 مل��دة  الفريق 
با�شم  للكريكيت  لنك�شاير  مقاطعة  ن���ادي  ا�شتاد  ت�شمية 

طريان الإمارات اأولد ترافورد .
وقال ال�شري موري�س فالناغان، نائب الرئي�س الأعلى نائب 
قدم  وامل��ج��م��وع��ة:  الإم�����ارات  ل��ط��ريان  التنفيذي  الرئي�س 
بارزة يف ريا�شة  اأ�شماء  للكريكيت  نادي مقاطعة لنك�شاير 
املتحدة  اململكة  داخ���ل  ك��ب��رية  جن��اح��ات  وح��ق��ق  الكريكيت، 

وخارجها، ونحن فخورون مبنح ا�شمنا لهذا الفريق املتاألق، 
�شعار  حتمل  قم�شان  يرتدي  وهو  بالفريق  اأي�شاً  ونرحب 
 20 ت��ي  �شعار فريند لي��ف  اإىل ج��ان��ب  الإم�����ارات  ط���ريان 
�شيفنز خالل م�شاركته يف مناف�شات  ذا  اجلديدة يف ملعب 
�شتجمعه م��ع ف��ري��ق ط���ريان الإم����ارات وغ���ريه م��ن الفرق 

الكبرية لنتزاع كاأ�س البطولة .
اللقب  حامل  �شا�شك�س،  فريق  يلتقي  الثانية،  امل��ب��اراة  ويف 
مع فريق ام �شي �شي الزاخر بالنجوم. ومن املقرر اأن تقام 
يتواجه  حيث  ظ��ه��راً،   2 ال�شاعة  مت��ام  يف  النهائية  امل��ب��اراة 
الفائزان يف لقائي ن�شف النهائي، لنتزاع لقب بطولة كاأ�س 

طريان الإمارات للكريكت توينتي 20. 
ريا�شي  ليوم  مهيئاً  امل�شرح  اأ�شبح  جاك�شون:  ماثيو  وق��ال 
م��ث��ري، وب���اإم���ك���ان ج��م��اه��ري ال��ك��ري��ك��ي��ت م��ت��اب��ع��ة لعبيهم 
املف�شلن اإىل جانب ا�شتمتاع كامل الأ�شرة برامج الرتفيه 
خارج امللعب مبا فيها احل�شول على تواقيع جنوم اللعبة . 

ت��ب��اع ت��ذك��رة ال��دخ��ول اإىل بطولة ك��اأ���س ط���ريان الإم���ارات 
للكريكيت مببلغ 15 درهماً فقط، وي�شتطيع الأطفال دون 
على  اجللو�س  و�شيكون  جم��ان��اً،  الكبار  مرافقة  عاماً   12
با�شطحاب  اجلمهور  ين�شح  لذلك  الع�شبية،  امل�شطحات 
خارج  رائ���ع  ب��ي��وم  لال�شتمتاع  وامل��ظ��الت،  ال��رح��الت  �شجاد 

املنزل.  تتوفر تذاكر البطولة يف مكاتب �شركة برومو�شيفن 
�شارع  على  اآت��ري��وم،  اإم����ارات  مبنى  يف  الريا�شي  للت�شويق 
ال�شيخ زايد، كما �شتطرح للبيع خالل البطولة عند بوابة 
من  ملزيد  دبي-العن  طريق  على  الواقع  �شيفنز  ذا  ملعب 
للت�شويق  برومو�شيفن  ب�شركة  الت�شال  يرجى  املعلومات 

الريا�شي: 0097143210008.
الداعمن  �شنوات طويلة من  الإم���ارات منذ  وتعد ط��ريان 
وتتيح  العامل،  م�شتوى  على  الكريكيت  للعبة  الرئي�شين 
الكريكيت  جمل�س  م��ع  ن�شجتها  ال��ت��ي  الر�شمية  ال�شراكة 
ال��ع��امل حقوق  الأ����ش���رع من���واً يف  ال��دول��ي��ة  ال��ع��امل��ي للناقلة 
الكرى  العاملي  الكريكيت  اأحداث جمل�س  الرعاية جلميع 
مبا فيها كاأ�س العامل للكريكيت، وكاأ�س الأبطال، وبطولة 
العامل توينتي20، والتي ت�شمل جولت 2013 املوؤهلة يف 
دولة الإمارات هذا العام. كما ترعى الناقلة الدولية اجلولة 
 19 حتت  العامل  وكاأ�س  للكريكيت،  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة 
عاماً، والكاأ�س الدولية، وكاأ�س العامل للكريكيت لل�شيدات، 
وتقوم بالتعاون مع جمل�س الكريكيت العاملي برعاية فريق 
النخبة من حكام جمل�س الكريكيت العاملي، ومبوجب هذا 
 Fly Emirates التفاق �شيظهر �شعار طريان الإمارات

على قم�شان احلكام يف جميع بطولت املجل�س.

دبي حتت�ضن جنوم الكريكيت يف كاأ�س طريان الإمارات توينتي 20

لطالب  اجلوجيت�شو  بطولة   يف  الأول  املركز  على  النخبة   مدر�شة   ح�شلت 
اإم��ارة اأبوظبي والتي اأقيمت يف �شالة املدر�شة يف املرفاأ  املدار�س  على م�شتوى 
91 لع��ب��ا مي��ث��ل��ون خمتلف مراكز  ال��ب��ط��ول��ة  ���ش��ارك يف  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  يف 
اأبوظبي للتعليم. وجاءت  اإ�شراف وتنظيم جمل�س  اجلوجيت�شو املدر�شية حتت 
ومدر�شة  ثالثا  الغربية  مدر�شة  حلت  فيما  الثاين  املركز  يف  البتكار  مدر�شة 

ال�شديق رابعا وجاءت مدر�شة الفاروق يف املركز اخلام�س.
وقام نا�شر خمي�س عامر مدير الأن�شطة الال�شفية يف جمل�س اأبوظبي للتعليم 
امللونة  امليداليات  بتوزيع  التعليمي  العن  مكتب  ممثل  اجلنيبي  وعبدالعزيز 

على الفائزين من الطالب والطالبات عقب كل جولة.
اأبوظبي  جمل�س  يف  وامل�����ش��وؤول��ن  باللعبة  املهتمن  م��ن  ع��دد  املناف�شات  �شهد 
للتعليم وال��ع��دي��د م��ن ط��الب وط��ال��ب��ات امل��دار���س واأ���ش��ر ال��الع��ب��ن..وج��رت يف 
احل��زام الأبي�س الرمادي ب��اأوزان 30 و 34 و 38 و 42 و 46 و 58 و 62 
وفوق 62 كيلوجراما لفئة ال�شغار يف حن جاءت املناف�شة بفئة الع�شر �شنوات 
مماثلة للفئة الأوىل من ناحية لون احلزام والأوزان بينما كان ال�شراع قويا يف 

احلزام الأ�شفر - الرتقايل بوزين - 34 و 50 كيلوجراما .
جمل�س  ع��ام  مدير  اخلييلي  خمي�س  مغري  ال��دك��ت��ور  معايل  اأع���رب  جهته  م��ن 
اأبوظبي للتعليم عن ال�شكر والتقدير للفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س جمل�س 
اإمارة  يف  والريا�شة  التعليم  مل�شرية  امل�شتمر  �شموه  دعم  على  للتعليم  اأبوظبي 
والتقدم  البناء  والقادر على دفع عجلة  املوؤهل  ال�شباب  بناء  اأجل  اأبوظبي من 
اأن ما حققته ريا�شة اجلو جييت�شو من جناح يف  يف املجالت كافة م�شريا اإىل 
مدار�س اأبوظبي رغم حداثتها ينم عن مدى احلر�س والهتمام الذي يحظى 

به الطلبة والطالبات.
اأنه ميكن  اللعبة وتطورها يوما بعد يوم موؤكدا  بات�شاع قاعدة  ونوه اخلييلي 
قيا�س التطور يف اجلو جيت�شو بالذات ب�شورة دورية و�شريعة لأن اإيقاع العمل 
فيها يختلف عن غريه من الحتادات والريا�شات بف�شل التكامل الذي ت�شهده 
يقوم  التعليمي  القطاع  اأن  اإىل  �شماتها لفتا  اأه��م  بات  ال��ذي  وال��راء  والتنوع 
بدوره يف دعم اللعبة لأنه يجني من ورائها مكا�شب كثرية تتجه جميعها اإىل 
اإنه يف بطولت اجلوجيت�شو  املتكامل بدنيا ونف�شيا وعقليا وقال  بناء الإن�شان 
املدر�شي التي تقام كل مو�شم كانت البداية من القاعدة ومن مواهب القطاع 
قريب  عما  واأن��ه��م  التفوق  طريق  على  ما�شون  اأن��ه��م  اأك���دوا  ال��ذي��ن  التعليمي 
�شيكونون رافدا مهما ملنتخبات الإمارات التي �شقت طريقها اإىل العاملية م�شريا 
الأوىل  البطولة  اأن  احل��ايل  البناء  يف  القاعدة  مكانة  على  دليل  اأك��ر  اأن  اإىل 
لبطولة اجلوجيت�شو املدر�شية يف املرفا باملنطقة الغربية تقام ملناف�شات ال�شغار 
يدرك  وهنا  الأبطال  جانب  اإىل  للظهور  اأمامهم  متاحة  الفر�شة  تكون  حيث 
 . العامل  الأب��ط��ال وجن��وم  اإىل م�شاف  به  �شي�شل  واجلهد  ال�شر  اأن  الطالب 
الها�شمي موؤكدا  برئا�شة عبداملنعم  اإحتاد اجلو جيت�شو  وثمن اخلييلي جهود 
اأنها جهود خمل�شة ت�شب يف �شالح اللعبة وتتجه اإىل القاعدة باعتبارها املرتكز 
ويف نف�س الوقت ل تغفل بقية املراحل من اأجل تاأكيد مكانة العا�شمة اأبوظبي 

التي باتت بالفعل عا�شمة عاملية للعبة.
العمليات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  �شامل  حممد  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن 
املدر�شية يف جمل�س اأبوظبي للتعليم نائب رئي�س احتاد اجلوجيت�شو اإىل اأهمية 
م�شتوى  على  خمتلفة  مبناطق  تقام  التي  للجوجيت�شو  املدر�شية  البطولت 
اإمارة اأبوظبي الأمر الذي يعزز جناحات اللعبة وي�شهم يف تنمية تو�شعها على 
نطاق اأكر واأ�شمل. وقال اإن بطولة اجلوجيت�شو التي اأقيمت باملرفاأ باملنطقة 
الغربية منحت امل�شاركن من طلبة وطالبات فر�س اكت�شاب املهارات واخلرات 
التدريبية والتي متكنهم من تاأدية اأدوارهم يف الدفاع عن النف�س ورفع معدلت 
اللياقة البدنية لديهم وتر�شيخ جمموعة من القيم وال�شلوكيات يف نفو�شهم 

مثل الثقة بالنف�س وروح الن�شباط واملثابرة.

مدر�ضة النخبة تفوز بلقب بطولة اجلوجيت�ضو 
املدر�ضية على م�ضتوى مدار�س اأبوظبي

بات ريال مدريد الإ�شباين وبورو�شيا دورمتوند الأملاين اأول 
فريقن يتاأهالن اإىل دور الثمانية من دوري اأبطال اأوروبا 
الأول مب�شيفه مان�ش�شرت  اأطاح  القدم، وذلك بعدما  لكرة 
ب�شيفه  وال��ث��اين   ،1-2 عليه  بالفوز  الإجنليزي  يونايتد 
اإياب  يف  3-�شفر  باكت�شاحه  الأوك���راين  دونت�شك  �شاختار 
الدور الثاين. على ملعب اأولد ترافورد ، تخلف ريال بهدف 
�شريجيو رامو�س �شد مرماه )48( قبل اأن ي�شتغل التفوق 
العددي نتيجة طرد مثري للجدل للرتغايل الآخر لوي�س 
لوكا�س  التعادل عر  وي�شجل هدف   56 الدقيقة  ناين يف 
م��ودري��ت�����س )66( ث��م ه���دف ال��ف��وز وال��ت��اأه��ل ع��ر النجم 

الرتغايل كري�شتيانو رونالدو )69(.

وبف�شل هدفه الثمن يكون رونالدو قد حقق عودة موفقة 
اإىل م��ع��ق��ل ي��ون��اي��ت��د، ال��ف��ري��ق ال����ذي ت��رك��ه ع���ام 2009 
اإذ  ي��ورو،  90 مليون  اأك��ر من  ري��ال مقابل  اإىل  لالنتقال 
اللقب للمرة  اإىل موا�شلة �شعيه لإحراز  امللكي  النادي  قاد 
الأوىل منذ العام 2002 وتعزيز رقمه القيا�شي )9 األقاب 
حتى الآن(. وكان الف�شل الأول من هذه القمة النارية قد 
انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب �شانتياغو برنابيو بهدف 

لداين ويلبيك، مقابل هدف لرونالدو اأي�شا.
ومت���ي���زت امل���واج���ه���ة ب���ن ري�����ال وي��ون��اي��ت��د ب��ن��ك��ه��ة خا�شة 
ال��رت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو  امل��درب��ن  ب��ن  لأن��ه��ا جمعت 
العديد  يف  دخال  اللذين  فريغ�شون  األيك�س  والأ�شكتلندي 

من امل�شادات العلنية خالل فرتة اإ�شراف الأول على ت�شل�شي 
ي�شرف على  ك��ان  ال��رت��غ��ايل  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإجن��ل��ي��زي، 
الثاين  ال���دور  م��ن  بيونايتد  اأط���اح  عندما  ب��ورت��و  مواطنه 
اإىل  ط��ري��ق��ه  يف  و1-1(   1-2(  2004 ع���ام  للم�شابقة 
ال�134  مباراته  غيغزي  خو�س  امل��ب��اراة  و�شهدت  اللقب. 
مباريات  �شت  بعد  على  فاأ�شبح  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  يف 
راوؤول  ال�شابق  ري���ال  لع��ب  القيا�شي  ال��رق��م  �شاحب  م��ن 
لكونه  الأخ��ري  على  التفوق  فر�شة  ميلك  وه��و  غونزال�س، 

مدد عقده مع الفريق حتى �شيف 2014.
الذهاب  للقاء  وخالفا  مورينيو  ف�شل  املقابلة،  اجلهة  ويف 
اأ�شا�شيا على ح�شاب  اإ�شراك الأرجنتيني غونزالو هيغواين 

الفرن�شي كرمي بنزمية، بينما اأبقى الفرن�شي الآخر رافايل 
فاران يف قلب الدفاع على ح�شاب الرتغايل بيبي الذي بقي 

على مقاعد الحتياط.
دورمتوند  ب��ورو���ش��ي��ا  اأك���د   ، ب���ارك  اإي���دون���ا  �شيغنال  وع��ل��ى 
اأر�شه وبن جماهريه حيث حقق فوزه الرابع  تفوقه على 
دانت�شك  �شاختار  اأرب��ع مباريات وجاء غاليا على �شيفه  يف 
 31 �شانتانا  فيليبي  ال��رازي��ل��ي  �شجلها  نظيفة  بثالثية 
و37 والبولندي ياكوب بال�شيكوف�شكي )59(، لأنه �شمح 
-1997 الأوىل منذ مو�شم  للمرة  النهائي  ربع  ببلوغ  له 
ل��ق��ب��ه الأول وال��وح��ي��د يف  ي��داف��ع ع��ن  ك���ان  1998 ح��ن 

امل�شابقة.

ريال يطيح بيونايتد وتاأهل دورمتوند بدوري الأبطال
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•• تغطية – االحتاد امللكي:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن حمد 
للفرو�شية  امل��ل��ك��ي  الحت����اد  رئ��ي�����س  خليفة  اآل 
ي��ن��ظ��م الحت������اد اجلولة  ال����ق����درة  و����ش���ب���اق���ات 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة حت���دي خ��ال��د ب���ن حمد 
وذلك  اجلنوبية  املحافظة  يف  احل��واج��ز  لقفز 
احلواجز  قفز  م��ي��دان  على  اجلمعة  غ��دا  ي��وم 
بالرفة  الع�شكري  الريا�شي  ل��الحت��اد  التابع 
للدري�شاج  امللكي  �شينظم الحتاد م�شابقة  كما 
)ال���رتوي�������س( وال���ت���ي ���ش��ت��ق��ام ي���وم ال�����ش��ب��ت يف 

ميدان الرتوي�س مبدر�شة �شار للفرو�شية.
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
و�شباقات  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  امل��ل��ك��ي  رئ��ي�����س الحت����اد 
القدرة ان ريا�شة قفز احلواجز يف اململكة باتت 
اليوم اكر انت�شاراً وذلك عطفا على التقارير 
الفنية التي ترفع من قبل جلنة قفز احلواجز 
ا�شافة اىل املناف�شة ال�شديدة من قبل خمتلف 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش��ون  ال��ل��ذي��ن  ال��ف��ر���ش��ان 
جيادهم  وتهيئة  امل�����ش��اب��ق��ات  ت��ل��ك  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
ال�شيخ خالد بن  واأ�شار �شمو  الألقاب.  خلطف 
حمد اآل خليفة ان جمل�س اإدارة الحتاد امللكي 
للفرو�شية و�شباقات القدرة حري�س على دعم 
قفز  وري��ا���ش��ة  للفر�شان  التطويرية  احل��رك��ة 
احلواجز يف اململكة والتي دائما تزخر باملواهب 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال���ك���ب���رية ال����ق����ادرة ع��ل��ى الإب������داع 
كانوا  البحرين  ف��ر���ش��ان  ان  م��وؤك��دا  وال��ت��ط��ور 
على قدر امل�شوؤولية امللقاة على عاتقهم يف دعم 
ريا�شة قفز احلواجز و احلر�س على اثراءها 
من كافة النواحي خا�شة الناحية الفنية التي 

توؤكد التطور الذي نحتاج اليه.
خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��ار 
القدرة  و�شباقات  للفرو�شية  امللكي  الحت��اد  ان 
اململكة  يجدد دعمه لفر�شان قفز احلواجز يف 
م�����ش��ريت��ه��م نحو  ج��ان��ب��ه��م يف  وال����وق����وف اىل 
الدعم  ا�شكال  كافة  وت��ق��دمي  البناء  التطوير 
وامل�شاندة لهم وذلك يف اطار اخلطة املو�شوعة 
م�شتقبل  ت�شت�شرف  وال��ت��ي  الحت���اد  قبل  م��ن 
هذه الريا�شية م�شريا اىل ان جولت التحدي 
الثانية يف املحافظة اجلنوبية نتوقع ان تكون 
�شهدت  ال��ت��ي  امل��ا���ش��ي��ة  للم�شابقات  ا���ش��ت��م��رارا 

بات  الفر�شان حتى  تطورا وا�شحا يف م�شتوى 
جدا  �شعبا  البطولة  يف  الفائز  بهوية  التكهن 
وهذا ما كنا نطمح اليه يف تواجد العديد من 

الفر�شان للتناف�س على األقاب امل�شابقات.
واأو�شح �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة ان 
تنظيم البطولت املختلفة لريا�شة الفرو�شية 
والعمل  اث��راء م�شريتها  اىل  اململكة يهدف  يف 
ع��ل��ى زي����ادة ح��ج��م امل��م��ار���ش��ن ل��ه��ذه الريا�شة 
ال��ت��ي ت��ع��ت��ر م��ن اب����رز ال��ري��ا���ش��ات يف اململكة 
الرتوي�س  ب���ط���ولت  ت��ن��ظ��ي��م  ان  اىل  م�����ش��ريا 
جاء لي�شب يف ذات الجتاه الرامي اىل تنويع 
ي�شمن  مب��ا  اململكة  يف  ال��ف��رو���ش��ي��ة  م�شابقات 
بن  ال�شيخ خالد  �شمو  وا�شار  زيادة منت�شبيها. 
قبل  من  الفاعلة  امل�شاركة  ان  خليفة  اآل  حمد 
خمتلف الفر�شان يف هذه الريا�شة تبحث على 
الرتياح وتوؤكد ال�شمعة الطيبة لهذه الريا�شة 
على ال�شعيد املحلي م�شريا اىل انه من املتوقع 
كبرية  م�����ش��ارك��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ة  ت�شهد  ان 
ومناف�شة بن خمتلف الفر�شان اللذين اعدوا 
جيادهم لهذه البطولة للظفر باملراكز الوىل 

يف خمتلف م�شابقاتها.
للفرو�شية  امللكي  الحتاد  رئي�س  �شمو  واأ�شاف 
و���ش��ب��اق��ات ال���ق���درة ان الحت����اد ح��ري�����س على 
الناحية  م��ن  املتميز  بال�شكل  البطولة  اإب���راز 
التنظيمية لذا فقد �شكل الحت��اد جلنة ت�شم 
خرية كواد الحتاد من اجل العمل على توفري 

النجاحات  بعد  خا�شة  ال��ن��ج��اح  اأ���ش��ب��اب  ك��اف��ة 
الكبرية التي حققت من الناحية التنظيمية يف 

البطولت املا�شية.

اعتماد الطاقم الداري وامل�صابقات
واعتمد �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة 
على  �شي�شرف  ال��ذي  والداري  الفني  الطاقم 
اجلولة الثانية من حتدي خالد بن حمد لقفز 
ال�شيد  وه���م  اجل��ن��وب��ي��ة  باملحافظة  احل��واج��ز 
القدرة  للجنة  رئ��ي�����س  ال��ع��ل��وي  غ��ال��ب خم��ت��ار 
وع�شوية كل من نبيل مبارك وحممد داداهلل، 
حيدر الزعبي، جميل رم�شان، وبني ديريك�س.
وا�شعة  بخرة  تتمتع  التي  التحكيم  جلنة  اما 
ت��ت��ك��ون م��ن فتتكون م��ن حيدر  وك��ب��رية ف��ه��ي 
ال���زع���ب���ي رئ���ي�������ش���اً وع�������ش���وي���ة ك����ل م����ن حيدر 
ال��زع��ب��ي، ح��ي��در رف��ي��ع��ي، علي غ��ل��وم وم�شمم 
امل�شالك حممد داداهلل ومدير البطولة جميل 

رم�شان.
ال�شاحلي  توفيق  براآ�شة  الإعالمية  واللجنة 
املنظمة  اللجنة  الإدارة وحددت  ع�شو جمل�س 
و�شباقات  للفرو�شية  امللكي  الحت���اد  لبطولة 
م�شابقات  احل����واج����ز  ق��ف��ز  مل�����ش��اب��ق��ة  ال����ق����درة 
نوع  الأول  امل�شتوى  املتقدمن  فئة  البطولة 
A-جولة مع جولة متايز  اجل��دول  امل�شابقة، 
���ش��د ال��زم��ن ل��ل��م��ت��ع��ادل��ن ع��ل��ى امل��رك��ز الأول 
�شرعة  ����ش���م،   90-80 احل����واج����ز:  وارت����ف����اع 

امل�شلك 350 مرت-دقيقة.
امل�شتوى  امل��ت��ق��دم��ن  ل��ف��ئ��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
A - جولة مع  امل�شابقة، اجل��دول  الثاين نوع 
ج��ول��ة مت��اي��ز ���ش��د ال���زم���ن ل��ل��م��ت��ع��ادل��ن على 
 110-100 احلواجز:  وارتفاع  الأول  املركز 

�شم، �شرعة امل�شلك 350 مرت-دقيقة.
امل�شتوى  امل��ت��ق��دم��ن  ل��ف��ئ��ة  ال��ث��ال��ث��ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
A - جولة  ال��ث��ال��ث ن���وع امل�����ش��اب��ق��ة، اجل����دول 
للمتعادلن على  الزمن  مع جولة متايز �شد 
 135-120 احلواجز:  وارتفاع  الأول  املركز 
���ش��م، ���ش��رع��ة امل�����ش��ل��ك 350 م��رت-دق��ي��ق��ة مع 
ب��ن حمد لقفز احلواجز  ج��ول��ة حت��دي خ��ال��د 

الثانية.

م�صابقة الرتوي�س
كما اعتمد �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة 
قد اعتمد الطاقم الداري الذي �شي�شرف على 
البطولة ال�شيد غالب خمتار العلوي وع�شوية 
كل من اأنكي هومل�شرتوم، حممد داداهلل، حيدر 

الزعبي، جميل رم�شان.
م�شابقات  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  واع�����ت�����م�����دت 
للفئات  م�شابقات   6 عددها  والبالغ  البطولة 
الثاين  امل�شتوى  و  التعريفي  الأويل  )امل�شتوى 
)ال��ت��م��ه��ي��دي( وال��ث��ال��ث )الب���ت���دائ���ي( لفئتي 
امل�شابقات  تنطلق  ان  على  وال��ك��ب��ار  النا�شئن 

عند ال�شاعة التا�شعة �شباح.

جولة التحدي الثانية يف اجلنوبية غدًا اجلمعة.. وم�صابقات الرتوي�س ال�صبت

خالد بن حمد: تنظيم البطولت ب�ضكل م�ضتمر يهدف اإىل اإثراء ريا�ضة الفرو�ضية

اهلل  عبد  �شيخة  ال�شطرجن  بطلة  توجت 
العريف الظاهري بجائزة التميز ل�شطرجن 
العن التي اأعلن عنها نادي العن للثقافة 
ال�شيخ  ت��وج��ي��ه��ات  اإط�����ار  يف  وال�����ش��ط��رجن 
اآل نهيان  �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
رئي�س النادي ب�شرورة اإ�شتحداث املبادرات 
يحققون  ال�����ذي�����ن  ل���الع���ب���ن  امل����ح����ف����زة 
الإجنازات وذلك بهدف ت�شجيع الالعبن 
التدريبات  يف  الج��ت��ه��اد  على  وال��الع��ب��ات 
املحافل  يف  الدولة  راية  لرفع  وامل�شاركات 

اجلهاز  ب���ادر  وق��د   . وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
ال��ف��ن��ي ل��ل��ن��ادي ب��رئ��ا���ش��ة امل��ه��ن��د���س طارق 
اإ�شرتاتيجية  خطة  بو�شع  الطاهر  علي 
فنية لتطوير الالعبن وحقيق طموحات 
جائزة  اإ�شتحداث  ومت  العيناوية  الإدارة 
املو�شم  خ��الل  الالعبن  لأف�شل  التميز 
�شهرية  ج��ائ��زة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الريا�شي 

لأف�شل لعب 
جاء فوز �شيخة الظاهري بجائزة التميز 
التي  امل��ت��األ��ق��ة  ال��الع��ب��ة  مل�شرية  تتويجا   ،

ح�شدت املركز الرابع على م�شتوى القارة 
للنا�شئات  امل���دار����س  ل��ط��ال��ب��ات  الأ���ش��ي��وي��ة 
رغم  الناجحة  وم�شاركتها   2012 لعام 
�شغر �شنها �شمن الفريق الأول ل�شطرجن 
ال���ع���ن ل��ل�����ش��ي��دات ال���ف���ائ���زات ب�����اأول لقب 
التي  لل�شطرجن  ال�شيدات  دوري  لبطولة 
املو�شم  يف  للعبة  الإم����ارات  احت���اد  نظمها 
لالعبة  �شبق  ك��م��ا   ،  2011 –  2010
ولقب  للنا�شئات  الإم��ارات  ببطولة  الفوز 
اأف�����ش��ل ن��ا���ش��ئ��ة اإم��ارات��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 

اأقيمت  التي  املفتوحة  الدولية  البطولت 
بذكاء  الالعبة  وتتميز   ، العن  يف مدينة 
وفهم  الرقعة  على  دائ��م  وتركيز  فطري 
وا�شرتاتيجيات  اللعبة  لأ�شا�شيات  عميق 
اأخرى  . من جهة  امل��ب��اراة  ونهايات  و�شط 
ال�شام�شي  ن��ا���ش��ر  ح���ارب  ال��ن��ا���ش��ئ  ح�شد 
ل�شهر فراير و�شهد  اأف�شل لعب  جائزة 
بالألقاب  الفائزين  وت��وج  التكرمي  حفل 
ه�شام علي الطاهر الأمن العام لالحتاد 

الأ�شيوي لل�شطرجن . 

�ضيخة الظاهري رابعة اآ�ضيا تفوز بجائزة التميز ب�ضطرجن العني

الهيئة  ع��ام  ام��ن  حممد  عبدامللك  ابراهيم  ا�شاد 
اطالق  بفكرة  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
جائزة ال�شارقة لالأ�شرة الريا�شية حتت رعاية حرم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س العلى حاكم ال�شارقة �شمو 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�س املجل�س 
العلى ل�شوؤون ال�شرة رئي�شة اجلائزة موؤكدا انها 
جائزة فريدة ومتميزة مبنية على اهداف ريا�شية 
وجمتمعية وان�شانية �شت�شهم يف خلق بيئة خ�شبة 
الريا�شة  ممار�شة  على  الم���ارات  لأبناء  وحمفزة 
اىل  موجهه  انها  ول�شيما  والتناف�شية  املجتمعية 

�شريحة مهمة يف جمتمع المارات .

ابراهيم عبدامللك حممد  الهيئة  ع��ام  ام��ن  وق��ال 
والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  ا�شمى  برفع  ات�شرف  بداية 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اىل 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي  رع����اه اهلل  ل��دع��م �شموه 
وت�شخري  الريا�شية  احل��رك��ة  مل�شرية  ال��الحم��دود 
وال�شباب  الريا�شة  قطاعي  لدعم  المكانيات  كل 
وما يوليه لأبنائه الريا�شين وا�شرهم من عناية 
ال�شكر  ب��ال��غ  بتوجيه  وات�����ش��رف  وت��وج��ي��ه  ورع��اي��ة 
حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  اىل  والتقدير 
القا�شمي حرم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة على 
التي  العميقة  اله��داف  ذات  اط��الق هذه اجلائزة 
�شاحب  وم��ب��ادرات  توجيهات  م��ن  واح���دة  ترتجم 

ال�شمو حاكم ال�شارقة .

اجلائزة �صتخدم ريا�صة املراأة 
وعن اجلائزة واهدافها ومردودها قال عبدامللك : 
ل�شك ان اجلائزة متثل بعداً ريا�شياً جديداً �شيكون 
له اثارا ايجابية على افراد املجتمع و�شيعزز مبادئ 
ال��رتاب��ط ال���ش��ري وي��ع��زز ال��ت��وج��ه ن��ح��و ممار�شة 
الريا�شة �شواء كانت تناف�شية او جمتمعية ف�شال 
خمتلف  يف  لالنخراط  منطقي  حمفز  كونها  عن 
الريا�شي  املجال  اىل  ا�شافة  املجتمعية  امل��ج��الت 
امل�شتهدف من اجلائزة وخلق بيئة خ�شبة وتوجه 
الريا�شة  مبمار�شة  ال�شري  الهتمام  نحو  جديد 

وتوا�شل ال�شر مع اجلهات املعنية مما يعزز �شبل 
كافة  وتالحم  الوطنية  الهوية  وتعزيز  ال��رتاب��ط 
�شرائح املجتمع ا�شافة اىل ان اجلائزة �شتكون دافع 
لالهتمام بريا�شة املراأة و�شتكون حافزا لها يف ظل 

ما حتظى به من اهتمام .

اجلائزة مبادرة جديدة هدفها ال�صرة 
واب����دى ع��ب��دامل��ل��ك ���ش��ع��ادت��ه ب��ف��ك��رة اجل��ائ��زة لفتا 
ومنطقيا  ه��ام��ا  عن�شرا  و�شتكون  رائ���دة  ان��ه��ا  اىل 
وتعزيز  واملجتمعية  الريا�شية  الثقافة  ن�شر  يف 
والتعامل  الم����ارات  جمتمع  يف  ال��ري��ا���ش��ة  مكانة 
معها كاأ�شلوب حياة لأفراد ال�شرة الواحدة كهدف 

رئي�شي واكد على انها �شتلقى جتاوبا كبرياً و�شيكون 
لها مردود كبري يف ظل ما ت�شهده دولة المار ات 
من تطور وتقدم وازدهار على كافة ال�شعدة حتت 
نحو  ت�شعى  ور�شيدة  حكيمة  �شيا�شية  ق��ي��ادة  راي��ة 
لأبناء  كرمية  حلياة  والتوجيه  الدعم  كل  توفري 
هذا الوطن واملقيمن على ار�شه . واكد عبدامللك 
على ان هذه اجلائزة الفريدة �شكال وم�شمونا قد 
األهبت م�شاعر قطاعي ال�شباب والريا�شة واحدثت 
ردود افعال رائعة مل�شتها من خالل عملي واألتحامي 
بهذا القطاع الكبري الذي حر�س قادته على نقل 
م�شاعر الفخر والعتزاز بهذه اخلطوة التاريخية 
املبادرات الريا�شية واملجتمعية  التي تندرج �شمن 

حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  حت�شى  ول  ت��ع��د  ل  ال��ت��ي 
ال�شارقة و�شمو ال�شيخة جواهر .

�صكر جمل�س المناء 
ب��ت��وج��ي��ه خال�س  ت�����ش��ري��ح��ه  واخ��ت��ت��م ع��ب��دامل��ل��ك 
لالأ�شرة  ال�شارقة  جائزة  امناء  جمل�س  اىل  ال�شكر 
الريا�شية برئا�شة الخ احمد نا�شر الفردان وبقية 
اجلائزة  بانطالق  اهنئهم  وق��ال  الع�شاء  الخ��وة 
التاألق  من  واملزيد  والنجاح  التوفيق  لهم  وامتنى 
والزدهار يف ظل ما حتظى به اجلائزة والريا�شة 
ب�شفة عامة من دعم ورعاية وتوجيه من قيادتنا 

ال�شيا�شية الر�شيدة.

رح��ب ���ش��ع��ادة ال��ل��واء اح��م��د حممد ب��ن ث��اين رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
21 من معر�س  ال��دورة  النادي حلدث  با�شت�شافة 
2013 التي انطلقت يف مقر  العاملي للقوارب  دبي 
اأم�س  م��ن  اأول  ي��وم  م��ن  ال�شياحي  امليناء  ال��ن��ادي يف 
عاملية  مب�شاركة  املقبل  ال�شبت  ي��وم  حتى  وت�شتمر 
وا�شعة وكبرية. وثمن بن ثاين التعاون القائم بن 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية واإدارة مركز 
يف  الكبري  احل��دث  تنظيم  يف  التجاري  العاملي  دب��ي 
ال�شنوات الأخرية حيث يقدم النادي كل الت�شهيالت 
املمكنة لإجناح التظاهرة كل عام ومنذ عام 2004 
يف �شاحات العر�س املختلفة �شواء يف مرفاأ اليخوت اأو 
النادي  وال�شتفادة من من�شات  ال�شاحات اخلارجية 
ال�����ش��ي��اح��ي وم��ه��ب��ط الطائرات  امل��ي��ن��اء  م��ث��ل ���ش��ال��ة 
املعر�س  وي�شغل  ال�شباقات  �شرح  وق��اع��ة  العمودية 
م�شاحة 85 األف مرت مربع. واىل جانب ا�شت�شافته 

للريا�شات  ال�����دويل  دب����ي  ن�����ادي  ي�����ش��ارك  ل��ل��ح��دث 
اخلارجية  العر�س  �شاحة  يف  كبري  بجناح  البحرية 
امل�شتمر  الإدارة  جم��ل�����س  اه��ت��م��ام  اإط�����ار  يف  وذل����ك 
بالتعريف بالدور الكبري الذي يقوم به النادي جتاه 
الريا�شات البحرية وتنظيم ال�شباقات يف البطولت 
املحلية والعاملية حيث ذاع �شيت النادي منذ تاأ�شي�شه 
املحلي  النطاق  التاريخ  منذ  متخطيا   1988 ع��ام 

اإىل اآفاق عاملية.
وقال علي نا�شر باحلبالة نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
اأن امل�����ش��ارك��ة يف احل���دث ت��اأت��ي م��ن منطلق  ال��ن��ادي 
الكبري  ال����دور  اإب�����راز  ع��ل��ى  الإدارة  جمل�س  ح��ر���س 
الأحداث  وا�شت�شافة  تنظيم  يف  النادي  يلعبه  الذي 
الريا�شية والرتويج للموروث احل�شاري املتمثل يف 
الإدارة  جهود  واأي�شا  الرتاثية  البحرية  ال�شباقات 
احلديث  ال�����ش��راع  ل��ري��ا���ش��ة  التاأ�شي�س  يف  اج���ل  م��ن 
امتدادا للدور الرائد الذي لعبه يف هذا املجال منذ 

عدة �شنوات.
ال��ت��ي يتطلع اإيل  امل�����ش��اري��ع  اأه����م  وي��ع��ر���س اجل��ن��اح 
حتقيقها جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات 
اأكادميية  ومنها م�شروع  املقبلة  الفرتة  البحرية يف 
يتطلع من خالله جمل�س  وال��ذي  ال�شراع احلديث 
العامة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه����داف  حتقيق  اإيل  الإدارة 
والرامية   2014-2010 الريا�شي  دب��ي  ملجل�س 
اإيل اإ�شراك اكر قطاع من املجتمع وتاأهيل الأبطال 
لتمثيل الدولة يف املحافل والأحداث العاملية ل �شيما 
ال�شراع  اومل��ب��ي��ون يف ريا�شة  اأب��ط��ال  وت��اأه��ي��ل  اإي��ج��اد 
القارب  اأي�شا  اجلناح  يف  النادي  ويعر�س  احلديث. 
ال�شنوات  وال�����ذي ظ��ه��ر يف  دب����ي(  )ب��ح��ر  ال��ع��م��الق 
املا�شية م�شاركا يف بطولة العامل لل�شراعية احلديثة 
)اأر �شي 44( وحظي برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ 
ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
للثقافة والفنون وحقق خالل تلك الفرتة عددا من 

الجن��ازات اإ�شافة اإيل جتواله يف حمطات البطولة 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ي م���رت ب��ع��دة ب��ل��دان م��ن��ه��ا الوليات 
والدمنارك  وا�شبانيا  وايطاليا  الأمريكية  املتحدة 
وال��ن��م�����ش��ا واأمل���ان���ي���ا وج����زر ال��ك��ن��اري�����س وغ���ريه���ا من 

ن�شاط  التعرف علي  لزوار اجلناح  و�شتتاح  البلدان. 
م��در���ش��ة ال�����ش��راع احل��دي��ث يف ال��ن��ادي ب�����ش��ورة اكر 
النادي وكذلك  اأعدها  التي  الإ���ش��دارات  من خ��الل 
الت�شجيل يف اأن�شطة النادي واإبداء الرغبة من خالل 

الإ�شدارات  تلك  م��ع  املرفقة  الت�شجيل  ا�شتمارات 
يف  واملتواجدين  النادي  ممثلي  مع  اأي�شا  واللتقاء 
التا�شعة  وحتى  ع�شرا  الثالثة  ال�شاعة  من  اجلناح 

والن�شف م�شاء.

وجه ال�صكر اإىل حاكم ال�صارقة وال�صيخة جواهر

عبدامللك : اإطالق جائزة ال�ضارقة لالأ�ضرة الريا�ضية مبادرة رائعة �ضتخدم م�ضتقبل احلركة الريا�ضية بالدولة
اجلائزة فكرة جديدة �صت�صهم يف تر�صيخ مبادئ العمل الريا�صي التناف�صي واملجتمعي 

جمل�س الإدارة يرحب با�صت�صافة الدورة 21

)دبي البحري( ي�ضارك بجناح كبري يف معر�س القوارب
ابن ثاين:النادي يقدم كل الت�صهيالت يف �صاحات العر�س لإجناح احلدث

•• تغطية اللجنة االإعالمية:

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  لبطولة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
الفرق  م��ع  الأول  اجتماعها  ال��ق��دم  لكرة  خليفة  اآل  حمد 
6 يف مقر الحتاد البحريني  امل�شاركة يف مناف�شات نا�شر 

لكرة القدم بيت الكرة .
و�شهد الجتماع ح�شور اأع�شاء اللجنة التنفيذية للبطولة 
العالمي  املكتب  مدير  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  برئا�شة 
توفيق  ح��م��د،  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ  ل�شمو  املعلومات  وم��رك��ز 
ال�شاحلي ومدير البطولة حممد قا�شم اإىل جانب بع�س 

اأع�شاء اللجنة وممثلي ومندوبي جميع الفرق امل�شاركة.
وبداأ الجتماع بكلمة ترحيبية من توفيق ال�شاحلي ناقال 
حتيات �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة جلميع الفرق 
خدمة  يف  ال��دائ��م  وعطاءهم  بجهودهم  م�شيدا  امل�شاركة، 
يف  وال��دائ��م��ة  ال��ك��ب��رية  وم�شاهمتهم  البحريني،  ال�شباب 
اجناح مناف�شات البطولة التي تركز على اجلانب ال�شبابي 
والريا�شي. واأكد توفيق ال�شاحلي للفرق موعد اإقامة حفل 
ومرا�شم قرعة البطولة املقررة يف منتزه الأمري خليفة بن 
اجلمعة، م�شددا على  غ��داً  يوم  اآل خليفة يف احلد  �شلمان 
انطالقة  املنا�شب وقبل  املوعد  الفرق باحل�شور يف  التزام 
تو�شية  رفع  اإمكانية  اإىل  ال�شاحلي  واأ�شار  القرعة.  حفل 
من الفرق لعتماد منت�شف �شهر مار�س من كل عام موعدا 
لنطالقة البطولة ح�شب توجيهات �شمو ال�شيخ نا�شر بن 
اأبرزها  عوامل  ع��دة  لوجود  نظرا  وذل��ك  خليفة،  اآل  حمد 
اإىل جانب عدم وجود  الطق�س املعتدل والأج��واء املنا�شبة، 
الفعاليات والبطولت الدولية الر�شمية خالل هذه الفرتة 
من كل عام، اإىل جانب منح الفرق الوقت املنا�شب لعداد 
ومعرفتها  اعتبارها  يف  وا�شعة  للبطولة  ا�شتعدادا  فرقها 

امل�شبقة مبوعد انطالقة الفعالية �شنويا.

خليفة  مدينة  ا�شتاد  ملعبي  اعتماد  اإىل  �شاحلي  واأ���ش��ار 
الع�شبي  الرفاع  ن��ادي  وملعب  عي�شى  مدين  يف  الريا�شية 
والذي مت ان�شاوؤه خالل مناف�شات خليجي 21 لكرة القدم 
لقامة البطولة عليهما خالل مناف�شات الدور التمهيدي، 
ا�شتاد مدينة خليفة  النهائية على  الأدوار  اقامة  ثم  ومن 
النهائية  امل���ب���اراة  م��ل��ع��ب  و���ش��ي��ت��ح��دد لح��ق��ا  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
واملقررة يف نهاية ال�شهر اجلاري. ومن جانبه حتدث مدير 
ل�شمو  وتقديره  �شكره  عن  وع��ر  قا�شم،  حممد  البطولة 
ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة على اقامة هذه البطولة 
ترعى  التي  البطولت  واأه���م  اأجن��ح  م��ن  واح���دة  تعد  التي 
واأعرب عن  البحريني،  وال�شباب  الريا�شي  باجليل  وتهتم 
ت�شريفه  على  للبطولة  التنفيذية  للجنة  وتقديره  �شكهر 
مبن�شب مدير البطولة متمنيا اأن يكون عند ح�شن الظن 
والثقة واأن ي�شاهم مع بقية الأع�شاء والفرق يف اجناح هذه 

البطولة املتميزة.
ومتنى قا�شم دعم وتعاون كل الفرق وامل�شاركن يف البطولة 
من اأجل �شمان جناح البطولة وا�شتمرارية ال�شدى الطيب 
التي لقته كل الن�شخ اخلم�س املا�شية والتي نالت ال�شادة 

الوا�شعة من قبل كل املتابعن.
حتيات  ا�شماعيل  ح�شن  الفنية  اللجنة  رئي�س  نقل  كما 
رئي�س وجمل�س اإدارة الحتاد البحريني لكرة القدم جلميع 
الفرق وامل�شاركن يف البطولة، موؤكدا اأن توجيهات معايل 
رئي�س الحتاد ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل خليفة جاءت 
لت�شخري كافة امكانات احتاد الكرة يف �شبيل اجناح الدورة 
والبطولة. ومن ثم تطرق اإ�شماعيل ل�شرح تفا�شيل ولوائح 
الن�شخة اجلديدة للبطولة، والتعرف على اأهم التعديالت 
اأي�شا  وال��ق��وان��ن اجل��دي��دة خ��الل ه��ذه البطولة، وت��ب��ادل 
التي  اللوائح واملقرتحات  الفرق حول  النقا�س مع ممثلي 

تقدم بها بع�س الفرق امل�شاركة.

عقدت اجتماعها الأول يف مقر احتاد الكرة

تنفيذية نا�ضر 6 تلتقي الفرق امل�ضاركة وتعتمد لوائح البطولة



19

اخلميس -    7   مارس    2013 م    -    العـدد   10734الفجر الريا�ضي
Thursday   7    March    2013  -  Issue No   10734

ت�شت�شيف حلبة الأوت��ودروم يف دبي يوم اجلمعة 
املقبل )8 مار�س-اآذار2013( اأحداث اجلولتن 
موتور�شيتي  ب��ط��ول��ة  م��ن  وال��ع��ا���ش��رة  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
حتت  تقام  والتي   ، النارية  للدراجات  الإم���ارات 
ال��وط��ن��ي��ة . ومتيزت  ب��ط��ول��ة الإم�������ارات  م��ظ��ل��ة 
والإثارة  بال�شرعة  العام  ه��ذا  البطولة  �شباقات 
وال��ن��دي��ة ال��ك��ب��رية وامل��ن��اف�����ش��ة ال�����ش��ري��ف��ة، جتلى 
ذلك من خالل تناوب اأربعة �شائقن على الفوز 

بثمانية �شباقات يف فئة 600 �شي. �شي .
وبداأ املتاألق �شورية راجا حامل لقب كاأ�س روكي 
حمققاً  بقوة  املو�شم  ياماها  الدراجة  من  على 
ثالثة اإنت�شارات متتالية، لكّنه تعر�س ملوجة من 
الإنتكا�شات التي حرمته من الإبتعاد يف �شدارة 
الرتتيب، حيث توقف ر�شيده عند 144 نقطة 

بفارق 14 نقطة عن اأقرب املناف�شن.
م���ن ج��ه��ت��ه، ي��وا���ش��ل حم��م��ود ت��ن��ري ع��ل��ى من 
حقق  حيث  املت�شدر،  مطاردة  تراميف  الدراجة 
حامل لقب البطولة اإنت�شارين من اأ�شل ثمانية 
اأك���ر من  �شباقات، ل��ك��ّن ���ش��وء احل��ظ ع��ان��ده يف 
الإحتفاظ  يف  �شهلة  مهمته  تكون  ول��ن  منا�شبة 
باللقب رغم حتقيقه اأعلى معدل من النقاط يف 

ال�شباقات الأربعة الأخرية. 
من  على  نيكول�س  روب  املت�شابق  ي��ت��اأخ��ر  ول 
ال���دراج���ة ت��رامي��ف داي��ت��ون��ا ع��ن ال��رك��ب بكثري، 
حيث يبتعد عن املت�شدر بفارق 22 نقطة فقط، 
وذلك بف�شل تاألقه موؤخراً بتحقيقه لإنت�شارين 
يف اجلولت الأربع الأخرية. بينما يبتعد الرابع 
بفارق  دوكاتي  ال��دراج��ة  من  على  اأوك�شلي  جو 
49 نقطة عن املت�شدر، حيث تذوق طعم الفوز 

يف منا�شبة واحدة.
من  على  ناجي  عمر  املت�شابق  م�شتوى  ومتيز 
الدراجة كاوا�شاكي بالثبات مع ت�شجيله لنقاط 
يف كافة اجلولت املا�شية، حيث يبتعد يف املركز 
وي�شعى  نقاط   109 بفارق  املت�شدر  الرابع عن 

اإىل حتقيق فوزه الأول يف البطولة.
هينديز  كولن  الثالثي  بن  املناف�شة  وا�شتعلت 
فون  ودومينيك  كاوا�شاكي  ال��دراج��ة  من  على 
بولنيتز على من الدراجة �شوزوكي ونيل هاوك 
كاأ�س  لقب  على   ، كاوا�شاكي  الدراجة  من  على 
 11 تف�شل  حيث  ال�شاعدين،  لل�شائقن  روك��ي 

نقطة فقط بن الثالثي يف قمة الرتتيب العام 
للكاأ�س.

ال�شعودي  ع��ل��ى  م�شلطة  �شتكون  ال��ع��ي��ون  وك���ل 
�شي�شارك على من  ال��ذي  العزيز بن لدن  عبد 
باليد  فاير  هوندا  ط��راز  من  اجلديدة  دراجته 
وال��ت��ي حت��ل حم��ل دراج��ت��ه ال��ق��دمي��ة م��ن طراز 
تفوقه  تاأكيد  اإىل  ي�شعى  حيث   ، دبليو  اإم.  ب��ي. 
يف مناف�شات الفئة 1000 �شي. �شي من خالل 
دراجته اجلديدة على غرميه نا�شر ال�شيبة على 

من الدراجة بي. اإم. دبليو .
متام  يف  �شتقام  احل��رة  التجارب  جولة  اأّن  يذكر 
ال�����ش��اع��ة 9:30 م��ن ���ش��ب��اح ي���وم اجل��م��ع��ة، مع 
 11:45 ال�����ش��اع��ة  يف  الأول  ال�����ش��ب��اق  اإن���ط���الق 
3:05 م��ن بعد  ال�����ش��اع��ة  وال���ث���اين يف  ���ش��ب��اح��ا 
ار�����س احللبة  اإىل  ال���دخ���ول  و���ش��ي��ك��ون  ال��ظ��ه��ر، 

واملدرجات جماناً لع�شاق ال�شرعة والإثارة.

ختام بطولة الكارتينج
الكارتينج  بطولة  من  الأخ���رية  اجلولة  اأقيمت 
لريا�شة  اأوت���������ودروم  دب����ي  ن�����ادي  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
ال�����ش��ي��ارات ع��ل��ى اأر�����س ح��ل��ب��ة ال���ك���ارت���دروم يوم 
 )2013 اآذار  م���ار����س-   1( امل��ا���ش��ي  اجل��م��ع��ة 

املحلية  امل��واه��ب  م��ن  حل�شد  متميزة  مب�شاركة 
�شاعدين  �شباب  �شائقن   3 ومتكن  ال�شاعدة. 
من الفوز بجائزة ال�شائق ال�شاب فورمول غلف 
طراز  م��ن  �شباق  �شيارة  ق��ي��ادة  1000وفر�شة 
فورمول غلف 1000 ذات املقعد الواحد بنهاية 

املو�شم.
وت����وج ك���ل م���ن ال��ي��ك�����ش��ان��در ���ش��ي��الن��ن وبري�س 
باكينهام وال�س وفيليبي فالينزا باجلائزة، حيث 
مبركز  ليفوز  النهائية  اجلولة  يف  الأخ��ري  تاألق 
األ��ي��ك�����ش��ان��در �شيالنن  ال��و���ش��اف��ة خ��ل��ف ال��ب��ط��ل 
الذي قدم اأق�شى ما لديه للظفر بلقب البطولة 

للمو�شم 2013-2012.
وقال املدير العام حللبة دبي اأوتودروم، هامي�س 
تتطور  الإم����ارات  يف  الكارتينج  ريا�شة  ب���راون: 
ال�شاعدين  ال�شائقن  يوما بعد يوم وهي بوابة 
اإىل عامل الفورمول واحد. لفت اإنتباهي مهارات 
وحنكة ال�شائقن يف مو�شم 2012 – 2013، 
ل �شّيما امل�شتوى املتميز الذي ظهر به كال من 
به  يحتذى  من���وذج  فهما  واليك�شاندر،  فيليبي 
وال�شاعدين  ال�����ش��ب��اب  ال�شائقن  م��ن  ل��غ��ريه��م 
�شباقات  ع��امل  يف  ب�شمة  ت��رك  اإىل  ال��ط��احم��ن 

الكارتينج. 

الأزهري  لل�شباقات كرمي  النابودة  اكد جنما فريق 
وكليمنز �شميد جاهزيتهما للمعركة الطاحنة حتت 
اأ�شوية حلبة لو�شيل الرائعة يف قطر نهاية الأ�شبوع 
اجلاري حيث يتطلعان مل�شاعفة نتائجهما يف حتدي 

كاأ�س بور�شه جي تي3 ال�شرق الأو�شط. 
ال�����ش��ب��اق ق��ب��ل اخل��ت��ام��ي ملو�شم  اأن  ال��ث��ن��ائ��ي  وي����رى 
نهاية  ق���ط���ر  يف  ي���ق���ام  وال�������ذي   2013-2012
ذلك  لهما  ك��ب��ريا  اختبار  ي�شكل  اجل���اري،  الأ���ش��ب��وع 
اأ�شد مناف�س لهما، فريق  اأنهما على و�شك مواجهة 
�شقور ال�شعودية، والعمل جاهدين للعودة اإىل دبي 

بلقب الفرق وال�شائقن للمرة الأوىل. 
وق���ال الأزه�����ري، وال����ذي ي��ح��ل يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 
الرتتيب العام لل�شائقن متخلفا املدافع عن اللقب 

،ال�شعودي عبدالعزيز الفي�شل، الذي يحل يف املركز 
املت�شدر  �شميد،  كليمنز  الفريق  يف  وزميله  الثاين 
معركة  �شتكون  الفي�شل:  ع��ن  ن��ق��اط  �شتة  ب��ف��ارق 

قوية، ونحن م�شتعدان لها . 
وا�شاف: هذا ال�شباق فا�شل نوعا ما، فاإما اأن ن�شيطر 
�شك  ال�شعودي، ول  الفريق  اأمام  ال�شيطرة  نفقد  اأو 
خلق  و�شيحاولن  طاقتيهما  بكل  �شيحاولن  باأنهما 

الفر�س للحاق بنا يف فئة الفرق .
وحماولة  ال��ف��ارق  ت�شيق  هدفهما  بالطبع  وت��اب��ع: 
التغلب علينا يف اجلولتن الأخريتن يف البحرين. 
لكننا �شن�شعب الأمور كثريا عليهما ولن نتيح لهما 
الفر�شة، و�شن�شع كل خرتنا ملواجهتهما وناأمل اأن 

يحالفنا احلظ يف ذلك .

الرتتيب  ���ش��دارة  يف  نقطة   19 ب��ف��ارق  ومتقدمان 
العام للفرق على عبدالعزيز الفي�شل وزميله في�شل 
بن لدن، يرى الأزهري و�شميد نف�شيهما اأمام نف�س 
التحدي ونف�س الهدف، التقدم باجلولتن 9 و10 
م��ن حت��دي ك��اأ���س ب��ور���ش��ه ج��ي تي3 ي��وم��ي اجلمعة 

وال�شبت القادمن. 
وبوجود حوايل 50 نقطة للك�شب يف ال�شباق القادم، 
و�شميد  خماطرة،  اأي  على  الإقبال  للثنائي  يكن  ل 
لتجنب  احلاجة  متاما  يعلم  اخل�شو�س  وج��ه  على 
ال�شائقن  راأ���س عر�س  البقاء على  �شبيل  املتاعب يف 

يف البطولة. 
�شباق  يف  للفي�شل  الأف�شلية  �شميد  منح  اأن  و�شبق 
املا�شي  دي�شمر  يف  اأبوظبي  يف  يا�س  مر�شى  حلبة 

ال�����ذي ����ش���رب علبة  ال��ع��ط��ل  اأن ك��ل��ف��ه  ب��ع��د  وذل�����ك 
الرتو�س الفوز بلقب اجلولة 3، يف حن اأدى فقدانه 
ينهى  لأن  �شاعة   24 بعد  ال�شيارة  على  ال�شيطرة 

ال�شباق يف املركز اخلام�س. 
ا�شتعادة  من  متكن  ال�شاب  النم�شاوي  ال�شائق  لكن 
فوزين  بتحقيقه  لل�شائقن  العام  الرتتيب  �شدارة 
متتالين على حلبة الرمي الدولية ال�شهر املا�شي يف 
الوقت الذي تعر�س فيه الفي�شل حلادث يف اجلولة 
م�شمم  الآن  و�شميد  ال�شباق،  من  اأخ��رج��ه  الثامنة 
يف  الأول��وي��ة  منحه  وع���دم  ال�شعودي  ال�شائق  ل�شد 

ال�شباقات الأربع القادمة. 
وميلك �شميد �شجال حافال يف �شل�شلة حتدي كاأ�س 
اإح��راز املركز  بور�شه جي تي3. وكان قد متكن من 

اأ�شل  من  �شباقا   15 يف  النطالق  خط  على  الأول 
17 �شباقا �شارك فيها منذ دخوله للمناف�شات املو�شم 
املا�شي، ا�شتطلع الفوز باملركز الأول يف 12 منا�شبة، 
�شتة منها بن اجلولت الثمانية الأوىل لهذا املو�شم.  
وقال الأزهري: لقد عاد ملركزه ومكانه. لقد كان يف 
املقدمة منذ بداية املو�شم واأنا �شعيد جدا لأجله. هو 
يف الطريق ال�شحيح الآن واأنا اأتوقع اأن يحجز هذا 

املكان لفرتة ل باأ�س بها .

الرتتيب العام للفرق بعد اجلولة 8 
1-النابودة لل�شباقات-الإمارات- 320 نقطة

2-�شقور ال�شعودية 301 نقطة 
3-فريق البحرين 261 نقطة

4-فرينز �شرتكت�شر �شتييل 147 نقطة
5-غيبهاردت موتور �شبورت 56 نقطة 

اجلولة  بــعــد  لل�صائقني  ــام  ــع ال الــرتتــيــب 
الثامنة 

1-كليمنز �شميد )النابودة لل�شباقات( 178 نقطة
 172 ال�شعودية(  )�شقور  الفي�شل  2-عبدالعزيز 

نقطة 
 142 ل��ل�����ش��ب��اق��ات(  )ال���ن���اب���ودة  الأزه�����ري  3-كرمي 

نقطة 
4-في�شل بن لدن )�شقور ال�شعودية( 129 نقطة

5-زيد اأ�شكناين )الكويت( 119 نقطة 
حممد مطر )البحرين( 117 نقطة

الأزهري و�صميد جاهزان لتحدي الفريق ال�صعودي حتت اأ�صوية حلبة لو�صيل الرائعة

النابودة لل�ضباقات م�ضتعد ملعركة حتدي كاأ�س بور�ضه جي تي3 يف قطر

امل���زدوج���ة من  ل��رم��اي��ة الأط���ب���اق  ال��وط��ن��ي  ح��ق��ق منتخبنا 
احلفرة الدبل تراب  املركز الثالث وامليدالية الرونزية يف 
البطولة العربية املقامة حاليا بالكويت بعد ان �شجل 391 
طبقا اما امليداية الف�شية فذهبت للمنتخب القطري بفارق 
ثالثة اأطباق بينما نال املمنتخب الكويتي امليدالية الذهبية 
بعد اأن ت�شدر البطولة بر�شيد 408 اطباق ومثل منتخبنا 
اآل مكتوم  يف هذه البطولة كل من ال�شيخ جمعه بن دملوك 
ال�شام�شي وحممد عبد اهلل �شاحي وعلى  بن مانع  و�شيف 
�شعيد فردي البطولة العربية فاز باملركز الأول وامليدالية 
املركز  وتبعه يف  الديحاين  فهيد  الكويتي  الرامي  الذهبية 
العذبه  را�شد  القطري  الرامي  الف�شية  وامليدالية  الثاين 

الكويتي  ال��رون��زي��ة  وامليدالية  الثالث  امل��رك��ز  يف  وتالهما 
حمد العفا�شي وكان املركز الرابع من ن�شيب ال�شيخ جمعه 
العفا�شي جولة  م��ع حمد  لعب  ال��ذي  مكتوم  اآل  دمل��وك  ب��ن 
 24 النهائية  اجلولة  يف  حقق  حيث  الثالث  املركز  حتديد 
26 طبقا وعلى �شعيد بطولة  العفا�شي  بينما حقق  طبقا 
م�شاركة  �شهدت  التي  الكرى  اجلائزة  الكويت  اأم��ري  �شمو 
وال��رو���ش��ي مو�شن  ال��دي��ح��اين  فهيد  اأومل��ب��ي��ن هما  لعبن 
جمعه  ال�شيخ  ن��ال  فقد  ال��ع��رب  بطولة  م��ع  تزامنت  وال��ت��ي 
ذهبية  كانت  فيما  الرونزية  امليدالية  مكتوم  اآل  دملوك  بن 
اجلائزة الكرى من ن�شيب الكويتي حمد العفا�شي بر�شيد 
28 طبقا وتاله يف املركز الثاين الرو�شي مو�شن بر�شيد 

26 طبقا لينال امليدالية الف�شية وقد اأعرب ال�شيخ جمعه 
مبعث  اأن  اىل  م�شريا  الأجن��از  بهذا  �شعادته  عن  مكتوم  اآل 
القانون  مع  منتخبنا  رحلة  بداية  يف  ياأتي  اأن��ه  هو  �شعادته 
وال��رن��ام��ج اجل��دي��د للرماية حت��ت مظلة الإحت���اد الدويل 
اليوم  النهائيات مرتن يف نف�س  �شارك يف  اأن��ه  ومنوها اىل 
اجلائزة  ونهائي  العربية  بالبطولة  ال��ف��ردي  نهائي  وه��ي 
الكرى اىل جانب البطولتن نف�شيهما وهذا حمل تدريبي 
زائد �شوف يفيدنا جميعا يف كوؤو�س وبطولت العامل . وقال 
ال�شيخ جمعه اآل مكتوم اأن البطولة العربية تعد اأول اختبار 
ر�شمي حقيقي ملنتخبنا معربا عن اأعتقادة اأن رماتنا جنحوا 

يف هذا الإختبار ويف اأول م�شاركة لهم .

منتخبنا الوطني لرماية الدبل تراب يح�ضد برونزية العرب 

حلبة دبي اأوتودروم ت�ضت�ضيف اجلولتني التا�ضعة والعا�ضرة 
من بطولة موتور�ضيتي الإمارات للدراجات النارية 

اخ��ت��ت��م��ت ي���وم اأم�������س ور����ش���ة ت��ط��وي��ر ق��ط��اع كرة 
القدم التي اأقيمت حتت ا�شراف وتنظيم جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي �شمن خططه الفاعلة ودعمه 
املتوا�شل لأندية ابوظبي لكرة القدم واأكادمييات 
والتجارب  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  ب���اأح���دث  ال���ك���رة 
جتمعه  ال��ت��ي  التفاقية  ل��رام��ج  املتقدمة،وفقا 
ح�شر  الجن��ل��ي��زي.  �شيتي  مان�ش�شرت  ن���ادي  م��ع 
بنادي  الف�شية  ال�شالة  يف  اأقيمت  التي  الور�شة 
ابوظبي الريا�شي عبد اهلل نا�شر اجلنيبي رئي�س 
جمل�س اإدارة �شركة الوحدة لكرة القدم ، وطالل 
مبجل�س  الفنية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  مدير  الها�شمي 
التنفيذي  املدير  نهرا  وكارلو  الريا�شي  ابوظبي 
ال��ري��ا���ش��ي وم�����ش��ع��ب املرزوقي  ل��ن��ادي اجل���زي���رة 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ن���ادي ال��ظ��ف��رة ال��ري��ا���ش��ي ، 
اندية  يف  الول  الفريق  اإداري����ي  ح�شور  بجانب 
اب��وظ��ب��ي ،وم�����ش��ريف اأك���ادمي���ي���ات ال���ك���رة وم����دراء 
يف  الريا�شية  ال�شوؤون  وم��دارء  الكروية  مدار�س 

تلك الأندية .
ويف بداية الور�شة رحب طالل الها�شمي بجميع 
امل�شاركن ومتنى لهم اخلروج بنتائج ومكت�شبات 
مهمة من الور�شة والعمل على توظيفها ب�شورة 
بالدور  اليومي، م�شيدا  مبا�شرة يف مهام عملهم 
ال��ف��اع��ل وال�����ش��راك��ة امل��م��ي��زة ال��ت��ي جت��م��ع جمل�س 
�شيتي  مان�ش�شرت  ن���ادي  م��ع  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي 
وال���ت���ي ت��ه��دف اىل ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر ق��ط��اع كرة 
ال��ق��دم اب���ت���داء م��ن م���دار����س واأك���ادمي���ي���ات الكرة 
و�شول لإدارة الفريق الول ، معرا عن خال�س 
رئي�س  ال��ن  م��ارك  للمحا�شرين  وتقديره  �شكره 
مارود  براين  ولل�شيد  �شيتي  مان�ش�شرت  اكادميية 

مدير الأكادميية حل�شورهم وتعاونهم يف تقدمي 
وا�شتعر�س   . اب��وظ��ب��ي  ان���دي���ة  اأم�����ام  جت��رب��ت��ه��م 
امل���ح���ا����ش���ر ب����راي����ن م�������ارود م���دي���ر الأك����ادمي����ي����ة 
الأولويات الأربع ملنظومة نادي مان�ش�شرت �شيتي 
ال�شليم  البناء  على  الول  املقام  يف  تن�شب  والتي 
النادي  ف��رق  م�شتوى  على  التنظيمي  الهيكل  يف 
للبيئة  اليجابية  التاأثريات  ثم  وم��ن   ، والإدارة 
فريق  بناء  خطط  بجانب   ، العمل  يف  الداخلية 
ميلك كل مقومات النت�شارات ونزعة البطولت 
،واأخريا �شمان توافر جودة الالعبن املوهوبن 

لتكون خري رافد مل�شرية الفرق يف امل�شتقبل .
الول  ال��ف��ري��ق  اإدارة  م����ارود خ��ط��ط  ت��ن��اول  ك��م��ا 
املحافظة  وكيفية  الالعبن  انتقالت  وبرنامج 
ع��ل��ى ال��ن��ج��وم يف ظ���ل امل���غ���ري���ات ال��ك��ب��رية ، كما 
ت�شمنت اجلل�شة الأوىل التطرق لعقود الالعبن 
وكيفية دفع رواتبهم ودفعاتهم املالية ومعامالت 
رئي�س  الن  م��ارك  وا�شتعر�س  والت�شجيل.  القيد 
الثانية  اجلل�شة  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  اك��ادمي��ي��ة 
حمور اكادميية كرة القدم على طريقة مان�ش�شرت 
يف  والفني  الإداري  للهيكل  تطرق  حيث   ، �شيتي 
الأكادميية وجتاربهم وخراتهم يف جمال الدعم 
وخطوات  العمرية  الفئات  وت��دري��ب  والأ���ش��راف 
على  ق��ادرة  متطورة  اأكادمييات  لبناء  التخطيط 
واأكادميي متقدم،  تخريج لعبن مب�شتوى فني 
بالإ�شافة اىل ذلك تناول مراحل ومناهج عملهم 
ملراتب متقدمة يف  البداية وحتى و�شولهم  منذ 

جميع اجلوانب .
رئي�س  اجلنيبي  نا�شر  اهلل  عبد  ق��دم  جانبه  من 
�شكره  القدم  لكرة  ال��وح��دة  �شركة  اإدارة  جمل�س 

وت����ق����دي����ره مل��ج��ل�����س اب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ش���ي على 
الريا�شية  الكوادر  دعم  يف  املتوا�شلة  مبادراتهم 
المارات  ريا�شة  ان  م��وؤك��دا   ، ابوظبي  ان��دي��ة  يف 
تعي�س  اخل�شو�س  بوجه  القدم  وك��رة  ع��ام  ب�شكل 
املمتازة  ال��ن��ت��اج��ات  خ��الل  م��ن  الح����رتاف  ن�شوة 
الأندية  تلك  حتققها  التي  الكبرية  واملكت�شبات 
ان  مو�شحا   ، الفاعلة  ال��ور���س  ه��ذه  ط��ري��ق  ع��ن 
الأندية خرجت من الور�شة با�شتفادة كبرية من 
الطرق واخلرات والتجارب املميزة التي طرحها 
يعتر  ال��ذي  الجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  ن��ادي 
من ابرز اندية اأوروبا والعامل التي قدمت نف�شها 
، معترا  قيا�شية  زمنية  ف��رتة  وجتربتها يف ظل 
وخطوات  اأف��ك��ار  م��ن  قدمته  مل��ا  باملميزة  الور�شة 
ال��ن��ج��اح لأندية  ا���ش��ت��م��راري��ة  ت���ع���زز م���ن  م��ه��م��ة 

ابوظبي .
التنفيذي لنادي  امل��دي��ر  ن��ه��را  ك��ارل��و  اأك���د  ب���دوره 
اجلزيرة الريا�شي على اأهمية مثل هذه الرامج 
التقدم  لدعم  ا�شتمراريتها  و���ش��رورة  وال��ور���ش��ات 
بكرة القدم يف ابوظبي ، معترا الور�شة باملفيدة 
التجارب  اأه��م  وا�شتعرا�شها  لتناولها  والناجحة 
، مبديا  الكرة  واأكادمييات  الفريق الول  اإدارة  يف 
اإعجابه الكبري بلوائح نادي مان�ش�شرت �شيتي التي 
قدمها املحا�شرون يف الور�شة والتي ت�شدد على ان 
ل يكون الالعب اكر من النادي بجانب عر�شها 
للمكافاآت التي تقدم تثمينا لجناز النادي ولي�س 
لالجناز ال�شخ�شي ، منوها على �شرورة التطبيق 
بال�شكر  متقدما  املميزة،  التجارب  لتلك  العملي 
والتقدير ملجل�س ابوظبي الريا�شي وحر�شه على 
التطوير والرتقاء بقطاع كرة القدم يف ابوظبي .

اأقيمت حتت اإ�صراف جمل�س اأبوظبي الريا�صي 

ا�ضتعرا�س املنظومة الحرتافية ملان�ض�ضرت �ضيتي يف 
ور�ضة تطوير قطاع كرة القدم لأندية اأبوظبي 

قمة نارية بني توتنهام واإنرت 
ميالن يف يوروبا ليغ

التفوق على  بايل من اجل  الويلزي غاريث  الرائع جلناحه  امل�شتوى  النكليزي على  يعول توتنهام 
انرت ميالن اليطايل، يف ذهاب الدور ثمن النهائي من م�شابقة يوروبا ليغ )الدوري الوروبي( لكرة 

القدم اليوم اخلمي�س.
وياأمل بايل ان ي�شتعيد ذكريات مواجهة الفريقن يف دور املجموعات من دوري ابطال اوروبا 2010-
2011 عندما تخلف فريقه 4-�شفر يف ميالنو قبل ان ي�شجل ثالثية مميزة يف ال�شوط الثاين على 

رغم طرد حار�س مرماه الرازيلي هوريليو غومي�س وي�شرق ال�شواء.
بعدها لعب بايل دورا حموريا يف تدمري انرت ميالن وخ�شو�شا ظهريه الرازيلي مايكون، ليخرج 

الفريق اللندين فائزا 3-1 على ملعب وايت هارت لين الذي ي�شتقبل مباراة اليوم .



باميال اأندر�ضون يف جامعة كامردج 
�شارت النجمة باميال اأندر�شون على 
الريطاين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  خ��ط��ى 
الراحل وين�شتون ت�شري�شيل، واملخرج 
من  واح��دة  لت�شبح  اإي�شتوود،  كلينت 
من  خطابات  األ��ق��وا  الذين  امل�شاهري 
على منر جامعة كامردج العريقة.

اأن  بريطانية  اإع���الم  و�شائل  وذك���رت 
اأندر�شون قالت من جامعة كامردج 
اإنها ترغب يف ا�شتخدام �شهرتها لدعم 

جمعية )بيتا( للرفق باحليوانات.
اأقنعت  �شغرها  يف  اأنها  اإىل  واأ���ش��ارت 
وال���ده���ا واأ����ش���دق���اءه ب��ال��ت��وّق��ف عن 
اأندر�شون،  وُت��ع��رف  ال���غ���زلن.  �شيد 

جنمة الإغراء التي ا�شتهرت بعد م�شاركتها يف م�شل�شل باي ووت�س ، بدفاعها 
عن احليوانات.

مور ين�ضر �ضوره مع ت�ضافيز
نعى املخرج الأمريكي املثري للجدل، مايكل مور، ام�س الرئي�س الفنزويلي 
يف  معه  له  �شوراً  ن�شر  حيث  اخلا�شة  بطريقته  ت�شافيز،  هيوغو  الراحل، 
باأنه قابل  �شعيد  اإن��ه  ت�شافيز  اأبلغه  اإن��ه خالل لقائهما  2009، وق��ال  العام 

اأخرياً �شخ�شاً يكرهه الرئي�س الأمريكي ال�شابق جورج بو�س اأكر منه.
وقال مور على ح�شابه على تويرت لن ت�شمعوا الكثري من الأم��ور اجليدة 
عنه ت�شافيز يف الإع��الم الأمريكي يف الأي��ام القليلة املقبلة.. لذلك فكرت 
اأن  اأعلن  اأق��ول بع�س الأم��ور لأح��دث ت��وازن��اً. واأ�شاف هيوغو ت�شافيز  ب��اأن 
% من الفقر املدقع  النفط يعود لل�شعب.. ا�شتخدم مال النقط لإلغاء 75 
وتاأمن ال�شحة والتعليم املجاين للجميع.. وهذا ما جعله خطريا، ووافقت 
الوليات املتحدة على انقالب لالإطاحة به على الرغم من اأنه رئي�س منتخب 
دميقراطياً . واأ�شاف مور قبل اأن يقودنا ب�شعادة اإىل احلرب على العراق، 
و�شمحت  بت�شافيز..  لالإطاحة  بالتهليل  من�شغاًل  الأمريكي  الإع��الم  كان 
54 دولة حول العامل للوليات املتحدة باعتقال وتعذيب امل�شتبهن، وقفت 
�شوراً  م��ور  ون�شر  ل.  لتقول  لوحدها  ت�شافيز،  بف�شل  الالتينية  اأم��ريك��ا 
ال�شينمائي، وقال  البندقية  2009 يف مهرجان  له مع ت�شافيز تعود للعام 
حتدثت معه ل�شاعة كاملة. وقال اإنه �شعيد باأنه التقى اأخرياً �شخ�شاً يكرهه 

بو�س اأكر منه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قدم ليونيل مي�ضي.. من ذهب 
ياباين  جم��وه��رات  �شانع  يعر�س 
جم�����ّش��م��اً ذه��ب��ي��اً ل��ق��دم جن��م نادي 
ليونيل  ال���ق���دم  ل���ك���رة  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
مي�شي، للبيع مقابل 5.25 مليون 
دولر. وذكرت و�شائل اإعالم يابانية 
اأن وزن القدم يبلغ 25 كيلوغراماً 

من الذهب اخلال�س.
ال��ف��ن��ان ع��ل��ى اإظهار  وق���د ح��ر���س 
اأدق التفا�شيل يف قدم مي�شي، من 

�شراين وجتعدات اجللد.
�شقيق مي�شي رودريغو  �شارك  وقد 
يف حفل الك�شف عن القدم الذهبية 
القطعة  ع��ل��ى  واأث����ن����ى  ب��ط��وك��ي��و، 

الفنية، وا�شفاً اإّياها ب�"املده�شة".
جم�ّشمات  ل��ل��ب��ي��ع  ت���ع���ر����س  ك���م���ا 
ال��ذه��ب��ي��ة تتوفر  ل��ل��ق��دم  ���ش��غ��رية 

مقابل 42 األف دولر.
ويعود ريع الأرب��اح اإىل املت�شررين 
ت�شونامي  وموجات  الزلزال  جّراء 
 ،2011 ع��ام  اليابان  �شربت  التي 
ليونيل  ����ش���ن���دوق  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
م��ي�����ش��ي، ال����ذي اأن�����ش��ئ ع���ام 2007 

مل�شاعدة الأطفال املحتاجن.
يذكر اأن مي�شي فاز بجائزة احلذاء 

الذهبي 4 مرات.
 

اآكل حلوم الن�ضاء يبكي باملحكمة
انخرط ال�شرطي الأمريكي جلرتو فايل يف البكاء عقب 
انتهاء الدفاع من مرافعاته يف الق�شية التي يحاكم فيها 

بتهمة التخطيط خلطف وطهي وتناول حلوم ن�شاء.
وقال روبرت بوم حمامي فايل ال�شرطي يف نيويورك بعد 
انتهاء احدى جل�شات املحاكمة اإن ادراكه اننا و�شلنا اىل 
هيئة  ي��دي  بن  ا�شبح  م�شريه  وان  )املحاكمة(  النهاية 
املحلفن جعله يتاأثر ب�شدة. وا�شاف ذلك عبء ثقيل ل 

ميكن لب�شر حتمله .
اليوم  اخل���ت���ام���ي���ة  امل����راف����ع����ات  ان جت�����رى  امل����ق����رر  وم�����ن 
ا�شتمعت  املا�شي  الأ�شبوع  املحاكمة  ب��دء  ومنذ  اخلمي�س 
ق��راأت ب�شوت عال من ع�شرات  املحلفن ملقتطفات  هيئة 
املحادثات الإلكرتونية ور�شائل الريد الإلكرتوين التي 
حتدث فيها فايل مع اخرين عن قتل واأكل حلوم الن�شاء 
كاثلن  عنه  املنف�شلة  زوج��ت��ه  الن�شاء  ه���وؤلء  ب��ن  وم��ن 

ماجنان فايل.
وقال الدعاء ان من بن ع�شرين خمططا يتعلق بالن�شاء 
فاإن ثالثة على الأقل حقيقية. واختتم الدفاع مرافعاته 

من دون ا�شتدعاء فايل لل�شهادة. 

خ����روف ب�ض����اقني 
يف ال�����ش��ن ق����ررت ���ش��اح��ب��ة ه���ذا اخل����روف ال��ط��ري��ف ان 
فقط  ب�شاقن  ول��د  بعدما  احل��ي��اة  قيد  على  ب��ه  حتتفظ 
بانه �شاحب  اثبت  ال�شينية ان اخلروف  املزارعة  وتقول 
ارادة قوية واخذ بال�شري والرك�س رغم النق�س العددي 

يف قوائمه وتقول باأنه يتبعها اينما ذهبت.

اأط���ول �ض��يخ �ض��واء بالعال��م 
كييف  الأوكرانية  بالعا�شمة  ال�شتقالل  �شاحة  يف  اأقيم 
 200 ا�شتهلكت  م��رت   161.9 بطول  ���ش��واء  حفلة  اأط���ول 

كيلوغرام من اللحوم.
وح�شر الحتفال ح�شد كبري من املواطنن الأوكرانين 
القريبة  امل���دن  م��ن  ج��اوره��ا  وم��ا  كييف  العا�شمة  وم��ن 

للم�شاهمة يف طعام ع�شاء جماين.

طفل�ة اأندون�ض��ية 
تقل����د نان�ض����ي عج����رم

كم هي رائعة هذه الطفلة .. بهذه التغريدة التي كتبتها 
نان�شي عجرم على ح�شابها مبوقع تويرت عرت النجمة 
اأنها  مالحمها  م��ن  يبدو  طفلة  يف  راأي��ه��ا  ع��ن  اللبنانية 

اأندون�شية ، قلدت اإحدى اأغنياتها.
الطفلة كما يبدو بالفيديو ل تكتف فقط بحفظ كلمات 
اأي�شا تقلد  اأنها لي�شت عربية، لكنها  نان�شي، رغم  اأغنية 
اأداء  ت��رون  كيف  واأن��ت��م..  ظ��ل..  وخفة  بعفوية  حركاتها 

الطفلة .. هل تتفقون مع راأي نان�شي ؟

حيوان ي�ضرب من عينيه 
ك�شفت �شحيفة الديلي ميل الريطانية عن حيوان زاحف نادر من نوع اأبو الري�س اأو الر�س يعي�س يف �شحراء 
ناميبيا القاحلة، يف ظروف معي�شية �شعبة للغاية. وقالت ال�شحيفة: اإن هذا احليوان الزاحف النادر الذي اأطلق 
ل�شانه  مبد  يقوم  حيث  عيونه  يف  املوجود  امل��اء  �شرب  طريق  عن  احلياة،  قيد  على  البقاء  من  يتمكن  باملاتو  عليه 
الطويل، ويلعق عينيه الوا�شعتن واملزودة بخا�شية جتمع ندى ال�شباح فيها. وميكن لباملاتو من العي�س يف درجة 
يكون يف  ال��ذي  الرطب،  للجو  الوا�شعتن  عينيه  ت�شرب  من  م�شتفيداً  مئوية  درج��ة   45 اإىل  ت�شل  �شديدة  ح��رارة 

ال�شاعات املبكرة من ال�شباح، ويف امل�شاء التي تكون اأكر اعتداًل.
نها من احلفر يف الرمال الناعمة؛ حتى  ِكّ  كما اأنه من رحمة اهلل بتلك الكائنات اأنها متتلك قوائم خلفية طويلة، مُتَ
تختبئ يف حفر �شغرية خالل فرتات احلرارة املرتفعة. والتقط تلك ال�شور، م�شور احلياة الرية املحرتف مارتن 
هاريف 57 عاماً اجلنوب اإفريقي، الذي كان يرتقب تلك احليوانات على مدار يومن، الذي كان يختبئ منه كثرياً، 
ويدفن نف�شه يف الرمال كلما اقرتب منه. وقال هاريف: كان من ال�شعب العثور عليه، ولكني ح�شلت على م�شاعدة 
كبرية من خبري يف تلك احليوانات؛ حتى اأمتكن من العثور عليها. واأ�شاف قائاًل: لقد كانت حلظة رائعة حينما 
وجدت تلك احليوانات، وهي تخرج من احلفر الرملية، مل اأرغب يف م�شايقتها، التقطت لها تلك ال�شور على مدار 

15دقيقة، ثم تركتها تعود اإىل حفرها الرملية مرة اأخرى.
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تدخني اجلّدات
 يعر�س الأحفاد للربو

وجدت درا�شة جديدة اأن تدخن اجلّدات قد يكون امل�شوؤول عن 
اإ�شابة اأحفادهن بالربو، واإن كانت الأم نف�شها غري مدّخنة.

الباحثن يف  اأن  الأمريكي،  ريبورت  ورل��د  �شاين�س  وذك��ر موقع 
معهد لو�س اجنلو�س لأبحاث الطب احليوي وجدوا اأن تدخن 

اجلّدة قد يزيد خطر اإ�شابة اأحفادها بالربو.
الكيميائية  امل����واد  اأن  يظهر  الإك��ت�����ش��اف  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
والعوامل البيئية التي نتعّر�س لها يومياً ميكن اأن حتدد �شّحة 

اأفراد العائلة لالأجيال املقبلة.
اأجنبت  نيكوتن  اأعطيت  التي  احل��وام��ل  اجل���رذان  اأن  ووج���دوا 

مواليد م�شابة بالربو.
وع��ن��دم��ا من��ت ه��ذه اجل����رذان امل�����ش��اب��ة، اأجن��ب��ت اأي�����ش��اً مواليد 

م�شابة بالربو رغم عدم تعّر�شها للنيكوتن.
وقال العلماء اإن النتائج اأظهرت اأن النيكوتن ميكن اأن يرتك 
عر�شة  اأك���ر  املقبلة  الأج���ي���ال  ج��اع��اًل  اجل��ي��ن��وم،  ع��ل��ى  ب�شمة 

لأمرا�س اجلهاز التنف�شي مثل الربو.
احلامل،  لها  تتعر�س  ال��ت��ي  البيئية  ال��ع��وام��ل  اأن  واخل��ال���ش��ة 
مثل التدخن، لن توؤثر فقط على اجلنن يف الرحم، بل على 

الأجيال املقبلة.

اجللو�س طوياًل
 قد ي�ضيب بال�ضرطان

و�شع  يف  طويلة  لفرتات  يجل�شون  الذين  الأ�شخا�س  اأن  يبدو 
اجللو�س يواجهون خماطر عالية لالإ�شابة باأمرا�س ال�شرطان 
والبول ال�شكري وارتفاع �شغط الدم، كما اأ�شارت درا�شة اأمريكية 

حديثة.
األف رجل ممن ترتاوح   60 البحث حوايل  وقد ت�شمنت عينة 
اأعمارهم بن 45 و 65 عاما، مت �شوؤالهم عن عدد ال�شاعات التي 

يق�شونها جال�شن كل يوم.
اجللو�س  �شاعات  وف��ق  جمموعات  اإىل  العينة  تق�شيم  مت  كما 
�شاعات، من  �شتة  اإىل  اأرب��ع  �شاعات، من  اأرب��ع  اأق��ل من  يومياً: 
�شتة اإىل ثماين �شاعات واأكر من ثماين �شاعات.  وقد وجدت 
باليوم  �شاعات  �شت  ع��ن  يقل  ل  مل��ا  يجل�شون  م��ن  اأن  ال��درا���ش��ة 

يكونون اأكر عر�شة لالإ�شابة بالبول ال�شكري.
ال�شياق ك�شف كاتب الدرا�شة ريت�شارد رو�شنكرانز من  ويف هذا 
جامعة ولية كن�شا�س، اأنهم وجدوا زيادة م�شطردة يف الإ�شابة 
ل�شاعات  يجل�شون  الذين  الرجال  بن  امل�شتع�شية  بالأمرا�س 
طويلة . ولكن امل�شكلة كما يراها الباحث اأن الأ�شخا�س الذين 

يجل�شون اأطول �شاعات هم الأقل ممار�شة للتمارين البدنية.
يتطلب  الذين  اأهمية كرى لالأ�شخا�س  الدرا�شة  ومتثل هذه 
عملهم اجللو�س طوياًل يف مكاتبهم اأو خلف مقود ال�شيارة. وقد 
ال�شلوكية  للتغذية  الدولية  باجلريدة  الدرا�شة  ه��ذه  ن�شر  مت 

والن�شاط البدين.

طفلتان حتمالن دميتن خالل فعالية خريية مبوؤ�ش�شة ال�شرطان والدم جلمع ترعات مبتجر البنت الأمريكية يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(

جا�ضنت بير يعتذر
ال��ك��ن��دي، جا�شن  ال��ن��ج��م  اع���ت���ذر 
الغا�شبن  معجبيه  كل  من  بير، 
اعتالء  ع��ل��ى  ت���اأخ���ره  نتيجة  م��ن��ه 
امل�شرح خ��الل حفل ك��ان يحييه يف 

العا�شمة الريطانية لندن.
وجلاأ بير اإىل موقع تويرت ليعرب 
ال�شديد من معجبيه  اعتذاره  عن 
على التاأخر الذي ح�شل يف لندن.

واأو���ش��ح ان��ه خ��الف��اً مل��ا ي���رتدد عن 
ت����اأخ����ره ���ش��اع��ت��ن ت���ق���ري���ب���اً، فقد 
م�شاكل  ب�شبب  دق��ي��ق��ة   40 ت��اأخ��ر 
عند  حم��ب��ي��ه  اإىل  وخ�����رج  ت��ق��ن��ي��ة 
العا�شرة و10 دقائق، لأنه  ال�شاعة 
امل�شرح عن  يعتلي  اأن  ك��ان حم��دداً 
ال�����ش��اع��ة 9 و35 دق��ي��ق��ة ول��ي�����س 8 

ون�شف كما قيل.
غري ان��ه اأق��ر ب��اأن ل م��رر لتاأخره 
�شخ�س  ك�����ل  م�����ن  اأع������ت������ذر  واأن���������ا 
رائعاً  ك��ان  احل��ف��ل  لكن  اأغ�شبته، 

واأنا فخور به .
و�شدد على انه مل يرغب اأب��داً باأن 
مطالباً  اأح����داً،  ي��خ��ذل  اأو  يغ�شب 
ب���ع���دم ت�����ش��خ��ي��م الأم��������ر، م���ك���رراً 

اعتذاره.
 

عطر نيزكي
نيزك  �شربها  رو���ش��ّي��ة  منطقة  تعتزم 
�شهرتها  ا���ش��ت��غ��الل  امل��ا���ش��ي،  ال�����ش��ه��ر 
امل�شتجدة واإطالق عطر جديد يحمل 

رائحة هذه القطع ال�شماوية.
الرو�شية  الأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  واأف����������ادت 
يف  �شيباركول  بلدة  اإدارة  ان  نوفو�شتي 
�شربها  ال��ت��ي  �شيليلبين�شك  منطقة 
عطر  اإط���الق  عزمها  اأعلنت  ال��ن��ي��زك، 
ن�شبة   ، �شيباركول  نيزك  ا�شم  يحمل 
اإىل ال��ب��ح��رية ال��ت��ي ع��ر ع��ل��ى اأج���زاء 

النيزك فيه.
املحلي،  الأعمال  رجل  ان  اإىل  واأ�شارت 
�شريغي اأندرييف، اقرتح حتليل اأجزاء 

النيزك لبتكار العطر اجلديد.
عزمها  ع���ن  اأع���ل���ن���ت  الإدارة  وك���ان���ت 
البحث عن �شبل لالإ�شتفادة من �شربة 
واأحلق  ال��ن��واف��ذ  ك�شر  ال���ذي  ال��ن��ي��زك 
باإ�شابة  وت�شبب  املنازل  باآلف  اأ�شراراً 
منطقة  يف  �شخ�س   1500 م��ن  اأك���ر 

�شيليلبين�شك.

الدول  ومنها  ال�شمالية  الكرة  ن�شف  �شكان  يتمكن 
بالعن  �شتارز  بان  الالمع  املذنب  روؤية  العربية من 
اأم�����س الول م��ن الأر�����س  اأن اق����رتب  ب��ع��د  امل���ج���ردة 
كيلو مرت يف ظاهرة  165 مليون  بعد  واأ�شبح على 
فلكية تعتر من اأهم الأحداث الفلكية للعام 2013. 
و���ش��ي��ك��ون امل���ذن���ب ال����ذي مت اك��ت�����ش��اف��ه خ���الل �شهر 
اأقرب م�شافة من ال�شم�س يوم  2011 يف  يونيو عام 
مليون   45 بعد  على  و�شيكون  اجل���اري  م��ار���س   10

كيلومرت منها ..
م��ا ميكن خالل  اأمل��ع  امل��ذن��ب  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن 
الفرتة من التا�شع حتى ال� 11 من ال�شهر اجلاري. 
وق���ال امل��ه��ن��د���س حم��م��د ���ش��وك��ت ع���ودة م��دي��ر مركز 
الفلك الدويل ان املذنب كان خالل الفرتة املا�شية 
ل يرى اإل من ن�شف الكرة الأر�شية اجلنوبي اإل اأنه 
املذنب  انتقل  مار�س احلايل  �شهر  بداية  ابتداء من 
ال�شمالية  ال��ك��رة  ن�شف  مناطق  م��ن  مرئيا  لي�شبح 
ال��دول العربية وخ��الل الأي��ام الأوىل  وم��ن �شمنها 
ال�شم�س  م��ن  ب��ال��ق��رب  امل��ذن��ب  يقع  ال�شهر  ه��ذا  م��ن 

ب�شبب  الأر����س  اأي مكان على  روؤي��ت��ه من  يعيق  مما 
بداية  م��ن  اب��ت��داء  ول��ك��ن  ال�شم�س  وه��ج  يف  اختفائه 
امل��ذن��ب عن  ال��ث��اين م��ن م��ار���س �شيبتعد  الأ���ش��ب��وع 
الغرب  جهة  يف  لروؤيته  الفر�شة  يتيح  مما  ال�شم�س 
بعد غروب ال�شم�س. وا�شار اإىل اأن املذنب مت ت�شميته 
ن�شبة اإىل ا�شم منظومة التل�شكوب التي مت اكت�شافه 
بها واملوجودة يف ولية هاواي الأمريكية .. يقع الآن 
يف  امل�شتمرة  حركته  وب�شبب  قيط�س  جمموعة  يف 
 10 ال�شماء فاإنه �شينتقل اإىل جمموعة احلوت يوم 
جمموعة  اإىل  ينتقل  اأن  اإىل  هناك  و�شيبقى  مار�س 
املراأة امل�شل�شلة يوم 22 من نف�س ال�شهر. واأ�شاف اأن 
الأ�شبوع الول من �شهر اإبريل �شيكون مميزا ملحبي 
اأو لرا�شدي املذنب من ال�شحراء  الت�شوير الفلكي 
فعلى الرغم من اأن ملعانه �شيكون اأقل بكثري من الآن 
اإل اأنه �شيبقى على حدود الروؤية بالعن املجردة من 
جمرة  م��ن  بالقرب  �شيقع  ولكنه  املظلمة  الأم��اك��ن 
املراأة امل�شل�شلة وهي اأقرب جمرة اإلينا وميكن روؤيتها 

بالعن املجردة من ال�شحراء. 

مذنب بان �ضتارز ي�ضطع يف �ضماء املنطقة العربية

دميي لوفاتو لديها..اأخت غري �ضقيقة 
ك�شفت النجمة الأمريكية، دميي لوفاتو، اأن لديها اأختاً غري �شقيقة، مل تعرف بوجودها قبل 

اأن معجبّي  اأعتقد  اآي الأمريكية  اإل  العام املا�شي. وقالت لوفاتو يف حديث لإذاعة دبليو بي 
�شيفرحون ملعرفة اأن لدي �شقيقة اأكر �شناً مل اأعرف بوجودها قبل العام املا�شي.

واأو�شحت اأنها يف الثالثن من العمر، وتابعت اأنها "اأختي غري ال�شقيقة، وقد حتدثت معها 
للمرة الأوىل عندما ناهزت عامي الع�شرين.

واأ�شافت �شاألتها عن �شبب عدم ات�شالها بي، فقالت اإنها مل ترد اأن اعتقد باأنها تريد 
اأن يكون يل عالقة  اأري��د  اإذا كنت  اأنها كانت تنتظر لروؤية ما  واأّك��دت  اأي �شيء مني، 

معها. وقالت لوفاتو اأن الأمر رائع جداً.
ي�شار اإىل اأن لوفاتو هي حكم يف برنامج )اإك�س فاكتور(، وقد �شّورت منذ فرتة ق�شرية 

.)Heart Attack( غالف اأغنيتها اجلديدة اأزمة قلبية
 


