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�ضدارة مونديال الزوارق ال�رسيعة

عربي ودويل

هزاع بن زايد يرتاأ�ص اجتماعا ملناق�ضة 
التعليم العام واخلا�ص يف اإمارة اأبوظبي

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

بعد ابتالع اأفريقيا ..اأمريكا 
الالتينية.. يف مرمى التّنني 

خليفة يتلقى ر�شالة خطية من الب�شري
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
ر�شالة خطية من فخامة الرئي�س الفريق عمر ح�شن الب�شري رئي�س جمهورية 
ال�شودان ال�شقيق تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين والق�شايا ذات االهتمام 

امل�شرتك.
ت�شلم الر�شالة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الدكتور  معايل  ام�س  الرئا�شة  بق�شر  ا�شتقباله  ل��دى  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 

م�شطفى عثمان اإ�شماعيل وزير اال�شتثمار وم�شت�شار الرئي�س ال�شوداين.
جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الثنائية بني دولة االإمارات وجمهورية 
اإىل  اإ�شافة  املجاالت  تعزيزها وتطويرها يف خمتلف  و�شبل  ال�شقيقة  ال�شودان 

بحث عدد من الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاء �شعادة را�شد العامري وكيل وزارة �شوؤون الرئا�شة لقطاع التن�شيق 
احلكومي و�شعادة �شلطان احلمريي وكيل وزارة �شوؤون الرئا�شة لقطاع اخلدمات 

امل�شاندة و�شعادة اأحمد ال�شديق عبداحلي ال�شفري ال�شوداين لدى الدولة. 

   

�شندوق الزواج يعتمد اأ�شماء 306 م�شتفيدين 
من الدفعة الثانية للعام اجلاري ملنحة الزواج 

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت معايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي وزيرة دولة رئي�س 
جمل�س اإدارة �شندوق الزواج اأ�شماء 306 م�شتفيدين من منحة الزواج 
األف  و180  مليونا   11 باإجمايل   2013 لعام  الثانية  للدفعة  وذلك 
البنكية  للم�شتفيدين عن طريق ح�شاباتهم  بالفعل  درهم مت حتويلها 

واإخطارهم من خالل الر�شائل الن�شية الق�شرية.
الزواج  على  املقبلني  للمواطنني  املالية  املنحة  ال��زواج  �شندوق  ويقدم 
بقيمة 70 األف درهم تعطى على دفعتني الدفعة االأوىل 40 األف درهم 
عند عقد القران والثانية 30 األف درهم متنح بعد الدخول كدعم مادي 
اأ�شرة اماراتية متما�شكة وم�شتقرة �شمن  امل�شاهمة يف تكوين  اأجل  من 

�شروط و�شوابط املنحة التي ت�شاهم يف ت�شجيع الزواج من املواطنات.
)التفا�شيل �س2(

�شرطة اأبوظبي ت�شبط �شاحرا
•• اأبوظبي -وام:

�شبطت �شرطة اأبوظبي �شاحرا عربيا بعد ع�شرة اأيام من دخوله الدولة 
�شائحا يربط االأ�شماء باخليط واالإبرة للتاأليف بني القلوب. واألقت اإدارة 
اأخ��ريا.. مدعيا قدرته على  عليه  القب�س  واملباحث اجلنائية  التحريات 
بعامل  باالت�شال  االأم��وال  وم�شاعفة  ال�شحر  وفك  القلوب  بني  التاأليف 
اجلن وا�شتح�شار االأرواح.. م�شرتطا ت�شعرية لكل خلطة �شحرية يقدمها 
اأ�شماء  بخياطة  امل�شتبه  قيام  اجلرمية  ح��روز  اإح��دى  واأظ��ه��رت  للزبون. 
اأنا�س داخل ورقة مطوية با�شتخدام اإبرة وخيط على ما يبدو للتاأليف اأو 
التفريق بني القلوب م�شتغال �شعف وجهل البع�س من اأجل ك�شب املال 
ب�شفة غري م�شروعة. وقال العقيد الدكتور را�شد حممد بور�شيد مدير 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية يف �شرطة اأبوظبي اإن ال�شرطة �شارعت 
اأعمال  يف  تورطه  توؤكد  معلومات  و�شول  مبجرد  عليه  القب�س  باإلقاء 

ال�شحر وال�شعوذة .                                           )التفا�شيل �س2(

بتوجيهات رئي�س الدولة 
اليوم تكرمي الريا�شيني اأ�شحاب 

الإجنازات الريا�شية خالل 2012 
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  ورع��اي��ة  ال��دول��ة حفظه اهلل 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة تنظم الهيئة العامة 
الوطنية  االأوملبية  اللجنة  مع  بالتعاون  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
م�شاء اليوم احلفل ال�شابع لتكرمي اأ�شحاب االإجنازات الريا�شية التي 
الثقافة  ل��وزارة  التابع  الوطني  امل�شرح  وذل��ك يف   2012 حتققت يف 
وال�شباب وتنمية املجتمع باأبوظبي. واأعلنت جلنة االحتفال املنبثقة 
عن  الريا�شية  االجن���ازات  اأ�شحاب  تكرمي  حلفل  العليا  اللجنة  من 

اكتمال كافة اال�شتعدادات الإقامة احلفل. 
)التفا�شيل �س18(

بهدف تر�سيخ مكانة الإمارات اإقليميا وعامليا

حممد بن را�شد يوجه بتنظيم القمة احلكومية �شنويا 

حمتجون يغلقون دار الق�ساء العايل يف القاهرة 

وزير العدل: مر�شي اأخطاأ باإقالة النائب العام ال�شابق 

م�شّلحون يقتحمون وزارة العدل 
الليبية وي�شيطرون على جميع مرافقها 

•• طرابل�س-يو بي اأي:

الليبية  ال��ع��دل  وزارة  مبنى  االأح����د،  ام�����س  جم��ه��ول��ون،  م�شّلحون  اقتحم 
و�شيطروا على جميع مرافقها.

عقده  �شحفي  موؤمتر  خ��الل  املرغني،  �شالح  الليبي  العدل  وزي��ر  واأع��ل��ن 
م�شّلحني  اإن  ال���وزراء،  وع��دد من  زي���دان،  علي  رئي�س احلكومة  اإىل جانب 
عملية  اأن  اىل  م�شرياً  عليها،  وا�شتولوا  ال��وزارة  مبنى  اقتحموا  جمهولني 
امل��ق��ر م��ن جميع  ن��ظ��راً الإخ���الء  اأي �شحايا  االق��ت��ح��ام مل ت�شفر ع��ن وق��ع 

موظفيه قبل و�شول املقتحمني اإليه.
واأ�شاف اأن هذا االأمر يهدف اإىل اإرهاب العدالة"، موؤّكداً على اأن العدالة لن 

ُتقتل واأن ال�شرعية لن تنتهى، نحن ال نخاف من الباطل.
اأنهم  ودعا املقتحمني اإىل التفكري اجلدي يف عواقب فعلتهم، م�شّدداً على 

�شيتعّر�شون للم�شاءلة القانونية، املحلية منها وحتى الدولية.

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وجه 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل بتنظيم القمة احلكومية ب�شكل �شنوي على اأن يكون 
موعد انعقادها املقبل يف الفرتة من 10 اإىل 12 فرباير 
من العام 2014. واأكد معايل حممد عبداهلل القرقاوي 
وزير �شوؤون جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املنظمة للقمة 
احلكومية اأن توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم تاأتي بهدف تر�شيخ مكانة دولة االإمارات 
كمركز اإقليمي وعاملي لالإبداع احلكومي وتر�شيخ و�شع 

•• القاهرة-وكاالت:

الرئي�س  اإن  مكي،  اأح��م��د  امل�شت�شار  ال��ع��دل،  وزي��ر  ق��ال 
حم��م��د م��ر���ش��ي اأخ���ط���اأ ع��ن��دم��ا اأق�����ش��ى ال��ن��ائ��ب العام 

ال�شابق، امل�شت�شار عبد املجيد حممود.
واأ�شاف وزير العدل، يف مداخلة هاتفية مع االإعالمي 
معتز الدمردا�س، يف برنامج م�شر اجلديدة على قناة 
احل��ي��اة 2، اأن���ه وق���ف م��ع ق���رار ال��رئ��ي�����س م��ر���ش��ي رغم 

اخلطاأ، الأن مر�شي ح�شن النية، على حد و�شفه.
القانون،  �شحيح  يف  اأخ��ط��اأ  الرئي�س  ب��اأن  مكي  و���ش��رح 
ومل اأملك تغيري اأو ت�شحيح اخلطاأ، م�شريا يف الوقت 
ذاته اإىل اأنه ال ينتمي جلماعة االإخوان، حيث قال: اأنا 
اأن املجتمع االآن مق�شم بني  اإخ��وان . و�شرح مكي  م�س 
خمطئني ب� ح�شن النية مثل الرئي�س مر�شي ومف�شدين 

يريدون خراب البلد.
رد  عندما  �شباق،  حلبة  ي�شبه  ما  اإىل  احللقة  وحتولت 
على الوزير كل من االإعالمي جمال عنايت واملحامي 

ومن�شة  وط��ن��ي  وح���وار  �شنوي  كلقاء  احلكومية  القمة 
احلكومية.  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  اخل���دم���ات  ل��ت��ط��وي��ر  تفاعلية 
القادمة  ال����دورة  اإن  ال��ق��رق��اوي  م��ع��ايل حممد  واأ���ش��اف 
يف  جديدة  مفاهيم  تطوير  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  �شرتكز 
تقدمي اخلدمات احلكومية وذلك تنفيذا لروؤية �شاحب 
حكومة  حول  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
كما  اخل��دم��ات احلكومية  م��ن  ال��ق��ادم  واجل��ي��ل  امل�شتقبل 
ال�شابقة  القمة  اأعلنها �شموه خالل جل�شته احلوارية يف 
�شموه  و���ش��ع��ه  ال���ذي  ال��ه��دف  ب��ال��ع��م��ل لتحقيق  وال���ب���دء 
للحكومة باأن تكون م�شيافة كالفنادق وتعمل 24 �شاعة 

ك�شركات الطريان.                       )التفا�شيل �س3(

الدويل خالد اأبو بكر قائلني اإن ح�شن النية رمبا ياأتي 
فبادرهم  من�شبك،  م��ن  ت�شتقيل  اأن  وعليك  ب��ك��وارث 

الوزير بالرد: م�س ه�شمتكم وال هام�شي من من�شبي.
ج���اء ه���ذا يف ال���وق���ت ال����ذي اأغ���ل���ق ف��ي��ه ال��ع�����ش��رات من 
ومبنى  النق�س  حمكمة  امل�شرية،  للمعار�شة  املنتمني 
دار الق�شاء العايل حيث مكتب النائب العام، مهددين 
عن  وباالإفراج  باإقالته  ومطالبني  الدخول  من  مبنعه 

زمالئهم املوقوفني من قبل ال�شرطة.
وج��ن��ازي��ر حديدية  اأق��ف��اال  امل��ت��ظ��اه��رون  و���ش��ع  وبينما 
من  العام  النائب  مبنع  مهددين  االأب���واب،  جميع  على 
الو�شول اإىل مكتبه، توافد ع�شرات من ن�شطاء حركة 
ام�س  معار�شة  �شيا�شية  قوى  وعنا�شر  6اأبريل  �شباب 
مكتب  ح��ي��ث  ال��ع��ايل،  ال��ق�����ش��اء  دار  مبنى  حم��ي��ط  اإىل 
القاهرة،  امل�شري طلعت عبد اهلل بو�شط  العام  النائب 
مت  الذين  زمالئهم  عن  وب��االإف��راج  باإقالته  مطالبني 
اإلقاء القب�س عليهم خالل مظاهرة جرت موؤخراً اأمام 

منزل وزير الداخلية اللواء حممد اإبراهيم.

الفجر........    04:53            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:40  
الع�صاء......   08:10

فل�شطينيون ير�شقون باحلجارة �شيارة ع�شكرية ا�شرائيلية يف ال�شفة  )رويرتز(

متظاهرون �شد النائب العام يقفون امام مقر املحكمة العليا بالقاهرة  )رويرتز(

اأول طائرة بدون طيار حتلق فوق احلجر الأ�سود بالعا�سمة 

انفجارات وا�شتباكات وق�شف �شاروخي على دم�شق

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حقل  يف  العاملة  ال�����ش��رك��ات  ق��ال��ت 
الطبيعي  للغاز  االإ�شرائيلي  تامار 
�شاحل  ق��ب��ال��ة  ال���واق���ع  احل��ق��ل  اإن 

البحر املتو�شط بداأ يف �شخ الغاز.
واملياه  الطاقة  ل���وزارة  بيان  واأف���اد 
بداأ �شخ الغاز الطبيعي من موقع 
لالإنتاج  جديدة  من�شة  اإىل  تامار 
ومنها  اأ������ش�����دود،  ق�����رب  ال���ب���ح���ري 
اىل  �شاعة   24 غ�شون  يف  �شي�شل 

حمطة اأ�شدود يف اجلنوب.
وح��ق��ل ت��ام��ار ال���ذي ي��ح��ت��وي على 
احتياطي موؤكد قدره 238 مليار 
 130 بعد  على  يقع  مكعب،  م��رت 
كلم قبالة مدينة حيفا املطلة على 

املتو�شط.
ال��ط��اق��ة واملياه  وق���د رح���ب وزي����ر 
بهذا  ب���ي���ان  يف  ����ش���ال���وم،  ���ش��ي��ل��ف��ان 
احل���دث، وا�شفا ه��ذا ال��ي��وم ب��� يوم 
جمال  يف  اإ�����ش����رائ����ي����ل  ا����ش���ت���ق���الل 
رئي�س  اأ�����ش����در  ب������دوره  ال���ط���اق���ة. 
ن��ت��ن��ي��اه��و بيانا  ب��ن��ي��ام��ني  ال������وزراء 
و���ش��ف ف��ي��ه ه���ذا ال���ي���وم ب���اأن���ه يوم 

عظيم لالقت�شاد االإ�شرائيلي.
ن��ح��ن نخطو  ن��ت��ن��ي��اه��و  واأ�����ش����اف 

االح���ت���الل. واأو����ش���ح ال�����ش��ه��ود اأن 
املواجهات خفت حدتها بعد اقتحام 
التي  االإ�شرائيلية  القوات اخلا�شة 
الكهربائي  ال�����ش��ع��ق  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
املغلف  املعدين  والر�شا�س  والغاز 
امل�شجد  ح���را����س  ل��ق��م��ع  ب��امل��ط��اط 
اأ�شفر  م���ا  وامل���راب���ط���ني  وامل�����ش��ل��ني 
ع��ن اإ���ش��اب��ة اأح����د احل���را����س وعدد 
نقلوا على  باالختناق  امل�شلني  من 
االأق�شى  امل�����ش��ج��د  ل��ع��ي��ادة  اإث���ره���ا 
ل��ل��ع��الج ب��ج��ان��ب اع���ت���ق���ال ح���وايل 

ع�شرة من امل�شلني. 
مئات  اق���ت���ح���م  ذات�������ه  ال����وق����ت  يف 
�شباح  االإ�شرائيليني  امل�شتوطنني 
�شليمان  ب������رك  م���ن���ط���ق���ة  ام���������س 
الرتاثية ببلدة اخل�شر جنوب بيت 

حلم بال�شفة الغربية.
 700 ح������وايل  اإن  ����ش���ه���ود  وق������ال 
بحجة  ال��ربك��ة  داه��م��وا  م�شتوطن 
املكان حتت  يهودية يف  �شعائر  اأداء 

حماية اجلي�س االإ�شرائيلي.
اإ�شتيطانية  ج���م���ع���ي���ة  وك�����ان�����ت 
اإ�شرائيلية دعت لهذه امل�شرية،التي 
ت�����ت�����زام�����ن م������ع دع����������وة اق����ت����ح����ام 
املناطق  م���ن  ل���ع���دد  امل�����ش��ت��وط��ن��ني 

االأثرية وال�شياحية بال�شفة.

اأفغان�شتان  م��ن  الن�شحاب 
دولر مليار   6 اأمريكا  يكلف 

•• كابول-ا.ف.ب:

�شيكلف ان�شحاب القوات االمريكية 
 68 ينت�شر  حيث  افغان�شتان  م��ن 
ال���ف ج��ن��دي ام���ريك���ي، م���ا ب���ني 5 
و4،6   3،9 )بني  دوالر  مليار  و6 

مليار يورو( .
�شابريو  ���ش��ت��ي��ف��ن  اجل�����رال  وق����ال 
املكلف عملية االن�شحاب االمريكي 
ان  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  خ��ط��ي  رد  يف 
للحرب.  طبيعي  تطور  االن�شحاب 
واحد  افغان�شتان  من  واالن�شحاب 
تاريخ  يف  ال���ت���ح���دي���ات  اك�����رب  م����ن 
ع��م��ل��ي��ات ال��ن��ق��ل ال��ع�����ش��ك��ري جلهة 

اال�شتقالل  ن��ح��و  م��ه��م��ة  خ���ط���وة 
العقد  ال��ط��اق��ة. خ���الل  يف جم���ال 
ال����ف����ائ����ت ط�����ورن�����ا ق�����ط�����اع ال����غ����از 
اأمر  وه���و  اإ���ش��رائ��ي��ل،  يف  الطبيعي 
االإ�شرائيلي  ل��الق��ت�����ش��اد  م��ف��ي��د 

وجلميع االإ�شرائيليني.
عام  اكت�شف  ال���ذي  ت��ام��ار  وم��وق��ع 
�شركة  ا�شتثماره  ت��ت��وىل   2009
نوبل  العمالقة  االأمريكية  النفط 
�شركات  ث�����الث  م����ع  ب����اال�����ش����رتاك 
واإ�شرامكو  ديليك  ه��ي  اإ�شرائيلية 

ودور اآلون.

عنا�شر  اعتقلت  اخ���رى  جهة  م��ن 
�شرطة  يف  اخل���ا����ش���ة  ال�����وح�����دات 
عددا  ام�س  االإ�شرائيلي  االحتالل 
العلم  حلقات  وطلبة  امل�شلني  من 
اإثر اقتحام 280 م�شتوطنا باحات 
امل�شجد االأق�شى. وقال �شهود عيان 
اإن عددا اآخر من املواطنني اأ�شيبوا 
جراء املواجهات التي اندلعت اليوم 
بني �شرطة االحتالل وامل�شلني اإثر 
بجانب  م�شتعربني  �شتة  اق��ت��ح��ام 
امل�شتوطنني  م���ن  ال��ك��ب��ري  ال���ع���دد 
�شرطة  بحماية  االأق�����ش��ى  امل�شجد 

•• عوا�صم-وكاالت:

�شهدت ام�س العا�شمة ال�شورية دم�شق عدة انفجارات يف مناطق 
متفرقة جراء ق�شف قوات النظام لها، يف وقت �شقط فيه �شبعة 
بني  ا�شتباكات  دارت  كما  بحم�س.  معظمهم  االأق��ل  على  قتلى 
اجلي�شني احلر والنظامي، وقام االأخري بق�شف جوي ومدفعي 

على اأكرث من حمافظة �شورية.
واأفادت �شبكة �شام اأن قوات النظام ق�شفت بال�شواريخ منطقة 
العدوي و�شط دم�شق، مما اأحدث انفجارا كبريا وتدمريا لعدد 
من املباين ال�شكنية، وانت�شار حالة من الهلع بني �شكان احلي. 
ويف ريف دم�شق �شهدت كل من داريا واملع�شمية وعربني ق�شفا 

عنيفا من قوات النظام.
دارت بني اجلي�س احلر  ا�شتباكات عنيفة  اإن  نا�شطون  كما قال 
التن�شيق املحلية  واأف��ادت جلان  النظام يف درعا وريفها.  وق��وات 
لقوات  تابعة  ع�شكرية  حواجز  ا�شتهدفوا  املعار�شة  م�شلحي  اأن 

النظام يف حي الكرك بدرعا، ا�شتخدموا فيها اأ�شلحة ثقيلة.
ويف الرقة ا�شتهدفت عنا�شر من اجلي�س احلر مقر الفرقة 17 

التابعة لقوات النظام.

وق���ال ن��ا���ش��ط��ون ���ش��وري��ون اإن اجل��ي�����س احل���ر ا���ش��ت��خ��دم قذائف 
الهاون يف ق�شفه مقر الفرقة مما اأ�شفر عن تدمري اأجزاء منه 
وا�شتعال احلرائق فيه، وياأتي هذا الق�شف يف حماولة للجي�س 
احلر ال�شيطرة على مقر الفرقة التي تعد اإحدى معاقل قوات 
الق�شف  مع  وبالتزامن  ال��رق��ة.  مدينة  يق�شف  ومنها  النظام 

دارت ا�شتباكات بني الطرفني يف حميط املنطقة.
ويف حم�س �شقط قتيالن وع��دد من اجلرحى، ودم��ر عدد من 
املباين جراء الق�شف براجمات ال�شواريخ على مدينة الر�شنت، 
كما ج��رح ع��دد م��ن االأ���ش��خ��ا���س بينهم اأط��ف��ال ون�����ش��اء يف بلدة 
البلدة  الثقيلة  باملدفعية  النظام  ق��وات  ق�شف  ج��راء  الغنطو 
بريف حم�س. اأما يف ال�شاحل فقد تعر�شت بلدة م�شيف �شلمى 

بالالذقية لق�شف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام.
احلر  اجلي�شني  بني  عنيفة  ا�شتباكات  اإدل��ب  حمافظة  و�شهدت 
النظامي  اجلي�س  ق�شف  كما  وكرناز،  كفرنبودة  يف  والنظامي 
ق���رى ري���ف اإدل����ب اجل��ن��وب��ي وق���رى ري���ف ح��م��اة ال�����ش��م��ايل من 

احلواجز املوجودة فيه.
اىل ذلك حلقت فوق احلجر االأ�شود يف حميط العا�شمة دم�شق 
طائرة من دون طيار، ح�شب �شور بثها نا�شطون على االإنرتنت، 

وتال ذلك ق�شف عنيف براجمات ال�شواريخ على احلجر االأ�شود، 
اأ�شفر عن اإ�شابات بني ال�شكان واأ�شرار ج�شيمة باملمتلكات.

وا�شتهدفت قوات النظام حي جوبر يف اأطراف العا�شمة بقذائف 
يف  احلر  اجلي�س  مقاتلو  ت�شدى  املطارات  حرب  ويف  الدبابات. 
حم�س وريفها بالق�شري ملحاولة قوات النظام اإي�شال اإمدادات 
اجلي�س  كتائب  حتا�شره  ال��ذي  الع�شكري  ال�شبعة  مطار  اىل 
احلر، وح�شب املعار�شة ال�شورية فقد مت اال�شتيالء على اأ�شلحة 

ودبابات وقتل واإ�شابة عدد من جنود النظام.
النظام على منطقة درعا، حيث كثف ق�شفه بالطريان  ويركز 
على  احل��ر  اجلي�س  ا�شتيالء  اأع��ق��اب  يف  مناطقها  على  احلربي 
درعا  ومدينة  دم�شق  بني  القدمي  الطريق  على  الواقعة  داع��ل 
مناطق  على  املعار�شة  �شيطرة  بعد  معزولة  �شبه  ب��ات��ت  ال��ت��ي 

حميطة بها مع بقاء �شيطرة قوات النظام على املركز.
ويف حماولة لوقف زحف اجلي�س احلر باجتاه دم�شق اأقام مثلثاً 
اأمنياً ح�شد فيه قوات واآليات �شمال درعا، فيما يتقدم اجلي�س 
ب��ع��د �شيطرته ع��ل��ى ثكنات  امل��ح��اف��ظ��ة  اأق�����ش��ى ج��ن��وب  احل���ر يف 
ان���دالع معركة  بقرب  تنبئ  ت��ط��ورات  وه��ي  وح��واج��ز،  ع�شكرية 

حا�شمة يف درعا.

اإ�سرائيل تبداأ �سرقة الغاز من املتو�سط

مئات امل�شتوطنني يقتحمون الأق�شى ومنطقة تراثية يف ال�شفة
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نهيان ي�شيد بقيادة خليفة لدولة 
الإمارات نحو اقت�شاد املعرفة 

•• اأبوظبي-وام: 

الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  اأن  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
لدولة  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
االم���ارات حققت يف وق��ت ق�شري للغاية اجن���ازات رائ���دة يف 

تطوير اقت�شاد قائم على املعرفة وتطوير املجتمع.
االأول  الدويل  للموؤمتر  االفتتاحية  الكلمة  وقال معاليه يف 
اأبوظبي  اأعماله يف  بداأ  الذي  املعلومات  لتقنية  اإ�س  �شي  بي 
ام�س حتت �شعار نحو ابتكارات القرن احلادي والع�شرين اإن 

القرن احلادي والع�شرين هو قرن الفر�س الواعدة.
)التفا�شيل �س4(

حممد بن را�شد 
يح�شر حفل زفاف

•• دبي-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�شيخ  و�شمو  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  مكتوم بن حممد بن 
حاكم دبي و�شمو ال�شيخ جوعان بن حمد ال 
متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  ومعايل  ث��اين 
الفريق  و�شعادة  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد 
�شاحب  مكتب  مدير  الفتان  را���ش��د  م�شبح 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو 

الوزراء حاكم دبي.         )التفا�شيل �س3(

يرف�ض  اللبناين  الرئي�ض 
النواب  جمل�ض  ولية  متديد 

•• بريوت-وكاالت:

ال��ل��ب��ن��اين مي�شال  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
�شليمان رف�شه التوقيع على متديد 
والية جمل�س النواب، موؤكدا على 

�شرورة اإجراء انتخابات نيابية.
البطريرك  وعقب لقاء ثنائي مع 
ب�������ش���ارة ال�����راع�����ي، قال  امل���������اروين 
اللبنانيني  م��ع��ظ��م  اإن  ���ش��ل��ي��م��ان 
ي�����ري�����دون االن����ت����خ����اب����ات وف���ق  ال 
حاليا  ال�شاري  االنتخابات  قانون 
وامل���ع���روف ب��ق��ان��ون ال�����ش��ت��ني، لكن 
كل اللبنانيني يريدون االنتخابات 

وتداول ال�شلطة.
اإذا  اأنه  اإىل  اللبناين  ونّبه الرئي�س 
وفق  نيابية  انتخابات  اإج���راء  ك��ان 
فاإن  ك��ب��رياً،  خ��ط��اأ  ال�شتني  ق��ان��ون 

عدم اإجرائها خطيئة كربى.
االأ�شا�شية  "املهمة  اأن  واع���ت���رب 
���ش��ت�����ش��ك��ل تكمن  ال���ت���ي  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
االأهلي،  ال�شلم  على  املحافظة  يف 
ن�س  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ال��د���ش��ت��ور وال مي��ك��ن الأي  ع��ل��ي��ه��ا 
حكومة  واأن  تعطيلها،  اإداري  قرار 
اإجراء  ميكنها  االأع��م��ال  ت�شريف 

االنتخابات.
وكان �شليمان قد دعا يوم اخلمي�س 
لت�شمية  ن��ي��اب��ي��ة  ا���ش��ت�����ش��ارات  اإىل 

رئي�س احلكومة اجلديد.
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الإعالن عن حتويل مداخل وخمارج الطرق املوؤدية اإىل مطار اأبوظبي الدويل
االأعمال القائمة عليها �شركة اأبوظبي للمطارات يف تطوير 
التحتية،  بنيته  وحتديث  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  وتو�شعة 
وذلك لتلبية متطلبات ال��زوار يف ظل ما ي�شهده املطار من 
منو متزايد يف حركة امل�شافرين. كما ت�شتمل هذه االأعمال 
اأي�شاً على تو�شعة �شالة مناولة احلقائب واإن�شاء 20 بوابة 
مغادرة جديدة للم�شافرين و�شالة جديدة لرجال االعمال 
وبوابات لطائرات ال� A380 ، باالإ�شافة اإىل حتديث مدرج 
املطار ال�شمايل واإن�شاء 9 مواقف للطائرات. وتعتذر �شركة 
التحديثات  اأع��م��ال  م��ن  ازع���اج  اأي  ع��ن  للمطارات  اأب��وظ��ب��ي 
وتوؤكد التزامها بتقدمي خدماتها املتميزة لكافة م�شتخدمي 
اإىل  الو�شول  على  امل�شتمر  والعمل  ال��دويل  اأبوظبي  مطار 

امل�شتوى املن�شود.

•• ابوظبي-الفجر:

تعلن �شركة اأبوظبي للمطارات عن حتويل مداخل وخمارج 
الطرق املوؤدية اإىل مطار اأبوظبي الدويل اعتباراً من تاريخ 
الطرق  وا���ش��ت��ح��داث  ي��ون��ي��و،   6 ول��غ��اي��ة   2013 اب��ري��ل   7
البديلة واملنافذ الكائنة بالطابق ال�شفلي ملباين املطار بداًل 
ال��ف��رتة.  ه��ذا وتطلب ال�شركة م��ن كافة  منها خ��الل ه��ذه 
وخا�شة  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  وم�شتخدمي  ال��ق��ادم��ني 
امل��غ��ادري��ن وامل��ودع��ني ب�����ش��رورة ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��رق البديلة 
املوؤدية اإىل مواقف ال�شيارات امللحقة مبباين ال�شفر 1و3 ثم 
التوجه اإىل املنافذ ال�شفلية للمطار. وتقدم �شركة اأبوظبي 
للمطارات مواقف ال�شيارات جماناً يف ال�شاعة االأوىل لكافة 

ال�شركة  تنوه  كما  التحويل.  ه��ذا  م��دة  وذل��ك طيلة  ال���زوار 
ال��ب��دي��ل��ة م���ن واإىل مطار  ال���ط���رق  ال���ت���اأك���د م���ن  ل�������ش���رورة 
اأبوظبي الدويل واملوؤدية اإىل مدينة اأبوظبي، دبي، وجزيرة 
يا�س.  ويرجع الهدف من حتويل م�شارات والطرق املوؤدية 
تنفيذ  االإنتهاء من  ت�شريع  اإىل  ال��دويل  ابوظبي  اإىل مطار 
م�شروع نفق امل�شافرين اجلديد الذي يربط مبنى امل�شافرين 
ب�شالة القادمني اجلديدة )قيد التنفيذ( والتي �شوف متكن 
و�شيارات  ال�����ش��ي��ارات  م��واق��ف  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  امل�شافرين 
االجرة والليموزين يف فرتة وجيزة جداً ، حيث �شوف يقطع 
20 مرتاً فقط من �شالة اجلمارك عو�شا  امل�شافر م�شافة 
140 م��رت. ويعترب  ع��ن ال��ت��ي ك��ان يقطعها وال��ت��ي ت��ق��ارب 
اإن�شاء هذا النفق وتو�شعة �شالة القادمني جزء ال يتجزاأ من 

هزاع بن زايد يرتاأ�ض اجتماعا ملناق�شة التعليم العام واخلا�ض يف اإمارة اأبوظبي

�شندوق الزواج يعتمد اأ�شماء 306 م�شتفيدين من الدفعة الثانية للعام اجلاري ملنحة الزواج 

�شرطة اأبوظبي ت�شبط �شاحرا بعد 10 اأيام من دخوله الدولة ك�شائح 

موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية تختتم م�شاركتها يف معر�ض وموؤمتر ديهاد 2013
•• دبي-وام:

اختتمت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل 
نهيان لالأعمال االإن�شانية م�شاركتها 
دبي  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات  يف 
ديهاد  والتطوير  لالإغاثة  ال��دويل 
رعاية  حت���ت  اأق���ي���م  ال����ذي   2013
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
رع���اه اهلل . و���ش��رح ���ش��ع��ادة حممد 
حاجي اخلوري مدير عام موؤ�ش�شة 
اآل نهيان لالأعمال  خليفة بن زايد 
االإن�شانية..اأن معر�س وموؤمتر دبي 
ديهاد  والتطوير  لالإغاثة  ال��دويل 
االإن�شاين  ال��وج��ه  يعك�س   2013
امل�شرق للدولة مبا متلكه من �شجل 
خارطة  على  وفعال  موؤثر  اإن�شاين 
واأ�شاف  ال��ع��امل��ي.  االإن�����ش��اين  العمل 
املنطقة  االأك���رب يف  امل��وؤمت��ر يعد  اأن 
واملو�شوعات  امل�����ش��ارك��ة  ح��ي��ث  م��ن 
جدول  ت�شمنها  التي  واملحا�شرات 
بالعمل  ت���ه���ت���م  وال�����ت�����ي  اأع����م����ال����ه 

االإغ����اث����ي واالإمن�����ائ�����ي. ����ش���ارك يف 
املوؤمتر الذي افتتحته حرم �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 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
���ش��م��و االأم�����رية ه��ي��ا ب��ن��ت احل�شني 
لل�شالم  امل���ت���ح���دة  االأمم  ����ش���ف���رية 
ال��ع��امل��ي��ة للخدمات  امل��دي��ن��ة  رئ��ي�����س 
االإن�شانية.. 275 �شركة وموؤ�ش�شة 
ومتخ�ش�شا  حم����ا�����ش����را   50 و 
العامل.  ح���ول  دول����ة   66 مي��ث��ل��ون 
لالأعمال  موؤ�ش�شة خليفة  وعر�شت 
االإن�����ش��ان��ي��ة خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر ديهاد 
الذي نظمته مدينة دبي للخدمات 
ومطبوعات  ل��وح��ات   .. االإن�����ش��ان��ي��ة 
اأن�شطتها وبراجمها  وكتيبات حول 
املتعددة  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  االإن�����ش��ان��ي��ة 
اإىل  اإ�شافة  الدولة وخارجها  داخل 
امل�شاريع  جم�شمات  بع�س  ع��ر���س 
ال��ه��ن��د���ش��ي��ة م��ث��ل ����ش���االت االأف�����راح 
خمتلف  يف  املوؤ�ش�شة  تنفذها  ال��ذي 

اأنحاء الدولة .

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 
الوطني  االأم��ن  اآل نهيان م�شت�شار 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
مو�شعا  اجتماعا  اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارة 
ع�����ددا م���ن مم��ث��ل��ي اجلهات  ���ش��م 
اإم������ارة  احل���ك���وم���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
اأب����وظ����ب����ي وذل������ك ل���ل���وق���وف على 
ب�شقيه  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  اأو�����ش����اع 
ال��ع��ام واخل���ا����س وات���خ���اذ م��ا يلزم 
اإج�����راءات وم��ع��اي��ري لالرتقاء  م��ن 
بهذا القطاع مبا يتما�شى مع منو 
االإمارة وتطورها يف �شتى املجاالت 
املواطنني  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  ومب���ا 
واملقيمني يف االإمارة وي�شعها على 
واملنتجة  املتقدمة  ال���دول  خ��ارط��ة 

يف جمال التعليم.
االجتماع  ب��داي��ة  يف  ���ش��م��وه  وق����ال 
خمتلف  نتداول  لكي  اليوم  نلتقي 
�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  واالأف���ك���ار  االآراء 
ال��ق��ط��اع احليوي  ب��ه��ذا  ال��ن��ه��و���س 
االآليات  واإي��ج��اد  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
خمتلف  مل������واج������ه������ة  وال�����������ش�����ب�����ل 
وامل�شي  القطاع  التحديات يف هذا 
به قدما وتطويره مبا يتالءم مع 

يتجزاأ من التعليم .
ه����ذه  اأن  ع����ل����ى  �����ش����م����وه  و�������ش������دد 
بالعمل  اإال  ت��ت��ح��ق��ق  ال  االأه������داف 
وبال�شراكة  وامل��ت��وا���ش��ل  ال������دوؤوب 
يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 
االإم�����ارة خ��ا���ش��ة م��ع ت��واف��ر النية 
ال�شراكة  ه���ذه  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����ش��ادق��ة 
وت���وث���ي���ق���ه���ا مل�����ش��ل��ح��ة االأج�����ي�����ال 
متوقفا عند �شرورة اأن ال يقت�شر 
على  الوطنية  بالهوية  االه��ت��م��ام 
القطاع العام وحده بل هي عملية 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ي�شكل  متكاملة 
عليه  وترتتب  منها  اأ�شا�شيا  ج��زءا 

واجبات جتاهها.
وتوقف �شموه يف هذا االإط��ار عند 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وم���ا ت��واج��ه��ه من 
التعليم  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  حت���دي���ات 
الوطنية  الهوية  �شوغ  �شياق  ويف 
وح���ر����س ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة على 
الدعم الإجناح  اأ�شكال  كافة  توفري 
ه����ذه امل�������ش���رية. واأك������د ���ش��م��وه اأن 
اأع��ن��اق��ن��ا ولهم  اأم���ان���ة يف  ال��ط��ل��ب��ة 
اأف�شل  كل احلق يف احل�شول على 
من  ���ش��واء  التعليمية  امل��م��ار���ش��ات 
اأو  امل���ن���اه���ج  اأو  امل���ح���ت���وى  ن���اح���ي���ة 
وال���ظ���روف  ال��ب��ي��ئ��ة  اأو  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

طريقها  وي�شق  االإم���ارة  متطلبات 
انطالقا من  وذلك  امل�شتقبل  نحو 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الفريق  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اأهمية خا�شة  والتي تويل التعليم 
الدور  م��ن  ان��ط��الق��ا  وا�شتثنائية 
ال�����ذي ي��ل��ع��ب��ه يف ح��ا���ش��ر االإم�����ارة 

وم�شتقبلها .
نتحدث  ح����ني  ����ش���م���وه  واأ�������ش������اف 
�شوغ  يف  دوره  وع���ن  التعليم  ع��ن 
بال�شرورة  فاإننا  الوطن  م�شتقبل 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  ع����ن  ن���ت���ح���دث 
تتما�شك دون  ت�شتقيم وال  التي ال 
مناهج تعليمية تنه�س بها وتوؤكد 
دورها ومكانتها وتقدم تاريخ املكان 
مدرو�شة  علمية  بطريقة  وت��راث��ه 
ت��ت��وخ��ى خم��اط��ب��ة ج��ي��ل ج��دي��د له 
متطلباته اخلا�شة ويواجه بدوره 
فاملعادلة  ال��ت��ح��دي��ات.  م��ن  الكثري 
التعليم  يكون  كيف  هي  احلقيقية 
الوطنية وكيف  الهوية  اإىل  ج�شرا 
ت��ك��ون ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ج����زءا ال 

التعليمية والطاقات الب�شرية وما 
�شرورية  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  ذل���ك  اإىل 
من  والب��د  القطاع  بهذا  للنهو�س 
يف  االن�����ش��ب��اط  عن�شر  ي��ت��واف��ر  اأن 
تتحقق  ل��ك��ي  التعليمية  العملية 
االأهداف املرجوة منها وال تتحول 
وهذا  ذات��ه��ا  ح��د  يف  وم�شكلة  عبئا 
اخلطط  ب���و����ش���ع  اإال  ي���ت���م  ال  م����ا 
التف�شيلية وو�شع االآليات الكفيلة 
ح�شر   . اخل���ط���ط  ه�����ذه  ب����اإجن����اح 
االج����ت����م����اع ال������ذي ع���ق���د ب���دي���وان 
اأب��وظ��ب��ي معايل  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل 
املزروعي  م��ب��ارك  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
التنفيذي  للمجل�س  العام  االأم��ني 
ال�شويدي  اأح��م��د  ن��ا���ش��ر  وم��ع��ايل 
االإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
ال���دك���ت���ور  ب����اأب����وظ����ب����ي و م����ع����ايل 
مديرعام  اخلييلي  خمي�س  مغري 
ومعايل  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 
رئي�س  امل���ن�������ش���وري  ع���ل���ي  م���اج���د 
ال��ب��ل��دي��ة ومعايل  ال�����ش��ئ��ون  دائ����رة 
جهاز  رئ���ي�������س  امل������ب������ارك  ري�����ا������س 
اأبوظبي للمحا�شبة. وقدم جمل�س 
عر�شا  ل�شموه  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
تواجه  التي  واحللول  بالتحديات 
اخل���ا����س مدعما  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 

•• اأبوظبي-وام:

اع��ت��م��دت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة ميثاء 
دولة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل  بنت 
�شندوق  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
م�شتفيدين   306 اأ���ش��م��اء  ال���زواج 
للدفعة  وذل���ك  ال����زواج  م��ن منحة 
باإجمايل   2013 ل��ع��ام  ال��ث��ان��ي��ة 
درهم  األ����ف  و180  م��ل��ي��ون��ا   11
للم�شتفيدين  بالفعل  حتويلها  مت 
البنكية  ح�����ش��اب��ات��ه��م  ط���ري���ق  ع���ن 
الر�شائل  خ���الل  م��ن  واإخ��ط��اره��م 

الن�شية الق�شرية.
ويقدم �شندوق الزواج املنحة املالية 

االإع����ان����ة االج��ت��م��اع��ي��ة وع���ل���ى اأن 
يكون ملتحقا بعمل واأن ال يتجاوز 
دخله ال�شهري االإجمايل 20 األف 
درهم بعد ا�شتقطاع ح�شة التقاعد 
للقانون  وفقا  تاأتي  املنح  هذه  واأن 
 1992 47 ل�شنة  االحت��ادي رقم 
وت���ع���دي���الت���ه وي����اأت����ي م��ك��م��ال مع 
اأر�شى  التي  االإجتماعية  ال�شيا�شة 
دعائمها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
دف��ع��ة يف  اأول  اهلل حيث مت ���ش��رف 

مايو 1993.
منحة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأو�����ش����ح����ت 
ال�������زواج ت��ل��ع��ب ال������دور االأك������رب يف 

الزواج  على  املقبلني  للمواطنني 
األف درهم تعطى على   70 بقيمة 
األف   40 االأوىل  الدفعة  دفعتني 
والثانية  ال��ق��ران  عقد  عند  دره���م 
30 األف درهم متنح بعد الدخول 
اأجل امل�شاهمة يف  كدعم مادي من 
متما�شكة  ام��ارات��ي��ة  اأ���ش��رة  تكوين 
وم�شتقرة �شمن �شروط و�شوابط 
ت�شجيع  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي  امل��ن��ح��ة 

الزواج من املواطنات.
املنحة  طالب  يكون  اأن  وي�شرتط 
امل����ح����دودة  االإم����ك����ان����ات  ذوي  م����ن 
نفقات  ع���ل���ى  ل����ه  ق�������درة  ال  مم����ن 
ي�����ش��ت��ف��ي��دون من  اأو مم���ن  ال�����زواج 

حت��ف��ي��ز ال�����ش��اب االإم����ارات����ي ب���زواج 
الزواج  عن  واالبتعاد  مواطنة  من 
ب��اأج��ن��ب��ي��ة وت��ب��ني ذل���ك م��ن خالل 
درا�شة ا�شتطالعية اأقامها �شندوق 
ال�شباب  وع��ي  ن�شبة  ح��ول  ال����زواج 
للزواج  ال�شلبية  باالآثار  املواطنني 
بغري مواطنات حيث تبني اأن 82 
باملائة من ال�شباب املواطنني لديهم 
بغري  للزواج  ال�شلبية  باالآثار  وعي 
يقبلون  ال  باملائة  و49  املواطنات 
الزواج بغري املواطنات و41 باملائة 
فيما  ذلك  قبول  احتمالية  لديهم 
اأف�����راد عينة  اأك���د 93 ب��امل��ائ��ة م��ن 
اأقرانهم  يوجهون  اأن��ه��م  ال��درا���ش��ة 

للزواج باملواطنات.
واأو����ش���ت م��ع��ايل ال��دك��ت��وره ميثاء 
ال�����ش��ام�����ش��ي ب��ال��ب��ح��ث ع����ن اأجن����ح 
ال�شباب  ل��دع��م  وال�شبل  ال��و���ش��ائ��ل 
االإم�������ارات�������ي وت���وج���ي���ه���ه ل����ل����زواج 
مطالبة   .. االإم��ارات��ي��ة  ب��امل��واط��ن��ة 
ب����رام����ج خم��ط��ط��ة لرفع  ب���و����ش���ع 
ال�شباب  ل�����دى  ال����وع����ي  م�����ش��ت��وى 
االإم�����ارات�����ي ن��ح��و اأه���م���ي���ة ال�����زواج 
اأمن  على  ذلك  وتاأثري  باملواطنات 
برامج  وتوجيه  املجتمع  وا�شتقرار 
ال���ت���اأه���ي���ل االأ������ش�����ري يف جم����االت 
الزواج  باأهمية  للتعريف  التعليم 

باملواطنات.

•• اأبوظبي -وام:

�شاحرا  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  �شبطت 
اأيام من دخوله  عربيا بعد ع�شرة 
االأ�شماء  ي��رب��ط  ���ش��ائ��ح��ا  ال���دول���ة 
ب��اخل��ي��ط واالإب������رة ل��ل��ت��األ��ي��ف بني 

القلوب.
واملباحث  التحريات  اإدارة  واألقت 
اأخ���ريا..  عليه  القب�س  اجلنائية 
بني  التاأليف  على  ق��درت��ه  مدعيا 
وم�شاعفة  ال�شحر  وف��ك  القلوب 
االأم�����وال ب��االت�����ش��ال ب��ع��امل اجلن 
م�شرتطا  االأرواح..  وا�شتح�شار 
�شحرية  خ��ل��ط��ة  ل���ك���ل  ت�������ش���ع���رية 

يقدمها للزبون.
واأظ��ه��رت اإح���دى ح��روز اجلرمية 
قيام امل�شتبه بخياطة اأ�شماء اأنا�س 

موؤكدة  م�������ش���ادر  م���ن  م��ع��ل��وم��ات 
اجلن�شية  عربي  �شائح  قيام  تفيد 
مبمار�شة  �شنة   38 ح  ح.  ي��دع��ى 
اأعمال ال�شحر وال�شعوذة وا�شتدراج 
الن�شاء  م�����ش��ت��ه��دف��ا  ال�����ش��ح��اي��ا.. 
خا�شة عرب ادعاءات كاذبة بقدرته 
بني  والتوفيق  االأ�شحار  فك  على 
جانب  اإىل  املتخا�شمني  الزوجني 
م�����ش��اع��ف��ة االأم����������وال ع����رب عقد 

�شحرية يخلطها بنف�شه.
واأ������ش�����اف ال��ع��ق��ي��د ب���ور����ش���ي���د اأن 
تاأكد  املهمة  بهذه  املكلف  الفريق 
االإج��رام��ي حيث مت  الن�شاط  من 
مع  والتوا�شل  االإج���راءات  تقنني 
امل�شتبه عرب اأحد عنا�شر ال�شرطة 
زبونة  بدور  قامت  التي  الن�شائية 
ادعت اأنها تريد حال جذريا حلل 

با�شتخدام  م��ط��وي��ة  ورق����ة  داخ����ل 
اإبرة وخيط على ما يبدو للتاأليف 
م�شتغال  القلوب  بني  التفريق  اأو 
اأجل  م��ن  ال��ب��ع�����س  وج��ه��ل  �شعف 

ك�شب املال ب�شفة غري م�شروعة.
وقال العقيد الدكتور را�شد حممد 
التحريات  اإدارة  م��دي��ر  ب��ور���ش��ي��د 
�شرطة  يف  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل���ب���اح���ث 
�شارعت  ال�����ش��رط��ة  اإن  اأب���وظ���ب���ي 
ع��ل��ي��ه مبجرد  ال��ق��ب�����س  ب���اإل���ق���اء 
و�شول معلومات توؤكد تورطه يف 
نظري  وال�����ش��ع��وذة  ال�شحر  اأع��م��ال 
ع��ل��ي��ه جلل�شة  االت���ف���اق  م��ب��ل��غ مت 
الدجل الواحدة فيما مت التحفظ 

على اأدوات اجلرمية .
واأرجع تفا�شيل الواقعة اإىل نهاية 
وردت  عندما  املا�شي  مار�س  �شهر 

عن  ف�شال  االأ���ش��ري��ة..  م�شاكلها 
م�شاعفة اأموالها.

ون���ق���ل ال��ع��ق��ي��د ب���ور����ش���ي���د اإف������ادة 
امل�شتبه اعرتافه باجلرمية زاعما 
�شرعية  رقية  ب��اأع��م��ال  يقوم  ب��اأن��ه 

ولي�س اأعمال �شحر و�شعوذة فيما
م��دي��ر حت���ري���ات �شرطة  اأو����ش���ح   
اأبوظبي اأن املواد امل�شبوطة تعترب 
من االأ�شناف التي ت�شتخدم عادة 
والتعاويذ  وال�����ش��ع��وذة  ال�شحر  يف 
م���ن���ه���ا ق�������ش���ا����ش���ات ورق�����ي�����ة من 
غري  بلغات  واالأح��اج��ي  الطال�شم 
مفهومة على اأ�شكال رموز هرمية 
واأوراق داخلها اأ�شماء اأنا�س مطوية 

با�شتخدام اإبرة وخيط
وم�شبحة  ب����خ����ور  ع����ن  ف�������ش���ال   
�شائلة  مواد  على  حتتوي  وعبوات 

وجافة تدخل جميعها يف التعاويذ 
وال�شحر والدجل.

التحريات  اإدارة  م���دي���ر  وق������ال 
�شرطة  يف  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل���ب���اح���ث 
اأبوظبي اإن ممار�شة اأعمال ال�شحر 
تهدد  خطرية  اآف��ة  تعد  وال�شعوذة 
اأمن املجتمع من خالل التالعب 
بعقول النا�س وا�شتغاللهم بطرق 
لت�شديق  انبهارهم  تثري  خداعية 

ممتهنيها الإنهاء معاناتهم.. 
تعزيز  ������ش�����رورة  ع���ل���ى  م���������ش����ددا 
التعامل  بعدم  املجتمعية  التوعية 
االأ�شاليب  ه���ذه  م��ث��ل  م��ع  ن��ه��ائ��ي��ا 
التي تعمل على ت�شليل اجلمهور 
اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ع���امل اجل���ن لعالج 
واالأمرا�س  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  اخل��الف��ات 

امل�شتع�شية.

والتنموي  االإغ�����اث�����ي  االإن���������ش����اين 
وتن�شيق املواقف والربامج امل�شرتكة 
للحد من معاناة االإن�شان يف الدول 
الطبيعية  للكوارث  تتعر�س  التي 
وال����ن����زاع����ات واحل��������روب. واأو����ش���ح 
خالل  م����ن  ه���دف���ت  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اأن 

تعزيز  اإىل  امل���وؤمت���ر  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
االإن�شاين  املحفل  هذا  يف  ح�شورها 
باإجنازاتها  وال���ت���ع���ري���ف  ال���ك���ب���ري 
وم�شاريعها االإن�شانية داخل وخارج 
الدولة بجانب التوا�شل والتن�شيق 
االإن�شاين  امل��ج��ال  يف  العاملني  م��ع 

و����ش���ن���اع ال����ق����رار ال��رئ��ي�����ش��ي��ني من 
املنظمات الدولية وغري احلكومية 
والهيئات  املتحدة  االأمم  ووك���االت 
الكوارث  الإدارة  احل��ك��وم��ي��ة  غ���ري 
واالأزمات لتبادل االأفكار واخلربات 
ال���ت���ي ت���ع���زز ال����ت����ع����اون االإن�������ش���اين 

ب��ال��ب��ي��ان��ات واالأرق��������ام وال����ب����ادرات 
عند  العر�س  وتوقف  واملقرتحات 
التعليم  القطاع اخلا�س يف  اأهمية 
خ�شائ�شه  واأب���������رز  االإم�����������ارة  يف 
با�شتمرار  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال���ت���وق���ع���ات 
كما  املقبلة  ال�شنوات  خ��الل  من��وه 
يف  امل�شتخدمة  املناهج  عند  توقف 
املختلفة  واأن���واع���ه���ا  ال��ق��ط��اع  ه���ذا 
املدار�س اخلا�شة  ترخي�س  واآليات 
وقدراتها اال�شتيعابية ربطا بالنمو 
التعليم  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  املتوقع 
اخلا�س �شمن املنظومة التعليمية 
يف االإم�����ارة م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��دي��د من 
ال��ع��ر���س عن  ال���ع���امل. وع���رب  دول 

االجتماعات  م��ن  �شل�شلة  نتيجة 
ال��ت��ي ع��ق��دت م���ع مم��ث��ل��ي العديد 
االإمارة.  يف  اخلا�شة  امل��دار���س  من 
وقد ناق�س االجتماع هذه الدرا�شة 
تلك  عناوينها  اأب���رز  عند  وت��وق��ف 
تواجه  ال��ت��ي  بالتحديات  املتعلقة 
التعليم  ق���ط���اع  يف  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
اال�شتثمار  م�شتويات  على  اخلا�س 
التنظيمية  وال��ب��ي��ئ��ة  وال��ت��م��وي��ل 
والطلب  وال��ع��ر���س  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
والتوطني  ال���وط���ن���ي���ة  وال����ه����وي����ة 
ذات  ال����ق���������ش����اي����ا  م������ن  وغ������ريه������ا 
اأن  اإىل  االأه��م��ي��ة. جت���در االإ����ش���ارة 
�شاركت  التي  واجلهات  القطاعات 

للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اهتمام 
التي توفر  االإ�شرتاتيجيات  بو�شع 
ال����ت����وازن ب���ني م��ت��ط��ل��ب��ات اجل����ودة 
واملجتمع وحتفز اال�شتثمار الفعال 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س م�����ش��ريا اإىل 
متكاملة  نظرة  اعتمد  املجل�س  اأن 
ال�شيا�شات  اإع�������داد  م��رح��ل��ة  م���ن 
اجلودة  وم��راق��ب��ة  الرتخي�س  اإىل 
وت���وف���ري ال���دع���م ل��ل��م��دار���س. بعد 
ذل��������ك ق��������دم جم���ل�������س اأب����وظ����ب����ي 
عر�شا  االق���ت�������ش���ادي  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
االقت�شادية  اجل��وان��ب  فيه  ت��ن��اول 
املتعلقة بقطاع التعليم اخلا�س يف 
االإم���ارة وج���اءت ال��درا���ش��ة املقدمة 

التنمية  ق��ط��اع  ه���ي  االج��ت��م��اع  يف 
االقت�شادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ب���ي���ئ���ة يف 
االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
وجمل�س اأبوظبي للتعليم وجمل�س 
االقت�شادي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  اأب���وظ���ب���ي 
ودائرة التنمية االقت�شادية ودائرة 
اأبوظبي  وبلدية  البلدية  ال�شوؤون 
للتخطيط  اأب����وظ����ب����ي  وجم���ل�������س 
ال�����ع�����م�����راين وج������ه������از اأب����وظ����ب����ي 
ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ة وم�����رك�����ز اأب���وظ���ب���ي 
واملعلومات  االإلكرتونية  لالأنظمة 
التعليم  قطاع  يف  املدار�س  وممثلو 

اخلا�س. 

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل رئي�ض �شرياليون

اللجنة املنظمة ملعر�ض وموؤمتر اآي�شنار 2014 
تبحث ا�شتعدادات تنظيم الدورة املقبلة

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية يف مكتبه بديوان عام الوزارة فخامة الدكتور 

اأرن�شت باي كوروما رئي�س جمهورية �شرياليون.
وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الثنائية بني 
�شرياليون  وجمهورية  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة 

امل�شالح  خلدمة  وتعزيزها  بتطويرها  الكفيلة  وال�شبل 
امل�شرتكة بني البلدين.

وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ع���ددا م��ن امل��و���ش��وع��ات وال��ق�����ش��اي��ا ذات 
وم�شتجدات  التطورات  اآخ��ر  وبحث  امل�شرتك  االهتمام 
ك��ل من  ال��ل��ق��اء  وال��دول��ي��ة. ح�شر  االإقليمية  االأو���ش��اع 
معايل �شامورا كمارا وزير اخلارجية والتعاون الدويل 

ومعايل األفا كانو وزير االإعالم بجمهورية �شرياليون.

•• اأبوظبي-وام:

االأمن  وم��وؤمت��ر  مل��ع��ر���س  املنظمة  العليا  اللجنة  بحثت 
اجتماعها  خ��الل   2014 اآي�شنار  املخاطر  ودرء  ال��دويل 
نائب  الكتبي  �شامل  احل��ريي  عبيد  الركن  اللواء  برئا�شة 
خطط   .. اللجنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد 
يتواكب  مبا  تنفيذه  واآلية  املقبل  املوؤمتر  لتنظيم  العمل 
خالل  العليا  اللجنة  وناق�شت  امل�شتقبلية.  املتطلبات  مع 
القائد يف  نائب  اجتماعات  قاعة  ال��ذي عقد يف  االإجتماع 
اأحمد  اللواء  اأبوظبي..بح�شور  ل�شرطة  العامة  القيادة 
�شرطة  يف  املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  الري�شي  نا�شر 
احلنكي  �شعيد  وال��ع��م��ي��د  اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شباط.. م��ن  وع���دد  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س 

. وقال  وامل��وؤمت��ر  امل��ع��ر���س  ال��ت��ي �شتطرح يف  امل��و���ش��وع��ات 

هو  اآي�شنار  اإن  الكتبي  �شامل  احل��ريي  عبيد  الركن  اللواء 
املن�شة الوحيدة التي تغطي ب�شكل متكامل �شوؤون االأمن 
ال�شالمة حتت مظلة واحدة يف منطقة  الوطني وق�شايا 
العام  دورة  اأن  واأو�شح  اأفريقيا.  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 
املقبل من املعر�س واملوؤمتر �شيقدم فيها ممثلو احلكومات 
واخلرباء واملعنيون بهذا القطاع حلوال متخ�ش�شة �شمن 
حم��اور عمل امل��وؤمت��ر وع��ر���س وت��ق��دمي اأح���دث خمرجات 
التحديات  اأب���رز  مبواجهة  الكفيلة  والتكنولوجيا  العلم 
وتقدمي  املعر�س  مرجعية  تر�شيخ  اأهمية  واأك��د  االأمنية. 
دورة اأكرب واأف�شل واأكرث �شمولية يف العام املقبل مبا يوفر 
املتطلبات االأمنية يف املنطقة. يذكر اآن اآي�شنار يوفر ل�شناع 
املفاهيم  اأح���دث  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  م��ن  ال��ق��رار 
واملرافق احليوية  املن�شاآت  االأمنية وحماية  والتكنولوجيا 

والتاأهب واال�شتجابة حلاالت الطوارئ ودرء املخاطر. 
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�ست�سكل لقاء دوريا وحوارا وطنيا ومن�سة لتطوير اخلدمات وال�سيا�سات احلكومية 

حممد بن را�شد يوجه بتنظيم القمة احلكومية �شنويا بهدف تر�شيخ مكانة الإمارات اإقليميا وعامليا
دورة 2014 �شرتكز على املفاهيم اجلديدة .. وبدء تطبيق روؤية حممد بن را�شد حول اجليل القادم من حكومات امل�شتقبل

•• دبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل بتنظيم القمة 
اأن  على  �شنوي  ب�شكل  احلكومية 
ي��ك��ون م��وع��د ان��ع��ق��اده��ا امل��ق��ب��ل يف 
12 فرباير  اإىل   10 م��ن  ال��ف��رتة 

من العام 2014.
واأك���������د م����ع����ايل حم���م���د ع���ب���داهلل 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال������وزراء 
توجيهات  اأن  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ق��م��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
بهدف  ت��اأت��ي  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

حممد بن را�شد يح�شر حفل زفاف
•• دبي-وام:

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شر 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ جوعان بن حمد ال ثاين ومعايل الفريق �شاحي خلفان 
مكتب  مدير  الفتان  را�شد  م�شبح  الفريق  و�شعادة  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  متيم 
ال��وزراء حاكم دبي و�شعادة خليفة  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
�شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي و�شعادة هالل �شعيد املري 
العثمان  حممد  بن  عبداهلل  ومعايل  العاملي  التجاري  دب��ي  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
�شفري دولة قطر لدى الدولة حفل الع�شاء الذي اأقامه ال�شيد فا�شل املزروعي ملنا�شبة 
زفاف جنله اأحمد رئي�س ق�شم ال�شيافة بدائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي اىل كرمية 
اللواء املتقاعد حممد �شدقي..ح�شر احلفل الذي اأقيم م�شاء اأم�س يف قاعة اجلوهرة 

مبدينة جمريا عدد من اأعيان البالد وكبار امل�شوؤولني واأهل واأقارب العرو�شني. 

بالعمل  والبدء  ال�شابقة  القمة  يف 
و�شعه  ال������ذي  ال����ه����دف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�شموه للحكومة باأن تكون م�شيافة 
�شاعة   24 وت���ع���م���ل  ك���ال���ف���ن���ادق 
وق��ال معايل   . ال��ط��ريان  ك�شركات 
حممد عبد اهلل القرقاوي متيزت 
احلكومية  للقمة  ال�شابقة  ال��دورة 
املبا�شر  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ب��دع��م 
مع  كبري  جمتمعي  وبتفاعل  لها 
فعالياتها وباهتمام اقليمي وعاملي 
كبري مبو�شوعاتها و�شيكون هدفنا 
القادمة  احلكومية  القمة  خ��الل 
اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��ل ذل��ك لرت�شيخ 
كمنتدى  احلكومية  القمة  مكانة 
املمار�شات  الأف�شل  حكومي  عاملي 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  �شنوي  وملتقى 

ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول�����ة االإم�������ارات 
لالإبداع  وع��امل��ي  اإق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز 
احل��ك��وم��ي وت��ر���ش��ي��خ و���ش��ع القمة 
احل��ك��وم��ي��ة ك��ل��ق��اء ���ش��ن��وي وح���وار 
لتطوير  تفاعلية  ومن�شة  وط��ن��ي 

اخلدمات وال�شيا�شات احلكومية.
القرقاوي  حممد  معايل  واأ���ش��اف 
ب�شكل  �شرتكز  القادمة  ال��دورة  اإن 
مفاهيم  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  اأ����ش���ا����ش���ي 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  ج�����دي�����دة يف 
ت��ن��ف��ي��ذا لروؤية  وذل����ك  احل��ك��وم��ي��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
حكومة  ح��ول  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل واجل����ي����ل ال����ق����ادم من 
اأعلنها  كما  احلكومية  اخل��دم��ات 
احلوارية  ج��ل�����ش��ت��ه  خ����الل  ���ش��م��وه 

ملناق�شة  دويل  م����ع����ريف  وجت����م����ع 
التطورات  واآخر  ال�شيا�شات  اأف�شل 
يف جم����ال رف��اه��ي��ة وت���ق���دم وخري 

جمل�س الوزراء حاكم دبي والفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
ال��ق��م��ة احلكومية  ���ش��ارك��وا يف  ق��د 
وتلقي  ح���وارات مبا�شرة  م��ن خ��ال 
االأ�شئلة من اجلمهور والرد عليها 
اأع����ط����ى زخ���م���ا مم���ي���زا للقمة  م����ا 
وج�����ذب اه���ت���م���ام امل���واط���ن���ني على 
فباتت  باأكملها  املنطقة  م�شتوى 
حديث ال�شاعة وال تزال تتفاعل يف 
االأو�شاط االجتماعية واالإعالمية 
ملا  االجتماعي  التوا�شل  وو���ش��ائ��ل 
ات�شمت به من م�شوؤولية و�شراحة 

القرقاوي  معايل  واأك���د  ال�شعوب. 
اأن القيادة الر�شيدة ر�شخت خالل 
ال�����ش��اب��ق��ة من��وذج��ا جديدا  ال��ق��م��ة 
لل�شفافية احلكومية على امل�شتوى 
واأر�شت ممار�شة مبتكرة  االإقليمي 
اجلمهور  مع  املبا�شر  التوا�شل  يف 
الوطنية  ال��ق�����ش��اي��ا  ج��م��ي��ع  ح����ول 
كان  مما  والتنموية  واالجتماعية 
له اأكرب االأثر يف جناح القمة ولقي 
����ش���دى وط��ن��ي��ا واإق��ل��ي��م��ي��ا مميزا 
واأثمر حوارا وطنيا مفتوحا وو�شع 
لتوقعات وطموحات  �شقفا جديدا 
املجتمع من االأداء احلكومي ب�شكل 
اأن �شاحب  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر   . ع���ام 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

ع��ل��ى مقاربات  ان��ط��وت  و���ش��ف��اف��ي��ة 
مبنية  االأهمية  بالغة  ومعلومات 
جتربة  حملتها  واقعية  اأ�ش�س  على 
دولة االإمارات يف العمل احلكومي 

وتطوير اخلدمات احلكومية.
تعد  التي  القمة احلكومية  وكانت 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل 
يومي  عقدت  قد  العربية  املنطقة 
11 و 12 فرباير املا�شي وجمعت 
ما يزيد على 2500 م�شارك من 
العربية  وال�����دول  االم�����ارات  دول���ة 
خبريا   150 جانب  اىل  ال�شقيقة 
دوليا عر�شوا جتاربهم وخرباتهم 
وور�شة  جل�شة  ث��الث��ني  يف  امل��م��ي��زة 
ع���م���ل ح�����ول حت��ق��ي��ق ال�����ري�����ادة يف 

اخلدمات احلكومية. 

جلنة التوفيق مبحكمة اأبوظبي العمالية تعيد 12 مليونا 
و800 األف درهم ل� 1836 عامال خالل 2012

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتعادة   2012 املا�شي  العام  اأبوظبي خالل  دائرة ق�شاء  العمالية يف  وامل�شاحلة  التوفيق  متكنت جلنة 
حقوق 1836 عامال بلغت قيمتها 12 مليونا و800 األف درهم .. وبلغت قيمة حقوق العامل يف واحدة 
منها نحو مليون و200 األف درهم. واأو�شح التقرير االإح�شائي ال�شادر عن ق�شم االإح�شاء بدائرة الق�شاء 
 99.8 بلغت  اجن��از  ن�شبة  حتقيق  ا�شتطاع  العمالية  املحكمة  يف  وامل�شاحلة  التوفيق  ق�شم  اأن  اأبوظبي  يف 
باملئة خالل العام املا�شي بزيادة 0.9 يف املائة عن العام 2011 وال��ذي بلغت ن�شبة االجن��از فيه 99 يف 
املائة واأن ن�شبة الق�شايا التي انتهت بال�شلح بلغت 26.96 يف املائة بواقع 1836 من جمموع الق�شايا 
181 ق�شية جمددة من ال�شطب ومعادة لل�شري فيها  6991 ق�شية منها  التي نظرتها والبالغ عددها 
و6810 ق�شية جديدة. واأكد ق�شم التوفيق وامل�شاحلة اأن الق�شايا العمالية التي اأحيلت للمحاكمة تبلغ 

ن�شبتها 73 يف املائة من الق�شايا بواقع 4732 ق�شية وقد تعذر ال�شلح يف 414 ق�شية منها .

�سهدت توزيع 15 األف برو�سور وم�ساركة اأكرث من 8 اآلف زائر و48 مدر�سة

بلدية مدينة اأبوظبي تختتم حملتها التوعوية الثالثة )منتزهاتنا(
•• اأبوظبي –الفجر: 

املجتمع  خ���دم���ات  اإدارة  اخ��ت��ت��م��ت 
حملتها  اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف 
الثالثة  واالإر�����ش����ادي����ة  ال��ت��وع��وي��ة 
العامة  واحل����دائ����ق  ل��ل��م��ن��ت��زه��ات 
وذلك  )منتزهاتنا(  ع��ن��وان  حت��ت 
حيث  باأبوظبي  امل��ط��ار  حديقة  يف 
ال�شاملة  التوعوية  احلملة  ب���داأت 
من  ع�شر  التا�شع  يف  )منتزهاتنا( 
وا�شتمرت   2011 ل��ع��ام  نوفمرب 
ح���ت���ى م��ن��ت�����ش��ف م����ار�����س احل����ايل 
تخ�شي�س  مت  وق��������د   2013
مدار�س  لطلبة  ال�شباحية  الفرتة 
جم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اأم����ا 
خم�ش�شة  ف��ه��ي  امل�شائية  ال��ف��رتة 
ملختلف فئات زوار احلدائق يومي 
اأ�شبوع  كل  من  واجلمعة  اخلمي�س 
التا�شعة  اإىل  الرابعة  ال�شاعة  من 
م�شاء وقد غطت الفعالية احلديقة 
الر�شمية ، حديقة بني اجل�شرين ، 
حديقة بني يا�س ، حديقة الوثبة، 
حديقة ال�شهامة ، حديقة الرحبة 
حديقة  واأخ���ريا  الباهية  حديقة   ،

املطار.
اجلنيبي  ن��ا���ش��ر  ع���ب���داهلل  اأك�����د  و 

ال���ث���ان���ي���ة واالأث����������ر اجل����ي����د ال����ذي 
ت��رك��ت��ه ل����دى اجل��م��ه��ور م���ن زوار 
وال�شراكة  وب��ال��ت��ع��اون  احل���دائ���ق 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع 
واخلا�شة متثلت يف طالبات معهد 
التكنولوجيا التطبيقية من خالل 
اخلمي�س  يومي  باحلملة  امل�شاركة 
امل�شائية  ال��ف��رتة  واجل��م��ع��ة خ��الل 
وموؤ�ش�شة تكاتف للعمل التطوعي، 

املركز الطبي اجلديد.
ر�شالة  ع����ن  احل���م���ل���ة  ت���ع���رب  ك���م���ا 
الهادفة  وا�شرتاتيجيتها  البلدية 
الوعي  مب�����ش��ت��وى  االرت����ق����اء  اإىل 
ال���ب���ي���ئ���ي وامل����ظ����ه����ر احل���������ش����اري 
الرتفيهية  وامل��ن��ت��زه��ات  للحدائق 
التي  وال�شلوكيات  القيم  وتر�شيخ 
مكونات  على  املحافظة  �شاأنها  من 
كافة  م����ن  احل����دائ����ق وح��م��اي��ت��ه��ا 
اأ�شكال امل�شوهات وتعزيز امل�شوؤولية 
املحافظة  جتاه  للطلبة  املجتمعية 
باحلدائق  ال��ع��ام��ة  املمتلكات  على 
الرتفيهية  وامل���ن���ت���زه���ات  ال���ع���ام���ة 
واإىل توعيتهم لال�شتخدام االأمثل 
ل��ه��ا م���ن خ����الل ع����دم ال�������ش���واء اإال 
باالأماكن املخ�ش�شة لها واملحافظة 
ع���ل���ى ن��ظ��اف��ت��ه��ا م����ن خ�����الل رمي 

املخلفات باالأماكن املخ�ش�شة لها، 
باالإ�شافة اإىل التوا�شل مع الطلبة 
احتياجاتهم من  لتحديد  وال��زوار 
م���راف���ق وخ���دم���ات يف احل���دائ���ق و 
واملحافظة  البيئية  الثقافة  ن�شر 
ع��ل��ى احل��دائ��ق م��ن خ���الل فقرات 
و  عمل  وور���س  وترفيهية  توعوية 
البلدية  ال��ت��زام  اإط���ار  �شمن  ذل��ك 
املجتمع  جت������اه  وم�������ش���وؤول���ي���ت���ه���ا 
الرئي�شية و اإبراز املظهر احل�شاري 

اجلميل ملدينة اأبوظبي.
واأو�شح اأن احلملة تاأتي اأي�شا �شمن 
اأه��داف البلدية الرامية اإىل  اإط��ار 
فيما  املجتمعي  التوا�شل  تن�شيط 
يتعلق بحماية احلدائق واملنتزهات 
الرتفيهية واحلفاظ عليها ..وهي 
ت���ه���دف اإىل  م�����ب�����ادرة جم��ت��م��ع��ي��ة 

والريا�شي  الثقايف  اجلانب  تنمية 
�شرائح  ل��دى  والبيئي  والرتفيهي 
خلطة  ا���ش��ت��م��رار  وه��ي   .. املجتمع 
يتعلق  فيما  املجتمع  اإدارة خدمات 
باإ�شراك اأكرب قطاعات املجتمع مع 
البلدية يف حماية املن�شاآت واملرافق 
..وخا�شة  والرتفيهية  اخلدمية 
احلدائق العامة .. وتطوير ثقافة 
اجلمهور حول ارتياد احلدائق.. ملا 
لها من اأثر كبري يف اإعطاء الوجه 
والع�شري  امل���ت���ط���ور  احل�������ش���اري 
االرتقاء  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل  مل��دي��ن��ت��ن��ا 
والتاأكيد  البيئي  الوعي  مب�شتوى 
وال�شلوكيات  ال���ت�������ش���رف���ات  ع���ل���ى 
باملحافظة  يتعلق  فيما  االإيجابية 
ومكوناتها  احل��دائ��ق  نظافة  على 
واملزروعات  الطبيعية  وعنا�شرها 

احلدائق  رواد  ..واإر�شاد  واالأ�شجار 
اإىل االأ�شاليب املثلى للتخل�س من 
حفالت  بقايا  وكذلك  النفايات.. 
من  اأ�شا�شيا  ج���زءا  ي�شكل  ال�����ش��واء 
والتثقيف  ال���ت���وع���ي���ة  م��ن��ه��ج��ي��ة 
البيئي التي تقوم بها بلدية مدينة 
�شركائنا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي 

اال�شرتاتيجيني .
كما ت�شكل احلملة فر�شة للتوا�شل 
مع مرتادي احلدائق واملنتزهات و 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
العامة  احل����دائ����ق  يف  اخل����دم����ات 
مدينة  يف  الرتفيهية  وامل��ن��ت��زه��ات 
اآرائهم  اإىل  واال���ش��ت��م��اع  اأب��وظ��ب��ي، 
تطوير  ح�������ول  وم����ق����رتح����ات����ه����م 
اأف�شل  ل��ت��وف��ري  ف��ي��ه��ا،  اخل���دم���ات 

اخلدمات.

اأن  املجتمع  خ��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
احلملة �شهدت تطورا ملحوظا يف 
حجم وتنوع الفعاليات ويف االإقبال 
اجل����م����اه����ريي وم�������ش���ارك���ة اأف������راد 
واملوؤ�ش�شات  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��ج��ت��م��ع 
على  اأن�����ه  م�����ش��ريا   .. ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�شعيد الهدف التثقيفي والتوعوي 
اأك������رث م����ن 15  ف���ق���د مت ت����وزي����ع 
تثقيفية  ومطبوعة  برو�شور  األ��ف 
الوعي  م�����ش��ت��وى  رف����ع  ت�����ش��ت��ه��دف 
و�شرائحه  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  ل����دى 
املنتزهات  على  املحافظة  باأهمية 
واحلدائق العامة واإ�شراك املجتمع 
يف حتمل م�شوؤولية �شونها وحماية 

الرقابة  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ  مكوناتها 
الذاتية وتوعية االأ�شر بال�شلوكيات 
القومية خالل ارتياد هذه املرافق 

اخلدمية العامة .
احلملة  اأن  اجل���ن���ي���ب���ي  واأ������ش�����اف 
زائر  اآالف   8 اأك��رث من  ا�شتقطبت 
خ���الل ال���ف���رتة امل�����ش��ائ��ي��ة ف��ق��ط .. 
ك��م��ا ���ش��ارك يف احل��م��ل��ة اأك����رث من 
اأبوظبي  جمل�س  من  مدر�شة   48
ال�شباحية  الفرتة  خالل  للتعليم 
حيث ا�شتمرت احلملة 54 اأ�شبوعا 

متوا�شال .
بعد  ج�������اءت  احل���م���ل���ة  اأن  وق�������ال 
احلملة  ح��ق��ق��ت��ه  ال������ذي  ال���ن���ج���اح 

البيئة واملياه تعر�ض مبادراتها البيئية على بلدية العني

دار الرب ت�شتعد لالحتفال بيوم اليتيم العربي ال�شبت املقبل بحديقة زعبيل

بلدية مدينة العني تنفذ م�شروع اإدارة الأداء الإلكرتوين الأف�شل من نوعه عامليًا

•• العني - الفجر:

التن�شيق  تعزيز  على  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  حر�س  اإط��ار  يف 
الفر�شة  واإتاحة  الدولة  موؤ�ش�شات  بني  الفعال  والتكامل 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  و  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  لال�شتفادة 
وفد  ال���وزارة  ا�شتقبلت  ب��ال��دول��ة،  البيئي  العمل  جم��ال  يف 
املبادرات  االط��الع  بهدف  وذل��ك  العني  مدينة  بلدية  من 
والتعرف  ال����وزارة  عليها  ت�شرف  التي  البيئية  وامل�شاريع 
�شمان  يف  وروؤي��ت��ه��ا  اال�شرتاتيجية  ال����وزارة  اأه����داف  على 
عوا�س  بن  �شعيد  املهند�س  واأك��د  للحياة.  م�شتدامة  بيئة 
ا�شتقباله  خ��الل  ب��ال��وزارة  النباتية  ال�شحة  ق�شم  رئي�س 
ت��ع��زي��ز التعاون  اإط����ار  ي��اأت��ي يف  ال��ل��ق��اء  اأن  ال��ب��ل��دي��ة،  وف���د 
امل�شرتك بني املوؤ�ش�شات احلكومية لتبادل اأف�شل املمار�شات 
اأف�شل  اإىل  للو�شول  والتجارب  اخل��ربات  من  واال�شتفادة 
االحتادية.  احلكومة  اأه��داف  وحتقيق  التعاون  م�شتويات 
روؤية  �شرحا موجزاً حول  ت�شمن  بن عوا�س عر�شاً  وق��دم 
الوزارة ور�شالتها واأهدافها اال�شرتاتيجية ومبادرات قطاع 
خطة  عن  و�شرح  ب��ال��وزارة،  واحليوانية  الزراعية  ال�شوؤون 
اإىل تطوير جهود  التي تهدف  و�شري عمل مبادرة نخيلنا 
للمكافحة،  املتكاملة  االإدارة  مبادئ  وفق  االآف��ات  مكافحة 
ومت التعريف باأهم التقنيات احلديثة التي مت تطبيقها يف 

املبادرة، اإىل جانب تعريفهم باالآفات الرئي�شية التي ت�شيب 
اأ�شجار النخيل وغريها من االآفات الزراعية وجهود الوزارة 
يف مكافحتها للم�شاهمة يف تعزيز االأمن الغذائي بالدولة. 
واالأن�شطة  املبادرات  العني بعدها على  بلدية  وتعرف وفد 
التثقيفية والتوعوية التي تنفذها اإدارة التثقيف والتوعية 
واالم������ارات خالية  ب��احل��ي��اة،  تنب�س  ال�����ش��ح��راء  ك��م��ب��ادرة 
من  وغريها  املياه  يف  واحلياة  البال�شتيكية،  االكيا�س  من 
امل�شاريع واحلمالت التثقيفية امل�شتقبلية و�شبل التعاون يف 
تنظيمها. ومن جانبه اأفاد ال�شيد �شامل ال�شام�شي م�شرف 
ت�شعى  البلدية  اأن  العني  مدينة  ببلدية  ترفيهية  مرافق 
م�شتوى  تطوير  بهدف  وامل��ع��رف��ة  اخل���ربات  لتبادل  دائ��م��ا 
االأداء يف العمل من خالل االطالع على اأف�شل املمار�شات، 
يف  الت�شريعية  اجلهة  هي  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  اأن  م�شرياً 
البلدية  مهام  وترتبط  ب��ال��دول��ة،  البيئي  العمل  جم��االت 
يوؤكد  ال��ذي  االأم���ر  البلدي،  للعمل  املنظمة  بالت�شريعات 
اأهمية اال�شتفادة من ال��وزارة. ويف ختام اللقاء توجه وفد 
على  واملياه  البيئة  ل��وزارة  والتقدير  بال�شكر  العني  بلدية 
الريادي  ال���وزارة  دور  مثمنني  وا�شتقبالهم  اللقاء  تنظيم 
على  موؤكدين  بالدولة،  والبلدي  البيئي  العمل  جمال  يف 
اأه��م��ي��ة ع��ق��د م��ث��ل ه���ذه ال��ل��ق��اءات ب�����ش��ورة دوري����ة لتبادل 

املعارف واخلربات بني خمتلف اجلهات احلكومية.

مبنا�شبة يوم اليتيم العربي الذي حتتفل به جمعيه دار الرب �شنوياً برعاية 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح��رم  من  كرمية 
ال�شيخة  �شمو  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم حفظها اهلل ت�شتعد ادارة كفالة االأيتام 
االحتفال  لربنامج  ال��رب  دار  بجمعية  اخل��ريي��ة  امل�شاريع  بقطاع  واالأ���ش��ر 
الذي �شوف تقيمه يف حديقة زعبيل بدبي مب�شيئة اهلل يوم ال�شبت املقبل 
داخل  تكفلهم اجلمعية  الذين  االأيتام  يتيم من   200 اأكرث من  مب�شاركة 
اأهل اخلري واملح�شنني  األف يتيم، بكفالة من   30 وخارج الدولة وعددهم 

بدولة االإمارات.
واأو�شح ح�شني مراد البلو�شي مدير اإدارة كفالة االأيتام واالأ�شر بجمعية دار 
الرب اأن ت�شكيل جلان العمل باحلفل وتوزيع االخت�شا�شات ي�شم 9 جلان 
واملوا�شالت  والطوارئ  واال�شتقبال  والهدايا  وامل�شابقات  االإعالمية  وهي 
150 م��وظ��ف��اً عاماًل  ال��ل��ج��ان  وال�����ش��ي��اف��ة وال��ف��ن��ي��ة، يف ح��ني ت�شم ه���ذه 

للم�شاركة يف  للتطوع  دبي  ومركز  الرب  دار  كل من جمعية  من  ومتطوعاً 
تنظيم فعاليات وفقرات احلفل.

واملوؤ�ش�شات  الدوائر  م�شاهمة  اأمام  الباب  فتح  احلفل  اأن  البلو�شي  واأ�شاف 
ال�شيخ  �شمو  موؤ�ش�شة  الرئي�شي  ال��راع��ي  فئة  ففي  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�شانية و�شركة فيكتوري 
اأما فئة  التليفزيوين،  بالت�شوير  انرتنا�شيونال برودك�شن لتغطية احلفل 
الرعاية الذهبية فلهيئة كهرباء ومياه دبي، والرعاية الف�شية فهي لكل من 
دائرة ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي وموؤ�ش�شة خان �شاحب، كما 
للتنمية  الوطنية  وال�شركة  ال�شياحية  البوم  لقرية  الربونزية  الرعاية  اأن 
واالإمناء وموؤ�ش�شة الما لل�شياحة، وفندق حياة بارك وموؤ�ش�شة حنبل املدين، 
اأما الرعاة امل�شاركون يف توفري خدمات لفعاليات احلفل فهم موؤ�ش�شة دبي 
لالإ�شعاف، وقرية دبي للرتاث، وبلدية دبي، والبداد للخيم، والقيادة العامة 

ل�شرطة دبي، وهيئة تنمية املجتمع، وموؤ�ش�شة �شكاي ديف دبي.

•• العني – الفجر:

االأداء  اإدارة  ن��ظ��ام  تطبيق  م�����ش��روع  تنفيذ  يف  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  ب���داأت 
عامليا  االأف�شل  و  املنطقة  يف  نوعه  من  االول   SAP املعرب  االإل��ك��رتوين 
يدعم  ال���ذي  املوؤ�ش�شي  االأداء  وم��راق��ب��ة  اال�شرتاتيجية  االإدارة  جم��ال  يف 
اأهدافها  لتحقيق  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  يف  التنظيمية  ال���وح���دات  ك��اف��ة 
اال�شرتاتيجية. ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ امل�شروع الذي تديره اإدارة 
هو  و   ، القادم  يوليو  واإدارة خالل  االإ�شرتاتيجي  التخطيط  بقطاع  االأداء 
النظام  م�شتندات  توفر  مع  البلدية  يف  التنظيمية  ال��وح��دات  يدعم  نظام 
ت�شتخدم  ل���الأداء،  ولوحات  عر�س  و�شا�شات  واالجنليزية،  العربية  باللغة 
اال�شرتاتيجيني  واملمثلني  واالإدارات  القطاعات  قيادات  قبل  من  جميعها 
التنظيمية من  اأداء وحداتهم  واإدارة  ملراقبة  البلدية، وذلك  للقطاعات يف 
قطاعات و اإدارات �شواء على م�شتوى االأهداف اال�شرتاتيجية التي تنفذها 

، اأو اأهدافها الت�شغيلية االأخرى. 
وذكر عبدالرحمن البلو�شي مدير اإدارة االأداء باالإنابة ان هذا النظام ياأتي 
بعد قيام اإدارة االأداء بقطاع التخطيط االإ�شرتاتيجي واإدارة االأداء، بتاأ�شي�س 
الأربع  امتدت  رئي�شة  مراحل  وعلى  البلدية  يف  املوؤ�ش�شي  االأداء  منظومة 
�شنوات ، حيث مت بناء بطاقات االأداء املتوازن جلميع الوحدات التنظيمية 

بثقافة  املرتبطة  واملبادئ  باملفاهيم  واالإدارات  القطاعات  جميع  وتوعية   ،
القيادات  مراجعة  عملية  وتفعيل  االأداء،  واإدارة  االإ�شرتاتيجي  التخطيط 
للقطاعات  االأداء  تقارير  اإع��داد  عملية  وتفعيل  ل��الأداء،  والعليا  القطاعية 
وللموؤ�ش�شة، واأخريا و�شع �شيا�شة تنظيمية لعملية اإدارة االأداء املوؤ�ش�شي يف 

البلدية.
اأن م��ن اه��م ف��وائ��د النظام االإل��ك��رتوين ه��و رف��ع م�شتوى جودة  اأ���ش��اف  و 
اإيجاد مركزية  و   ، التحليل  اأداوت ت�شاعد على  التقارير من خالل توفري 
للبيانات والتقارير ، وقراءات ثابتة ومنظمة لالأداء، وحت�شني دقة البيانات 
بهدف  ل���الأداء  تاريخية  ببيانات  االحتفاظ  النظام  يتيح  كما  وحداثتها. 
ت�شهيل عملية و�شع اخلطط الت�شحيحية و متابعتها. وي�شاعد يف حت�شني 
القيادات من  الرئي�شة يف احلكومة، ومتكني  التجاوب مع طلبات اجلهات 

االطالع على بيانات اأدائهم ب�شورة مبا�شرة. 
كما اأ�شاف البلو�شي اأن النظام �شيح�شن عملية حوكمة االأداء املوؤ�ش�شي من 
خالل ر�شد اال�شكاليات التي توؤثر يف اأداء الوحدات التنظيمية والقطاعات، 
متكامل  لدعم  حتقيقا  الت�شحيحية،  االج���راءات  اتخاذ  عملية  ت�شريع  و 
للقيادة يف اتخاذ القرارات املنا�شبة لتحقيق روؤية و اولويات بلدية مدينة 
العني، يف تطوير اخلدمات و حت�شني م�شتواها وفق ارقى املعايري اخلدمية 

العاملية ، و تطوير االداء الوظيفي و اخلدمي للموؤ�ش�شة . 

معايل حممد عبد اهلل القرقاوي
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اأخبار ال�شاعة.. دعم اإماراتي ثابت لالأ�شقاء العرب
االإمارات االإمنائية واالإن�شانية التي ت�شتهدف م�شاعدة ال�شعوب العربية 
ال�شقيقة على مواجهة االأزمات االقت�شادية اأو التحديات االإن�شانية التي 
والتعاون  التكافل  يعمق  م��ا  ب��اأن  قناعتها  م��ن  انطالقا  وذل��ك  تواجهها 
دوما  م��ا جعلها  وه���ذا  االأف��ع��ال  واإمن���ا  االأق����وال  لي�س  وير�شخه  ال��ع��رب��ي 
اأخبار ال�شاعة يف ختام  عنوانا للنخوة واالأخوة العربية االأ�شيلة. وقالت 
االإن�شانية  بامل�شاهمات  اأ�شاد  الليبي  ال��وزراء  رئي�س  اإن  االإفتتاحي  مقالها 
والتنموية املتعددة وامل�شتمرة التي تقدمها االإمارات لل�شعب الليبي..كما 
ث�من الرئي�س ال�شومايل وقفة االإمارات الدائمة مع ال�شعب ال�شومايل 
..موؤكدة اأن هذا يعك�س التقدير الكبري لدولة االإم��ارات ودورها يف دعم 
اجلهود والتحركات التي حتقق التنمية واالأمن واال�شتقرار لي�س يف ليبيا 

وال�شومال فقط واإمنا يف باقي دول املنطقة اأي�شا. 

للدرا�شات  االإم���ارات  مركز  ي�شدرها  التي  الن�شرة  واع��ت��ربت  الدولتني. 
والبحوث اال�شرتاتيجية..اأن ثاين هذه املعاين هو حر�س االإمارات على 
موؤ�ش�شات  بناء  يف  منها  لال�شتفادة  العرب  االأ�شقاء  اإىل  خرباتها  تقدمي 
الدولة وتطوير خططها التنموية وهذا ما اأكده الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان بقوله اإن دولة االإمارات تفتح اأبوابها لالأ�شقاء يف 
ليبيا لتبادل اخلربات واإقامة ال�شراكات لال�شتفادة من جتربة االإمارات 
اأوقات  االأ�شقاء العرب يف  اأن دعم  املعاين  . واأ�شافت ثالث هذه  التنموية 
االأزمات واملحن يعرب عن نهج ثابت اختطته دولة االإمارات لنف�شها منذ 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وت�شري عليه 
وتعمقه يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
مبادرات  يف  ترجمته  يجد  النهج  ه��ذا  اأن  ..مو�شحة  اهلل  حفظه  الدولة 

وال�شالم واال�شتقرار  الداعمة لالأمن  االإم��ارات  روؤية  تعك�س  التي  املهمة 
دولة  اأن  ه��ي  امل��ع��اين  ه��ذه  اأول  اأن  العربية..مبينة  ال���دول  يف  والتنمية 
االإم��ارات حري�شة على توفري اأج��واء ال�شالم واالأم��ن يف ال��دول العربية 
الأنها تدرك اأن عدم اال�شتقرار يعرقل جهود التنمية والتقدم ولهذا اأعرب 
اأن حتقق ليبيا يف مرحلتها االنتقالية  اأمله  اأبوظبي عن  �شمو ويل عهد 
اآمال �شعبها وتطلعاته اإىل مزيد من اال�شتقرار واالأمان من اأجل موا�شلة 
التقدم والتطور يف املجاالت كافة واأن ت�شهد ال�شاحة ال�شومالية توافقا 
اأجل  م��ن  الوطنية  وال��وح��دة  وال�شالم  اال�شتقرار  نحو  واح���دا  واجت��اه��ا 
املوقف  ه��ذا  اأن  و�شعبه..مو�شحة  لل�شومال  والتطور  التنمية  حتقيق 
يعك�س اإدراك االإمارات الأهمية حتقيق االأمن واال�شتقرار يف كل من ليبيا 
يف  والتنمية  البناء  اإع��ادة  نحو  الوحيد  الطريق  باعتبارهما  وال�شومال 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن دولة االإمارات العربية املتحدة ال تاألو جهدا 
يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل ..يف تقدمي الدعم لالأ�شقاء العرب وم�شاعدتهم على جتاوز 
االأزمات التي يواجهونها..م�شرية اإىل اأن كلمات الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
رئي�س  زي��دان  علي  الدكتور  من  كال  �شموه  لقاء  خ��الل  موؤخرا  امل�شلحة 
عربت  ال�شومال  جمهورية  رئي�س  حممود  �شيخ  وح�شن  الليبي  ال��وزراء 
العرب. وحتت عنوان  االأ�شقاء  الثابت يف دعم  االإماراتي  املوقف  عن هذا 
دعم اإماراتي ثابت لالأ�شقاء العرب قالت اإن �شموه اأكد عددا من املعاين 

نهيان ي�شيد بقيادة خليفة لدولة الإمارات نحو اقت�شاد املعرفة
•• اأبوظبي-وام: 

مبارك  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
�شاحب  قيادة  اأن  املجتمع  وتنمية 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ل��دول��ة االم�����ارات ح��ق��ق��ت يف وقت 
يف  رائ����دة  اجن����ازات  للغاية  ق�شري 
املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  تطوير 

وتطوير املجتمع.
وقال معاليه يف الكلمة االفتتاحية 
للموؤمتر الدويل االأول بي �شي اإ�س 
لتقنية املعلومات الذي بداأ اأعماله 
نحو  �شعار  حتت  ام�س  اأبوظبي  يف 
ابتكارات القرن احلادي والع�شرين 
هو  والع�شرين  احل���ادي  ال��ق��رن  اإن 
اقتب�س  وانا  الواعدة  الفر�س  قرن 
رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  كلمات  هنا 
الدولة اأن علينا اأن ن�شتمر يف بناء 

امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ببناء  ال��وط��ن��ي  االل����ت����زام  دع����م  يف 
عليه.  واملحفاظة  املعرفة  اقت�شاد 
ح�شر املوؤمتر الذي ينظمه املعهد 
بال�شرق  املعلومات  لتقنية  امللكي 
االأو�شط بدعم من مركز االإمارات 
الراعي  اال�شرتاتيجية  للدرا�شات 
البالتيني للموؤمتر وغرفة جتارة 

منفتح  واقت�شاد  م�شتدام  جمتمع 
يف  معاليه  ون���وه  ع��امل��ي��ا.  ومناف�س 
ب��روؤي��ة ودع��م �شاحب  ه��ذا ال�شدد 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
مكتوم نائب الرئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي والفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل 

ال����ك����اف ال���ه���ا����ش���م���ي رئ���ي�������س ف���رع 
امللكي  للمعهد  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
املوؤمتر  رئي�س  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 
ن��ه��ي��ان بن  ال�شيخ  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 
اأن  ل��ل��م��وؤمت��ر .. واأو����ش���ح  م���ب���ارك 
يومني  ي�����ش��ت��م��ر  ال������ذي  امل�����وؤمت�����ر 
فنية  عمل  اأوراق  تقدمي  �شي�شهد 
والتعليم  امل��ع��ل��وم��ات  اأم����ن  ت�شمل 
قبل  من  واال�شتدامة  االإلكرتوين 
تكرمي  اإىل  اإ�شافة  دوليني  خ��رباء 
املتفوقني  االإم���ارات���ي���ني  ال��ط��الب 
اأن هذا  الدولة موؤكدا  يف جامعات 
اأبوظبي  روؤي����ة  م��ع  يتفق  ال��ت��وج��ه 
حتويل  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي   2030
اأبوظبي اإىل االقت�شاد املرتكز على 
امل��ع��رف��ة. م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ش��ار �شعادة 
اأن��ه من  حممد هالل املهريي اإىل 
املوؤمترات  ه��ذه  مثل  تنظيم  املهم 
الغرفة  م���ن  ب���دع���م  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وذلك للم�شاعدة يف عملية توطني 

الدكتور  معايل  اأبوظبي  و�شناعة 
ع��ام جمل�س  اخلييلي مدير  مغري 
حممد  و���ش��ع��ادة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
لغرفة  العام  املدير  املهريي  هالل 
و�شعادة  اأب��وظ��ب��ي  و�شناعة  جت���ارة 
اململكة  �شفري  ج��ريم��ي  دومينيك 

املتحدة لدى الدولة.
ون����وه م��ع��ايل م��دي��ر ع����ام جمل�س 
املقدرة  باجلهود  للتعليم  اأبوظبي 
ل������ ب��ي ���ش��ي اإ�����س يف ت��ك��رمي طالب 
ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات امل���م���ي���زي���ن يف 
املبادرة  اأن هذه  االإم��ارات مو�شحا 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  م��ع  تتفق 
للتعليم  اأبوظبي  ملجل�س  الع�شرية 
العامة  امل���دار����س  ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر 
ل��ي�����ش��اه��ي امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة مما 
االإماراتي  ال�شباب  م�شاعدة  يعني 
املقدمة  يف  وال��ب��ق��اء  امل��ن��اف�����ش��ة  يف 
مناف�شة  دول��ي��ة  عمل  بيئة  �شمن 
وم��ت��ن��وع��ة. و ن���وه امل��ه��ن��د���س عادل 

التقنية واالأ�شاليب املتقدمة و دعم 
يف  االقت�شادية  االأن�شطة  وتعزيز 
الفر�س  وت���اأم���ني  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
واجلامعات  ل��ل�����ش��رك��ات  امل���م���ي���زة 
االأبحاث  اأح����داث  ع��ل��ى  للح�شول 
والدرا�شات يف ميادين املعرفة ويف 

قطاعات تقنية املعلومات.
وق����ال ���ش��ع��ادة دوم��ي��ن��ي��ك جريمي 
تقنية  اإن  امل���وؤمت���ر  اأم�����ام  ك��ل��م��ة  يف 
امل��ع��ل��وم��ات ب��ات��ت ج����زءا ح��ي��وي��ا يف 
�شعيد  واأن������ا  االإم��������ارات  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
باختيار بي �شي اإ�س الأبوظبي لعقد 

.. م�شريا  االأول  الدويل  موؤمترها 
اإىل اأن هذا املوؤمتر ي�شتهدف جلب 
اخل��ربات من جميع اأرج��اء العامل 
لرتويج االإمارات كوجهة رائدة يف 
وتعليم  املعلومات  تقنية  ميادين 

احلا�شب االآيل مب�شتويات عاملية. 

لبنى القا�شمي تبحث مع وفد برنامج الأغذية العاملي اآليات ال�شراكة بني الإمارات والربنامج
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبلت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون 
باأبوظبي وفدا من برنامج االأغذية العاملي الذي  ال��وزارة  ال��دويل يف مقر 
يعد اأكرب وكالة لالإغاثة االإن�شانية تعني مبكافحة اجلوع يف جميع اأنحاء 
العامل. وي�شم الوفد عددا من ممثلي برنامج االأغذية العاملي يف كل من 
اأثيوبيا وفل�شطني وال�شودان ف�شال عن م�شئولني اآخرين يف خمتلف اإدارات 
اآليات  تناول  اللقاء  ام�����س..اإن  بيان �شحفي  ال��وزارة يف  وقالت   . الربنامج 

الهادفة  ور�شالته  الربنامج  به  يقوم  ال��ذي  للدور  تقديرها  معاليها  اأب��دت 
امل�شاعدات  اإج��م��ايل  اأن  يذكر  ال��غ��ذاء.  ونق�س  املجاعات  ملخاطر  للت�شدي 
 5 نحو  بلغت  العاملي  االأغذية  لربنامج  االإم���ارات  قدمتها  التي  اخلارجية 
اأع�شاء  اأك��د  ب��دوره��م  املا�شية.  الثالث  االأع���وام  دره��م خ��الل  ر64 مليون 
االإن�شاين  العمل  االإم��ارات يف  االإقليمي والعاملي لدور  التقدير  الوفد على 
من  للمتاأثرين  وامل�شاعدة  العون  لتقدمي  الفاعلة  وا�شتجابتها  واالإمنائي 

االأزمات االإن�شانية. 
كما قدم الوفد �شرحا ملعاليها عن االأو�شاع االإن�شانية يف الدول التي ميثلونها 

ال�شراكة بني دولة االإمارات والربنامج تاأ�شي�شا على الدور احليوي واملوؤثر 
التعاون  وقنوات  العامل  يف  بقعة  اأي  يف  للمجاعات  الت�شدي  يف  ل��الإم��ارات 
الفاعل مع املوؤ�ش�شات واملنظمات االإن�شانية والدولية ذات العالقة . واأكدت 
التي  البالغة  االأهمية  على  اللقاء  خ��الل  القا�شمي  لبنى  ال�شيخة  معايل 
الفاعل  للتجاوب  للدولة  االإن�شاين  العمل  الأجندة  االإم��ارات  قيادة  توليها 
مع االأزم��ات املتعلقة بنق�س الغذاء وح��دوث املجاعات عرب ت�شخري جميع 
االإمكانيات وت�شييد ج�شور جوية لنقل االأغذية واالأدوية واإقامة املخيمات 
وتقدمي كل اأنواع الدعم اللوج�شتي عرب ال�شركة مع املنظمات الدولية حيث 

من قبل الربنامج..فيما لفت ممثل الربنامج يف اأثيوبيا اىل حجم الكارثة 
االإن�شانية التي تعانيها اأثيوبيا منذ زمن طويل .. مبديا �شكر الربنامج ل� 
الدعم  الربنامج يف تقدمي  الفاعل مع  تعاونها  للعطاء على  دبي  موؤ�ش�شة 
لالجئني.. فيما حتدث مديرا الربنامج يف ال�شودان وفل�شطني عن اأن�شطة 
اأع�شاء  واأب��دى  امل�شتقبلية.  والربامج  البلدين  يف  للم�شتفيدين  الربنامج 
تقوم  الذي  الفاعل  للدور  و�شكرهم  تقديرهم  بالغ  اللقاء  نهاية  الوفد يف 
به دولة االإمارات العربية املتحدة يف كل حمافل العمل االإن�شاين واالإمنائي 

واخلريي يف العامل.

حر�سًا على �سالمة موظفيها

العني للتوزيع تنظم دورة توعوية يف جمال القيادة الآمنة وال�شالمة املرورية

مب�ساركة اأكرث من 70 طالبا وطالبة

انطالق فعاليات ملتقى الرثيا بجزيرة ال�شمالية 

•• العني – الفجر:

نظمت �شركة العني للتوزيع دورات 
االآمنه  القياده  جم��ال  يف  توعوية 
ملوظفيها  امل�����روري�����ة  وال�������ش���الم���ة 
بالتعاون مع ق�شم املرور يف مدينة 

العني . 
ال���دورات �شمن  ه��ذه  تنظيم  ياأتي 
جماالت التعاون بني �شركة العني 
، حيث  ال���ع���ني  م�����رور  و  ل��ل��ت��وزي��ع 

تقدمي  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  احلكوميه 
كل ما هو مفيد للموظف .  

اأن تنظيم  اأك��د بن عمري على  كما 
م��ث��ل ه���ذه ال������دورات ي���اأت���ي �شمن 
اإطار اجلهود التي تقوم بها العني 
وتثقيف  توعية  جمال  يف  للتوزيع 
التي  املجاالت  جميع  يف  موظفيها 
من �شاأنها احلر�س على �شالمتهم 

.
وم����ن ج��ان��ب��ه ن����وه ال���رائ���د �شالح 

ا�شتمرت الدورة على امتداد ا�شبوع 
بق�شم ال�شحة و ال�شالمة والبيئة 
200 موظف  قرابة  منها  ا�شتفاد 

وموظفة. 
����ش���رح ال�����ش��ي��د حم��م��د ب���ن عمري 
املدير العام ل�شركة العني للتوزيع 
اإن التعاون بيننا وبني مرور العني 
تنظيم  خ��الل  من  وم�شتمر  وثيق 
م���ث���ل ه������ذه ال�����������دورات ال����ت����ي من 
اجلهات  بني  ال�شلة  توثيق  �شاأنها 

احلمريي رئي�س ق�شم مرور العني 
العني  �شركة  اإدارة  ت��ع��اون  اأن  اإىل 
للتوزيع و دعوتها لنا الإقامة مثل 
موظفيها  لتثقيف  ال����دورات  ه��ذه 
مب���خ���ت���ل���ف اجل�����وان�����ب وم�����ه�����ارات 
امل����روري����ة  ال�������ش���الم���ة  ال����ق����ي����ادة و 
من  احل���د  يف  اهلل  ب��ع��ون  �شت�شاعد 
وتطبيق  امل�������رور  ح�������وادث  وق������وع 
ال�شالمة  وا���ش��رتاط��ات  متطلبات 

املرورية اأثناء القياده .

اإقامة  م��ن  للتوزيع  ال��ع��ني  ت��ه��دف 
توعية  اإىل  ال��������دورات  ه����ذه  م��ث��ل 
امل��وظ��ف��ني ب���اجل���وان���ب امل����روري����ة ، 
باالأخ�س  كفاءتهم  م�شتوى  ورف��ع 
تهدف  ك���م���ا   ، امل���رك���ب���ات  ���ش��ائ��ق��ي 
بني  ال��ت��ك��ام��ل��ي  ال����دور  تفعيل  اإىل 
بن�شر  ل��ل��ت��وزي��ع  ال���ع���ني  م��وظ��ف��ي 
وتكوين  ل��دي��ه��م  امل�����روري  ال���وع���ي 
ال����روؤي����ة ال���ت���ي ����ش���وف ي���خ���رج بها 

املتدربون من هذه الدورة . 

•• ابوظبي-الفجر:

فعاليات  ال�����ش��ب��ت  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
�شعار  ،حتت  ال�شنوي  الرثيا  ملتقي 
والتميز  ال���ري���ادة  وط���ن  االإم�������ارات 
االإمارات  ت��راث  ن��ادي  ال��ذي ينظمه 
ك��ل ع��ام ،وب��رع��اي��ة كرمية م��ن �شمو 
 ، نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شبخ 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ، 
رئي�س نادي تراث االمارات مب�شاركة 
م���راك���زال���ن���ادي خ����الل ال���ف���رتة من 
31-3-11-4-2013 يف جزيرة 
االأخري،  النادي  ومراكز  ال�شمالية 

تنفيذ  امل��ل��ت��ق��ى  خ���الل  �شيتم  ح��ي��ث 
الفعاليات  و  االأن�شطة  م��ن  العديد 
والريا�شية  والرتفيهية  ال��رتاث��ي��ة 
امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  تخ�ش�س  ح��ي��ث   ،
الدولة  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم 
خالل  ال��راب��ع��ة  ال�شعبية  ل��الأل��ع��اب 
الفرتة من 2013-4-3-3-31. 
من جانبه اأفادنا �شعيد علي املناعي 
، عن  باالنابة  االأن�شطة  ادارة  مدير 
حماور   3 على  �شيتوزع  الن�شاط  اأن 
البحرية  ال���واج���ه���ة  امل���ح���اور  ،اأول 
لتنفيذ االأن�شطة البحرية الرتاثية 
ال���رتاث���ي حثبور  امل�����درب  ب���اإ����ش���راف 

كدا�س الرميثي حيث يعرف الطلبة 
 ، البحرية  الفنون  علي  والطالبات 
ويعرف  املعاين  دروب  الثاين  املحور 
ه��ذا امل��ح��ور ع��ن ال��ع��ادات والتقاليد 
الرتاثية  الريا�شات  والثالث حمور 
وت��ن��ح�����ش��ر يف االأل����ع����اب ال�����ش��ع��ب��ي��ة-
ايل  اإ���ش��اف��ة   ، الرتفيهية  ال��ربام��ج 
اأن�شطة تراثية ن�شائية متعددة مثل 
التلي اخلو�س – الطبخ ال�شعبي – 
الر�شم   – للبنات  ال�شعبية  االلعاب 
وزارة  و�شت�شارك  واملكتبة  التلوين  و 
املجتمع  وتنمية  ال�شباب  و  الثقافة 
العمل  ور�������س  م����ن  ع�����دد  ب��ت��ن��ظ��ي��م 

اأيام  الن�شائية.وخ�ش�شت  للمراكز 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ، واأي��������ام ل��ل��ط��ال��ب��ات ومت 
حتديد يوم اخلمي�س من كل ا�شبوع 
اأكرث  فيه  ي�شارك  مهرجانا  ليكون 
خ�ش�شت  ب��ي��ن��م��ا   ، ط��ال��ب��ا   70 م���ن 

املراكز  جلميع  االأ���ش��ب��وع  اأي���ام  بقية 
علي م�شتوي الدولة . ويتابع املناعي 
نهدف من وراء هذه الفعاليات اإيل 
اأيل  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  نظر  لفت 
الوطنية  امل��ك��ا���ش��ب  ع��ل��ي  امل��ح��اف��ظ��ة 

يف ظ��ل االحت����اد ، وت��ك��ري�����س معاين 
احلب والتقدير واالإحرتام لقيادتنا 
ال��ر���ش��ي��دة ،وه�����ي حم���اول���ة م��ن��ا اأن 
نب�شره  اجل��ي��ل  ل��ه��ذا  ر�شالة  نر�شل 

بقيمة موروثنا ال�شعبي . 

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

بتاريخ:  08 / 05 / 2006 املودعة حتت رقم : 80445 
امل�شجلة حتت رقم : 82777            بتاريخ:  16 / 07 / 2007

با�ش��م: �س. ا�شرتاتيجيك لالغذية العاملية )ذ.م.م(
وعنوانه: دبي، االمارات العربية املتحدة 53193

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )   68   ( – )    11 / 04 / 2007 م (
وال�شاي  وال��ن  املختلفة  اأنواعها  بكافة  الب�شكويت  رقائق   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والن اال�شطناعي، والدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب 
واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة وع�شل النحل والع�شل االأ�شود واخلمرية وذرور اخلبازة، امللح 
واخلردل واخلل، ال�شل�شة )الواقعة بالفئة 30(، البهارات والتوابل والثلج وجميع ما �شبق يف حدود وقوعه 

بالفئة )30( وغري الواردة �شمن فئات اأخرى
الواق�عة بالفئة   : 30

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

ا�شم مالك العالمة:  �س. ا�شرتاتيجيك لالغذية العاملية )ذ.م.م(
ا�شم املتنازل له :  ا�شرتاتيجيك براندز هولدينج كومباين ليميتد 

مه�نته: ال�شناعة والتجارة
جن�شيته:  اإماراتية

عنوانه وحمل اإقامته: �س.ب 4254 دبي، االمارات العربية املتحدة. 
تاري�خ انت�قال امللكية:   07 / 10/ 2009  

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

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

بتاريخ:  27 / 05 / 2010 املودعة حتت رقم : 142951 
امل�شجلة حتت رقم : 147367             بتاريخ:  06 / 07 / 2011

با�ش��م: موؤ�ش�شة نظام اجلناهي للتجارة
وعنوانه: �س . ب 28753 ال�شارقة – االإمارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )105 ( – ) 30 / 03 / 2011 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : الزيوت وزيوت الت�شحيم 

الواق�عة بالفئة   :04
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�شم مالك العالمة:  موؤ�ش�شة نظام اجلناهي للتجارة
ا�شم املتنازل له :  نظام اجلناهي للتجارة )�س.ذ.م.م(

مه�نته: ال�شناعة والتجارة
جن�شيته:  اإماراتية

عنوانه وحمل اإقامته:�س . ب 80971، دبي – االإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية:   12 / 03/ 2013  

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200
اإدارة العالمات التجارية
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الرتاث والبداع والطفولة �سمن فعاليات منوعة بثقافية ال�سارقة ل�سهر اإبريل 

ثقافية ال�شارقة تعلن عن فعاليات اأيام ال�شارقة الرتاثية اليوم خالل موؤمتر �شحفي

موا�شالت الإمارات تطلق املو�شم الثاين حلملة ال�شالمة وال�شحة املهنية

التفكري الإبداعي ور�شة عمل ملوظفي موا�شالت ال�شارقة

•• ال�صارقة ـ حممد بدير 

واالإع����الم  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  ك�شفت 
الثقايف  برناجمها  ع��ن  بال�شارقة 
حيث  2013م،  اأب����ري����ل  ل�����ش��ه��ر 
فعاليات  ع��دة  ال��ربن��ام��ج  يت�شمن 
متنوع  اإب��داع��ي  ط��اب��ع  ذات  نوعية 
الرتاثية  ال�����ش��ارق��ة  اأي������ام  وم��ن��ه��ا 
والتي  ع�شر  احل��ادي��ة  ن�شختها  يف 
ب���رن���ام���ج حافل  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  ت�����ش��م 
والعربي  االإم������ارات������ي  ب�����ال�����رتاث 
ثقافية  م��ق��اٍه  ويت�شمن  وال��ع��امل��ي 
خليجية  دول  لعدة  تراثية  وق��رى 
واألعاب  واأك��الت  وعرو�س  وعربية 
برنامج  �شمن  م�شاحبة  �شعبية 

مروان  اأ.  بالدائرة،  ال��رتاث  اإدارة 
ال�����ش��رك��ال م��دي��ر ع����ام ����ش���روق، اأ. 
خ���ال���د ج��ا���ش��م امل���دف���ع م���دي���ر عام 
هيئة االإمناء ال�شياحي والتجاري، 
اأ.خ����ال����د ع��م��ر امل���دف���ع م���دي���ر عام 
تلفزيون ال�شارقة، اأ. اأ�شامة �شمره 
االإعالمي،  ال�شارقة  مركز  مدير 
اإذاع���ة  ع��ام  م��دي��ر  اأ. حممد خلف 
ال�شارقة، اأ. حممد الكيالين مدير 

فندق احلمراء بال�شارقة.
بثقافية  الفعاليات  وت�شتمر  ه��ذا 
ال���������ش����ارق����ة خ������الل ����ش���ه���ر اأب����ري����ل 
مب���ه���رج���ان ال�������ش���ارق���ة ال���ق���رائ���ي 
ال�شلة،  ���ش��اع��ر  وف��ع��ال��ي��ة  ل��ل��ط��ف��ل، 
املكتبي  العمل  بجائزة  واالحتفال 

وي�شمل  واجل���������زر(،  امل�����د  ح�������ش���اب 
ال���ربن���ام���ج م���ع���ار����س ف��ن��ي��ة مثل 
املفتوح  اال����ش���ت���دي���و  و  )ذاك����������رة، 
كما   ،) اأخ�������رى  ف��ن��ي��ة  وم���ع���ار����س 
دورات  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج  ي�����ش��ت��م��ل 
اإدارة  تنظمها  وتعليمية  ت��رب��وي��ة 
املكتبات بالدائرة مثل )كيف اأن�شئ 
طرق  اأف�شل  ودورة  مبدعاً،  طفاًل 

التدري�س احلديث(.
ال�شماوية  ال���ق���ب���ة  ت���ن���ظ���م  ك���م���ا   
اأ�شبوعياً عر�س عام حول االأجرام 
الفلكية  واالأح�������������داث  ال���ك���ون���ي���ة 
الظاهرة يف �شماء ال�شارقة، وتنظم 
ملوؤ�ش�شة  زي������ارة  اأي�������ش���اً  ال����دائ����رة 
وزيارة  الثقافية  العوي�س  �شلطان 

مف�شل ومنف�شل يبداأ من الثالث 
منه،  الع�شرين  وحتى  اأب��ري��ل  م��ن 
ه���ذا وي��ع��ق��د ���ش��ب��اح ال��ي��وم موؤمتر 
�شحفي مبركز احلرف االإماراتية 
– ب��ق��ل��ب ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ك�����ش��ف عن 
الرتاثية  ال�����ش��ارق��ة  اأي���ام  فعاليات 
ال�شمو  �شاحب  برعاية  تقام  التي 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االعلى  امل��ج��ل�����س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم ال�شارقة، حتت �شعار املعارف 
ويتحدث   ، ال��رتاث  عماد  ال�شعبية 
بن  ع���ب���داهلل  اأ.  ���ش��ع��ادة  ب���امل���وؤمت���ر 
حم���م���د ال���ع���وي�������س رئ���ي�������س دائ�����رة 
بال�شارقة،  واالع��������الم  ال���ث���ق���اف���ة 
مدير  امل�شلم  عبدالعزيز  واال�شتاذ 

 22 بتاريخ  للكتاب  العاملي  واليوم 
ال�شارقة  مهرجان  وكذلك  اأبريل، 
للم�شرح املدر�شي – الدورة الثالثة، 
لالإبداع  ال�شارقة  ج��ائ��زة  واإع���الن 
الربنامج  ويتخلل  ه��ذا   ، ال��ع��رب��ي 
ور�������س ع����دي����دة م���ث���ل )االإ������ش�����اءة 
نحت  ال��ربون��ز،  �شباكة  امل�شرحية، 
بالطني،  االإن�����ش��ان  وج���ه  وت�شكيل 
املرقع،  ت��وزي��ع  ال���دي���واين،  اخل���ط 
الزخرفة  ا�شتخدام  املائي،  الر�شم 
القما�س،  على  االإب���رو  اخل���زف،  يف 
ال�شريفة،  احل���ل���ي���ة  ت��ق�����ش��ي��م��ات 
ال�شريع  الر�شم  الفنان،  من  وح��ي 
املالحية  بعنوان  عمل  بالفر�شاة، 
ال�����ش��اح��ل��ي��ة، ت��ط��ب��ي��ق��ات ف��ل��ك��ي��ة يف 

املوؤ�ش�شة  م����ع  امل���ت���ع���اون���ة  اجل����ه����ات 
لتنظيم احلملة وهي القيادة العامة 
املدين  ال��دف��اع  واإدارة  دب��ي،  ل�شرطة 
التن�شيق واال�شتجابة  بدبي، ومكتب 
بدبي،  ال�����ش��ح��ة  وه��ي��ئ��ة  ال���وط���ن���ي، 
االإ�شعاف  دب���ي خل��دم��ات  وم��وؤ���ش�����ش��ة 

•• دبي –الفجر:

املو�شم  االثنني  اليوم  �شباح  ينطلق 
الثاين من حملة )ال�شالمة وال�شحة 
املهنية( مبوا�شالت االإم��ارات والتي 
�شهر  ط��وال  فعالياتها  تنظيم  �شيتم 
املوظفني  وت�شتهدف  اأبريل احلايل، 
وفروع  اإدارات  جميع  يف  وامل��وظ��ف��ات 
حزمة  وتت�شمن  املوؤ�ش�شة،  وم��راك��ز 
التدريبية  ال����ور�����س  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
واالأن�شطة  التثقيفية  واملحا�شرات 
العملية  وامل�������ش���اب���ق���ات  ال���ت���وع���وي���ة 
عدد  م��ع  وبالتعاون  واالإل��ك��رتون��ي��ة، 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  من 

واجلهات املجتمعية.
وق��������ال �����ش����ع����ادة حم����م����د ع����ب����د اهلل 
موا�شالت  ع�����ام  م���دي���ر  اجل����رم����ن 
اإدارة  تنظمها  احلملة  اإن  االإم����ارات 

املهنية  وال�شحة  وال�شالمة  البيئة 
يف  اإطالقها  اأن  اإىل  الفتاً  باملوؤ�ش�شة، 
للنجاح  ا�شتثماراً  ي��اأت��ي  ال��ع��ام،  ه��ذا 
العام  احلملة  حققته  ال��ذي  الالفت 

املا�شي يف مو�شمها االأول.
تندرج  احلملة  اأن  اجلرمن  واأو���ش��ح 
االإم���ارات  موا�شالت  اهتمام  �شمن 
مفاهيم  ن�شر  على  الدائم  وحر�شها 
التوعية  م�����ش��ت��وى  ورف����ع  ال�����ش��الم��ة 
ب��ال�����ش��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ال�����ش��ح��ي��ح��ة بني 
ال����ع����ام����ل����ني ف���ي���ه���ا م�����ن امل���وظ���ف���ني 
وامل�شرفني،  وال��ف��ن��ي��ني  وال�����ش��ائ��ق��ني 
املنا�شبة  البيئة  اإي��ج��اد  على  والعمل 
لتطبيق النظم واالإجراءات املطبقة 
ب���ه���ا ل���وق���اي���ة امل���وظ���ف���ني م����ن كافة 
مكتبياً  ع��م��ل��ه��م  م��ق��ار  يف  امل��خ��اط��ر 

وميدانياً.
ووج����ه اجل��رم��ن ���ش��ك��ره ال��ب��ال��غ اإىل 

�شتت�شمن  الفعاليات  ب���اأن  واأ���ش��اف 
االإ�شعافات  ع��ن  عمل  ور���ش��ة  تنظيم 
مكافحة  ح�����ول  واأخ��������رى  االأول�����ي�����ة 
احل�������رائ�������ق ب����ال����ل����غ����ت����ني ال���ع���رب���ي���ة 
واالإجنليزية، كما �شتنظم جمموعة 
م���ن امل���ح���ا����ش���رات ال���ت���وع���وي���ة حول 
وال�شمنة  ال���ع���الج���ي���ة،  ال���ت���غ���ذي���ة 
واأثرها العام على ال�شحة، و�شالمة 
عدة  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���ق���ل���ب، 
مع  بالتعاون  وهمية  اإخ��الء  جت��ارب 
املوؤ�ش�شات املعنية، واإجراء فحو�شات 

طبية جمانية للموظفني.
�شريافقها  احل��م��ل��ة  اأن  �شكر  وت��اب��ع 
اإطالق م�شابقة اإلكرتونية باللغتني 
�شوؤال يومي خا�س  من خالل طرح 
يتم  اأن  ع��ل��ى  وال�����ش��ح��ة،  بال�شالمة 
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��ز جمزية 
اإر�شال  �شيتم  كما  احلملة،  نهاية  يف 

هذا  اأن  م��وؤك��داً  را���ش��د،  ،وم�شت�شفى 
م���دى ح��ر���س هذه  ال��ت��ع��اون يعك�س 
م�شوؤولياتها  ممار�شة  على  اجلهات 
عمل  بيئة  اإىل  للو�شول  املجتمعية 
ذي �شحة مهنية اآمنة وبيئة �شليمة 

من املخاطر واالإ�شابات.
�شكر  خالد  ال�شيد  اأف���اد  جانبه،  م��ن 
وال�شالمة  ال���ب���ي���ئ���ة  اإدارة  م���دي���ر 
وال���������ش����ح����ة امل���ه���ن���ي���ة مب����وا�����ش����الت 
ب��اأن احلملة �شوف تنطلق  االإم���ارات 
�شباح  من  العا�شرة  ال�شاعة  متام  يف 
اليوم االثنني يف مبنى االإدارة العامة 
االإدارات  م��دراء  بح�شور  باملوؤ�ش�شة، 
اإ�شافة  واملوظفني  االأق�شام  وروؤ���ش��اء 
�شيتم  دب��ي، حيث  ف��رع  اإىل موظفي 
تقدمي حما�شرة متهيدية للتعريف 
اأيام  طوال  احلملة  فعاليات  بجدول 

ال�شهر.

•• ال�صارقة-الفجر:

نظمت موا�شالت ال�شارقة ور�شة 
التفكري  ب��ع��ن��وان  ت��دري��ب��ي��ة  ع��م��ل 
العمل  يف  واالب���ت���ك���ار  االإب����داع����ي 
واملوظفات  امل��وظ��ف��ني  م��ن  ل�عدد 
 ، واالأق�����ش��ام  االإدارات  خمتلف  يف 
الدكتور  الكويتي  امل���درب  األقاها 
م��ق��ر مبنى  ي��و���ش��ف اخل�����ش��ر يف 
االإدارة العامة ملوا�شالت ال�شارقة 
االأ�شبوع املا�شي على مدار يومني 

املواقف  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  م��ع��وق��ات��ه 
الف�شل،  م��ن  واخل���وف  ال�شلبية، 
واالعتماد  ال����زائ����د،  واالإج�����ه�����اد 
ال��ك��ب��ري ع��ل��ى امل��ن��ط��ق، م��ع العمل 
الناجحة  احل���ل���ول  اإي���ج���اد  ع��ل��ى 

لتالفيها.
واأ�شاف اأن الور�شة تناولت جوانب 
التطويرية  االأ�شاليب  منها  عدة 
االإبداعي  التفكري  على  امل�شاعدة 
ال��ذه��ن��ي وقبعات  ال��ع�����ش��ف  م��ث��ل 
 ، العقل  ال�شت وخريطة  التفكري 

االإب������داع مي��ر ب�����ش��ت م��راح��ل هي 
امل�شكلة،  ، واالإندماج مع  االإع��داد 
والو�شول  امل�����ش��ك��ل��ة،  واح��ت�����ش��ان 
اأخ���ريا  ،و  وال��ت��ق��ي��ي��م  احل����ل،  اإىل 

التطبيق،
 م�شريا اإىل اأن التفكري االبتكاري 
ميار�س  عقلية  نف�شية  عملية  هو 
انفراجي  تفكري  خاللها  ال��ف��رد 
بهدف  حم���ددة  م�شكلة  على  ح��ر 
جديدة  ح���ل���ول  اإىل  ال����و�����ش����ول 

ومثرية لده�شة االآخرين.

متتاليني .
وقال عادل خليل احلو�شني مدير 
الور�شة  اأن  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة 
تاأتي �شمن اخلطة اال�شرتاتيجية 
تطوير  اإىل  والرامية  للموؤ�ش�شة 
وت���اأه���ي���ل ال����ك����وادر ال��وظ��ي��ف��ي��ة ، 
اإبراز  اإىل  اأنها تهدف  اإىل  م�شريا 
اأهمية االإبداع واالبتكار يف االإدارة 

واالأعمال،
 اإىل جانب توفري البيئة املحفزة 
على  ال�شوء  وت�شليط   ، ل��الإب��داع 

مع تبيان كيفية تنمية االإبداع يف 
الو�شول اإىل النتائج ال�شحيحة ، 
الفتا اإىل اأن االأ�شخا�س املبدعون 
ي��ع��ي��ق��ون طاقتهم  ال��ذي��ن ال  ه��م 
ق��درات��ه��م يف  وي��وج��ه��ون  الفكرية 
خم��ت��ل��ف ج���وان���ب احل���ي���اة، حيث 
اأن  ا�شتعداد  لديه  �شخ�س  كل  اأن 
اجلو  له  تهياأ  طاملا  مبدًعا  يكون 

املنا�شب لالإبداع .
وم�����ن ن���اح���ي���ت���ه اأو������ش�����ح امل�����درب 
اأن  ال����دك����ت����ور ي���و����ش���ف اخل�������ش���ر 

الذيد  اإىل مركز  للمدار�س  اأخرى 
حما�شرة  ���ش��ت��ق��ام  ك��م��ا  ل��ل��ف��ن��ون، 
التعامل  يف  الطرق  اأف�شل  بعنوان 
مع ال��ط��الب، وجت��در االإ���ش��ارة اإىل 

الدويل  ال�شارقة  معر�س  اإدارة  اأن 
واالإعالم  الثقافة  ب��دائ��رة  للكتاب 
اأربيل  مبعر�س  ت�شارك  بال�شارقة 
 11 2 ح��ت��ى  م��ن  للكتاب  ال����دويل 

لندن  وم��ع��ر���س   ،  2013 اأب��ري��ل 
اأبريل،   17 حتى   15 من  للكتاب 
ومعر�س اأبوظبي للكتاب من 24 

حتى 29 اأبريل.

ر���ش��ائ��ل ت��وع��وي��ة اإل��ك��رتون��ي��ة يومية 
مفاهيم  ح��ول  املوظفني  جميع  اإىل 
العمل،  مقر  يف  وال�شحة  ال�شالمة 
وتوزيع مطبوعات اإر�شادية والفتات 

املوؤ�ش�شة،  مباين  جميع  يف  اإعالنية 
جوائز  تخ�شي�س  مت  اأن��ه  اإىل  الف��ت��اً 
ل�����الإدارات  جم��زي��ة،  عينية  وه���داي���ا 
وامل������وظ������ف������ني االأك������������رث ح���������ش����وراً 

تدقيق  فريق  والأف�شل  للفعاليات، 
املتكامل،  االإدارة  ل��ن��ظ��ام  داخ���ل���ي 
تطبيق  يف  ف��ن��ي��ة  ور����ش���ة  والأف�������ش���ل 

معايري ال�شالمة والبيئة.

الهالل الأحمر يدرب العاملني يف الهالل ال�شوداين على نظم الإ�شراف على �شوؤون الأيتام
•• اأبوظبي-وام:

االأحمر  الهالل  بهيئة  االأي��ت��ام  و���ش��وؤون  الكفاالت  اإدارة  وف��د  ي�شارك 
االأحمر  ال��ه��الل  جمعية  يف  االأي���ت���ام  ق�شم  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ت��دري��ب  يف 
�شوؤون  على  االإ�شراف  الهيئة يف  تتبعها  التي  النظم  ال�شوداين..على 
اأو�شاعهم  لتح�شني  االإن�شانية  اجل��ه��ود  وح�شد  ورع��اي��ت��ه��م  االأي��ت��ام 
املبادرة  ه��ذه  وتاأتي   . والتعليمية  وال�شحية  واالجتماعية  املعي�شية 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ح��ر���ش��ا م��ن هيئة ال��ه��الل االأح��م��ر ع��ل��ى ت��وف��ري احلياة 
الكرمية حلوايل اأربعة اآالف و 579 يتيما يرعاهم الهالل االأحمر 
الكاملة  املعي�شية  ال�شودان ويعمل على تقدمي الرعاية  يف جمهورية 
اأحوالهم  على  والتعرف  ماديا  ودعمهم  واأمهاتهم  وحلا�شنيهم  لهم 

 31 اأك��رث م��ن  250 يتيما م��وزع��ني على  األ��ف��ا و   69 تكفل ح��وايل 
اآالف و579  اأرب��ع��ة  واأوروب����ا منهم ح��وايل  واآ���ش��ي��ا  اأفريقيا  دول��ة يف 
اإتفاقيات  وف��ق  ا�شتيعابهم  يتم  حيث  ال�����ش��ودان  جمهورية  يف  يتيما 
اأداء  يف  الهيئة  تتبعها  اليتيم  كفالة  عملية  تنظم  مقننة  و���ش��روط 
ر�شالتها االإن�شانية لرعاية االأيتام وذلك ل�شمان الرعاية ال�شحيحة 
م�شوؤولية  يتحمل  ف��ردا  وي�شبح  تاأهيله  يتم  حتى  لليتيم  وال�شليمة 
اأ�شرته وجمتمعه . واأ�شافت اأن الهيئة تكفل اأي�شا 765 اأ�شرة فقرية 
و485 من ذوي االإعاقة و125 من طلبة العلم يف �شتى دول العامل 
منوهة باأن هيئة الهالل االأحمر تتبع اأرقى �شبل التوا�شل مع االأيتام 
م�شاعدة  ت�شل  اأن  على  منها  حر�شا  عليهم  وامل�شرفني  وحا�شناتهم 
الهيئة  املكفولني من قبل  االإماراتيني لالأيتام  املح�شنني واخلريين 

واحتياجاتهم . وقالت �شعادة نعيمة عيد املهريي نائبة االأمني العام 
ل�شوؤون االإغاثة وامل�شاريع باالإنابة يف هيئة الهالل االأحمر اأن مهمة 
الوفد تتلخ�س يف تدريب العاملني يف اأق�شام االأيتام يف فروع ومكاتب 
اإدخال وت�شجيل االأيتام  جمعية الهالل االأحمر ال�شوداين على نظم 
بالربنامج اخلا�س بكفالة االأيتام يف الهالل االأحمر وكافة اأوراقهم 
وت�شليم  ا�شتالم  واآل��ي��ة  الكفالة  ل�شروط  ا�شتيفائهم  بعد  الثبوتية 
اخلا�شة  ال��ت��ق��اري��ر  الإع����داد  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ال��ي��ة  مل�شتحقاتهم  االأي��ت��ام 
باملتابعة ال�شنوية لالأيتام على النظام االإلكرتوين بالهيئة . واأ�شارت 
اإدارة  باالإنابة ومديرة  االإغاثة وامل�شاريع  العام ل�شوؤون  نائبة االأمني 
الكفاالت و�شوؤون االأيتام بالهالل االأحمر اإىل اأن الهيئة ومن خالل 
م�شروع كفالة االأيتام الذي تنفذه عرب اإدارة الكفاالت و�شوؤون االأيتام 

ح�شب االأ�شول املتبعة لرعاية االأيتام . يذكر اأن هيئة الهالل االأحمر 
اإدارة الكفاالت و�شوؤون االأيتام  2012 بوفد من  �شاركت خالل عام 
العربية  املنظمات  �شبكة  �شمن  لليتامى..وذلك  العربي  املوؤمتر  يف 
ال�شودانية  العا�شمة  ا�شت�شافته  ال���ذي  االأي��ت��ام  جم��ال  يف  العاملة 
الذي  املوؤمتر  الهيئة يف ح�شور جل�شات  وفد  �شارك  اخلرطوم حيث 
تتحدث عن  التى  املتخ�ش�شة  العمل  اأوراق  العديد من  فيه  طرحت 
العاملية يف جمال كفالة  االإ�شالم والتجارب  االأيتام يف  مفهوم رعاية 
تواجه  التي  واملعوقات  االأيتام  كفالة  يف  احلديثة  واالأ�شاليب  االأيتام 
اأخرى  عمل  اأوراق  اإيل  باالإ�شافة  االأي��ت��ام  كفالة  جم��ال  يف  املنظمات 
تعنى باالأيتام ورعايتهم ومعايري واأ�شكال الرعاية النموذجية لهذه 

ال�شريحة الهامة من املجتمع . 

�شلطان القا�شمي يكرم الفائز بجائزة ال�شارقة لأف�شل اأطروحة دكتوراه يف العلوم الإدارية يف الوطن العربي اخلمي�ض املقبل
•• ال�صارقة-الفجر:

يتف�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة بتكرمي  ال�شارقة رئي�س وموؤ�ش�س جامعة  االأعلى حاكم  املجل�س 
االإمارات  دول��ة  اأب��ن��اء  وه��و من  العو�شي  اهلل  يو�شف عبد  اأي��وب  الدكتور 
يف  دك��ت��وراه  اأط��روح��ة  الأف�شل  ال�شارقة  بجائزة  الفائز  املتحدة،  العربية 
العلوم االإدارية يف الوطن العربي يف دورتها احلادية ع�شرة عن اأطروحته 
بعنوان: درا�شة اآليات تطوير منوذج لتطبيقات اجلودة والتميز املوؤ�ش�شي 
يف موؤ�ش�شات القطاع احلكومي يف دولة االإمارات العربية املتحدة، بحفل 

ال�شاأن العلمي، واجلائزة عموما. وكان جمل�س اأمناء اجلائزة اعتمد تقرير 
كما  باجلائزة،  الفائز  اختيار  عن  اأ�شفر  ال��ذي  والتقييم  املحكمني  هيئة 
قرر تكرمي الدكتورة اإلهام حمود علي الفاعوري، عن اأطروحتها بعنوان: 
دور الذاكرة التنظيمية يف تعزيز فاعلية املنظمات ال�شناعية، والدكتور 
العوامل  بعنوان:  اأطروحته  عن  اهلل  حبيب  احلميد  عبد  اأحمد  ماأمون 
التي توؤثر على �شلوك موظفي الطعام وال�شراب يف تداول الغذاء، درا�شة 
للفنادق االأردنية، وكال الباحثني من اململكة الها�شمية االأردنية، على اأن 
نيابة عن  االإداري��ة  للتنمية  العربية  املنظمة  قبل  تكرميهما من  يجري 
جمل�س اأمناء اجلائزة يف موعد الحق تقديراً الأطروحتيهما املتميزتني، 

تكرميي كبري يقام بقاعة )البريوين( بكلية الهند�شة بجامعة ال�شارقة، 
وذلك يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف من �شباح يوم اخلمي�س املقبل 
املوافق للرابع من �شهر اأبريل اجل��اري.  يح�شر حفل التكرمي الدكتور 
رفعت عبد احلليم الفاعوري مدير عام املنظمة العربية للتنمية االإدارية 
والدكتور عبد الرحيم عالم امل�شرف العام على جائزة ال�شارقة الأف�شل 
اأطروحة دكتوراه يف العلوم االإدارية يف الوطن العربي، وجوائز املنظمة، 
كما يح�شره غامن املزروعي املدير التنفيذي ل�شوؤون اخلدمات امل�شاندة 
بدائرة التنمية االقت�شادية التي يعمل الفائز يف اجلائزة �شمن كوادرها، 
بهذا  املعنية  واالجتماعية  العلمية  ال�شخ�شيات  من  عدد  اإىل  باالإ�شافة 

العامة  االأم��ان��ة  وك��ان��ت  م��ك��رر.  ال��ث��اين  الرتتيب  على  معاً  حيث ح�شال 
للجائزة تلقت يف دورتها احلادية تر�شيحات من 60 اأطروحة دكتوراه يف 
العلوم االإدارية لريتفع عدد اأبحاث الدكتوراه املر�شحة اإليها منذ تاأ�شي�س 
اجلائزة حتى االآن اإىل 417 اأطروحة، اأجنزها باحثون وخرباء عرب من 
خمتلِف اجلامعات العربية واالأجنبية وباللغات الثالث املعتمدة يف هذه 
اجلائزة وهي العربية واالإجنليزية والفرن�شية، منهم ثالثة من االإمارات 
واثنان من فل�شطني و�شبعة من العراق و18 من االأردن، و17 من م�شر 
اإىل  باالإ�شافة  وتون�س  وال�����ش��ودان  واجل��زائ��ر  �شوريا  كل من  وواح��د من 

اثنني من ال�شعودية وثالثة من اليمن ومثلهم من �شلطنة عمان.

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

بتاريخ:  28 / 09 / 1993 املودعة حتت رقم : 2369 
بتاريخ:  06 / 05 / 1995 امل�شجلة حتت رقم : 1792 

با�ش��م: �س. ا�شرتاتيجيك لالغذية العاملية
وعنوانه: 703، بناية رئي�س ح�شن �شعدي، �س.ب:53193، دبي، االمارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : جميع اأنواع الب�شكويت ووافرز.

الواق�عة بالفئة:   30
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�شم مالك العالمة: �س.ا�شرتاتيجيك لالغذية العاملية

ا�شم املتنازل له : ا�شرتاتيجيك براندز هولدينج كومباين ليميتد 
مه�نته: ال�شناعة والتجارة

جن�شيته:  اإماراتية
عنوانه وحمل اإقامته:�س.ب 4254 دبي، االمارات العربية املتحدة. 

تاري�خ انت�قال امللكية:   07 / 10/ 2009  
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

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

بتاريخ:  28 / 09 / 1993 املودعة حتت رقم : 2370 
بتاريخ:  06 / 05 / 1995 امل�شجلة حتت رقم : 1793 

با�ش��م: �س. ا�شرتاتيجيك لالغذية العاملية
وعنوانه: 703، بناية رئي�س ح�شن �شعدي، �س.ب:53193، دبي، االمارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : جميع اأنواع الب�شكويت ووافرز.

الواق�عة بالفئة   : 30
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�شم مالك العالمة:  �س.ا�شرتاتيجيك لالغذية العاملية

ا�شم املتنازل له :  ا�شرتاتيجيك براندز هولدينج كومباين ليميتد 
مه�نته: ال�شناعة والتجارة

جن�شيته:  اإماراتية
عنوانه وحمل اإقامته:�س.ب 4254 دبي، االمارات العربية املتحدة. 

تاري�خ انت�قال امللكية:   07 / 10/ 2009  
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

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

بتاريخ:  14 / 08 / 2004 املودعة حتت رقم : 62936 
بتاريخ:  09 / 05 / 2005 امل�شجلة حتت رقم : 52716 

با�ش��م: �س. ا�شرتاتيجيك لالغذية العاملية
وعنوانه: �س.ب: 53193، دبي، هاتف :04-3389009، فاك�س: 04-3389358، االمارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )   43   ( – )    07 / 03 / 2005 م (
وال�شاي  وال��ن  املختلفة  اأنواعها  بكافة  الب�شكويت  رقائق   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والن اال�شطناعي، والدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب 
واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة وع�شل النحل والع�شل االأ�شود واخلمرية وذرور اخلبازة، امللح 
واخلردل واخلل، ال�شل�شة الواقعة بالفئة 30، البهارات والتوابل والثلج وجميع ما �شبق يف حدود وقوعه بالفئة 

30 وغري الواردة �شمن فئات اأخرى .
الواق�عة بالفئة   : 30

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

ا�شم مالك العالمة:  �س.ا�شرتاتيجيك لالغذية العاملية
ا�شم املتنازل له : ا�شرتاتيجيك براندز هولدينج كومباين ليميتد 

مه�نته: ال�شناعة والتجارة
جن�شيته:  اإماراتية

عنوانه وحمل اإقامته: �س.ب 4254 دبي، االمارات العربية املتحدة. 
تاري�خ انت�قال امللكية:   07 / 10/ 2009  

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

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

بتاريخ:  27 / 05 / 2010 املودعة حتت رقم : 142952 
امل�شجلة حتت رقم : 147369             بتاريخ:  06 / 07 / 2011

با�ش��م: موؤ�ش�شة نظام اجلناهي للتجارة
وعنوانه: �س . ب 28753 ال�شارقة – االإمارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )105 ( – ) 30 / 03 / 2011 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : الزيوت وزيوت الت�شحيم 

الواق�عة بالفئة   : 04
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�شم مالك العالمة:  موؤ�ش�شة نظام اجلناهي للتجارة

ا�شم املتنازل له : .. نظام اجلناهي للتجارة )�س.ذ.م.م(
مه�نته: ال�شناعة والتجارة

جن�شيته: .. اإماراتية
عنوانه وحمل اإقامته:

املتحدة العربية  �س . ب 80971، دبي – االإمارات 
تاري�خ انت�قال امللكية:   12 / 03/ 2013  

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خدمات االطل�شي للنفط

رخ�شة رقم:CN 1020954 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عابر احمد خلف القبي�شي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عابر احمد خلف القبي�شي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بامبينز هوت كونهي حممد عبد اجلبار)%49(

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/خدمات االطل�شي للنفط   

ATLANTIC OIL SERVICES
اىل/خدمات االطل�شي للنفط ذ.م.م 

ATLANTIC OIL SERVICES LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم زهرة جمريا

رخ�شة رقم:CN 1174815 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي احمد عبد اهلل مر�شد الرميثي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد اهلل احمد حممود املرزوقي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 20*2.44 اىل 9*90

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم زهرة جمريا   
JUMAIRAH FLOWER RESTAURANT

اىل/مطعم جنوب الهند امللكي 
ROYAL SOUTH INDIAN RESTAURANT

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت �شتانديرد

رخ�شة رقم:CN 1078020 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت �شتانديرد   
STANDARD SUPERMARKET

اىل/بقالة م�شفح �شتانديرد 
MUSSAFAH STANDARD BAQALA

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب حراء للكتابة والت�شوير  

رخ�شة رقم:CN 1061641  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

احمد عو�س عمر ال�شيخ علي هرهره العفيفي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

احمد عو�س عمر ال�شيخ علي هرهره العفيفي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد النا�شر نامبو كاندي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري  االقت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذا ون لالعالنات

رخ�شة رقم:CN 1200176  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة عمار عادل عثمان )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�شر عبد اهلل العمرية من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ نا�شر عبد اهلل العمرية من 100% اىل %51

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ ذا ون لالعالنات

THE ONE ADVERTISING
اىل/ذا ون للدعاية واالعالن ذ.م.م

THE ONE PUBLISHING & ADVERTISING LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي - �شارع املطار - رقم املحل 9 - بناية/مبارك نا�شر �شاملني املن�شوري اىل ابوظبي 

جزيرة ابوظبي �شارع ال�شالم برج الفردو�س - طابق 18 - مكتب 4 املالك/رميا�س للمقاوالت العامة وال�شيانة
تعديل ن�شاط/ا�شافة دعاية واعالن)7310015(

تعديل ن�شاط/حذف ت�شميم وانتاج االعالنات)7310006(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ 
ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
العني  جوهرة  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة  رخ�شة رقم:CN 1397560  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

خليل �شيد يو�شف احمد فا�شل الها�شمي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

خليل �شيد يو�شف احمد فا�شل الها�شمي من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ار�شد حممود عدالت خان )%100(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
عبد  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1028598:الرزاق للحالقة رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة وقار حيدر حممد دون )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد الرزاق حممد �شادق

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

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
للهواتف  ال�ش�����ادة/البيان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1031878:املتحركة رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مهدي �شالح حمد �شلوم الهطايل )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عبد اهلل حمد عبد اهلل الكنيبي املزروعي

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

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

الغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
اوبتك  التجاري  باال�شم   CN رقم:1064105 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  لالت�شاالت  تيليكوم 

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

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املخت�شة للعقارات 

CN 1174182:ذ.م.م  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
جرب الدين رزق - قدوره من 49% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن فهمي احمد ح�شن فهمي)%25(

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

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم جارمي�س  

رخ�شة رقم:CN 1184155  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبد اهلل خليفة حميد �شيف ال�شاحر املزروعي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شليمان حممد �شلطان �شيف النيادي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
القافلة  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للرجال  رخ�شة رقم:CN 1190119 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ثابت �شعيد عبد اهلل علي العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد اهلل فهد عبد اهلل حمد العامري

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

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/البو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1026418-9:الجنر - فرع  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ايليت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرتنا�شيونال لال�شت�شارات الهند�شية
رخ�شة رقم:CN 1007653 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اعــــــــــالن
لكهرباء  الف�شتكي  احمد  ال�ش�����ادة/حممد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات  رخ�شة رقم:CN 1006648  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري: من/حممد احمد الف�شتكي لكهرباء ال�شيارات
اىل/حممد احمد الف�شتكي العمال البال�شرت

MOHAMMED AHMAD ALFACHTAKI PLASTRING
 - ال�شلع  مدينة   - الغربية  املنطقة  ابوظبي  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
ال�شناعية - قطعة رقم100 - بناية/مبارك حممد خمي�س املن�شوري اىل املنطقة 

الغربية غياثي غياثي ال�شناعية دائرة �شوؤون البلدية ق 68 م 16
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين) البال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات)4520021(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح كهرباء ال�شيارات و�شحن البطاريات)4520005(

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

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

العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ياليل يا عني

رخ�شة رقم:CN 1124829 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ياليل يا عني   
YA LAIL AY AIN

اىل/مطعم اورينتال كوزين 
ORIENTAL CUISINE RESTURANT

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2002/5/13 م املودعة حتت رقم: 173455 
با�ش��م:كاركلينك .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع الدفاع . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

اعمال العزل للمباين ، الرطوبة ، املياه ، ال�شوت .
الواق�عة بالفئة:37 

و�شف العالمة:و�شف العالمة التجارية من حيث ال�شكل واللون واللغة العالمة التجارية هي عبارة عن 
حريف باللغة الالتينية حيث يغطي احدهما ن�شف االخر بحيث ت�شبح منطقة املنت�شف على �شكل م�شتطيل 
ويف نف�س الوقت متداخلني ا�شفلهما عبارة كار كلينك بالعربية وبالالتينية وبالن�شبة للون هو يتدرج من 

ابي�س للف�شي ثم اال�شود  .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  اأبريل 2013 العدد 10755

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2012/6/10 م املودعة حتت رقم: 174976 
با�ش��م:فوبالك لتجارة املواد العازلة .

وعنوانه:ابوظبي - جزيرة يا�س . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

باجلملة(لغاية  العازلة  امل��واد   - ال�شيارات  واك�ش�شوارات  )زينة  ال�شلع  من  منوعة  ت�شكيلية  جتميعية  خدمة 
عر�شها و�شرائها من قبل امل�شتهلك وال تنطوي على خدمة النقل .

الواق�عة بالفئة:37 
و�شف العالمة:كلمة باللغة االجنليزية وعلى ي�شارها �شكل هند�شي لثالثة ا�شطوانات قائمة وبثالثة الوان  
اليمني اىل  تبداأ من  الوان متدرجة  اال�شود مع خلفية مكونة من  باال�شفر ثم  اليمني  تبدا من  خمتلفة 

الي�شار باال�شفر ثم الربتقايل ، االحمر ، االرجواين ثم اال�شود  .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  اأبريل 2013 العدد 10755

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

بتاريخ:2007/6/27 م املودعة حتت رقم: 096778 
با�ش��م:�شلوى توكي دوملاك .

وعنوانه:�شارع املطار - �س.ب:46995 - هاتف:026339100 - فاك�س:026339200 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

ت�شميم الديكور الداخلي ، الت�شميم ال�شناعي ، ت�شميم االزياء ، ت�شميم الفنون التخطيطية ، ر�شم ت�شاميم 
وخمططات االن�شاء ، اال�شت�شارات املعمارية ، فنون وعلوم ت�شميم املباين ، اال�شت�شارات املتعلقة مبا مت ذكره .

الواق�عة بالفئة:42
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية:) ( - ) / / 200م(

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:ازالة االلوان من العالمة)االخ�شر واالحمر(
 interiors gemaco ع��ب��ارة   ا�شفلها  هند�شية  بطريقة  خمطط  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  لت�شبح:العالمة 

بالالتينية.  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  اأبريل 2013 العدد 10755 العدد 10755 بتاريخ 2013/4/1   

انه  احل�شابات  لتدقيق  االأو�شط  ال�شرق  مكتب  يعلن 
املنعقدة  الغري عادية  العمومية  مبوجب قرار اجلمعية 
اأبو  يف  تاريخ 2013/02/13 املوثق لدى كاتب العدل يف 
ظبي بحل وت�شفية بروتك لال�شت�شارات االدارية- ذ م م

فعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026440255 فاك�س 026440966 
بناية  ال�شياحي  النادي  �شارع  ظبي  ابو   43961 ب  �س 
مكتب   3 الطابق  نهيان  ال  حممد  بنت  �شم�شة  ال�شيخة 
الثبوتية وذلك خالل مدة  امل�شتندات  رقم 311واح�شار 

اأق�شاها 45يوم من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

اإعـــالن ت�سـفية
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•• ابوظبي-الفجر:

ن������ادي ت������راث االم���������ارات وعلى  ن���ظ���م 
اخلالدية  مركز  يف  اأي���ام  ثالثة  م��دار 
ال���ت���ج���اري م��ه��رج��ان��ا ب��ي��ئ��ي��ا يف اط���ار 
احتفاالت الدولة بيوم البيئة الوطني 
ال�شاد�س ع�شر الذي يقام حتت رعاية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
، حفظه اهلل،  الدولة  اآل نهيان رئي�س 
حتت �شعار ال�شحراء تنب�س باحلياة ، 
وياأتي تنظيم املهرجان با�شراف وحدة 
بف�شل  ال���ن���ادي  يف  البيئية  ال��ب��ح��وث 
ال�شيخ  ال��الحم��دود م��ن �شمو  ال��دع��م 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
نادي تراث االمارات ، ومتابعة ال�شيخ 
ال��دك��ت��ور ه���زاع ب��ن ���ش��ل��ط��ان ب��ن زايد 
احلدث  تنظيم  ي��اأت��ي  كما   ، نهيان  اآل 
جماهريي  ب���ح�������ش���ور  ح���ظ���ي  ال������ذي 
لتوجيهات  اإ�شتجابة   ، كبري  وعائلي 
التواجد  باأهمية  ال��ن��ادي  رئي�س  �شمو 
البيئية  املنا�شبات  كافة  يف  وامل�شاركة 
االرت���ق���اء مب�شتوى  ل��غ��اي��ات  ودع��م��ه��ا 
ال��ت��وع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل����دى اجل��م��ه��ور ، 
�شاحلة  بيئة  يحقق  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي 
التوعية  و���ش��ائ��ل  وحتقيق  م�شتدامة 
والثقافة البيئية ال�شليمة للجمهور . 
ح�شر فعاليات املهرجان عبد الكرمي 
البحوث  وح���دة  رئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي  ح�شن 
على  اأك���د  ال���ذي   ، ال��ن��ادي  يف  البيئية 
اأهمية احلدث ودور النادي يف تكري�س 
الوطني  البيئة  ي���وم  وق��ي��م��ة  اأه����داف 
للتوا�شل  اأم��ث��ل  ب�شكل  واإ���ش��ت��ث��م��اره   ،
م���ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وال��ع��ائ��ل��ة على 

املهتمة  واملوؤ�ش�شات   ، اخل�شو�س  وجه 
باملجال البيئي . 

 واإ���ش��ت��م��ل ب��رن��ام��ج امل��ه��رج��ان يف يوم 
االفتتاح على جناح ر�شومات االطفال 
والر�شم على الوجوه ، يف اطار ور�شة 
عددا  ا�شتقطبت  ال��ت��ي  احل���ر  ال��ر���ش��م 
ك��ب��ريا م���ن االط���ف���ال وذوي���ه���م ، كما 
البيئية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ة  ن��ظ��م��ت 
وت�شمنت  ل���ل���ج���م���ه���ور  امل��خ�����ش�����ش��ة 
مبا  البيئية  اال���ش��ئ��ل��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
للبيئة  الوطني  اليوم  و�شعار  يتنا�شب 
ووزع��������ت اجل�����وائ�����ز وال����ه����داي����ا على 
اأ���ش��ري��ة حمببة  ال��ف��ائ��زي��ن يف اج����واء 
ابوظبي  م���رك���ز  ف���ت���ي���ات  وق����دم����ت   .
االلعاب  من  خا�شة  عرو�شا  الن�شائي 
 ، متنوعة  تراثية  وف��ق��رات   ، ال�شعبية 
باال�شافة اإىل اإتاحة الفر�شة جلمهور 
االأطفال ملمار�شة االلعاب البيئية ، كما 
كبرية  اأع����دادا  ال�شعر  بيت  اإ�شتقطب 
قدمت  حيث   ، العائالت  جمهور  م��ن 
لهم االأكالت ال�شعبية ، ومت تعريفهم 

وحدة  وم�شاريع  ون�شاطات  مبنجزات 
ال��ب��ح��وث ال��ب��ي��ئ��ي��ة م���ن خ���الل جملة 
وال�شور  والكتيبات  اال����ش���دارات  م��ن 
الو�شائل  م���ن  وغ���ريه���ا  وامل��ل�����ش��ق��ات 
ن�شاطات  وت��وا���ش��ل��ت    . االي�����ش��اح��ي��ة 
املهرجان يف يومه الثاين و�شط اإقبال 
جماهريي كبري وح�شور العديد من 
هذه  ويف   ، وال����زوار  املدر�شية  ال��وف��ود 
امل�شابقة  قدمت  االحتفالية  االأج���واء 
للمعلومات  امل��خ�����ش�����ش��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال�شعبية  االل��غ��از  بقيمة  ال�شلة  ذات 
واالأمثال واحلكم من املوروث ال�شعبي 
ور�شة مكثفة  كما نظمت   ، االم��ارات��ي 
نبتة  زراع���ة  طريقة  االط��ف��ال  لتعليم 
اخلردل ، ، وقّدم طلبة مركز ال�شمحة 
 ، اليولة  لفنون  فنية  فقرات  لل�شباب 
يومه  يف  املهرجان  فعاليات  واأختتمت 
ال��ث��ال��ث ب��ت��ق��دمي رك���ن نق�س احل��ن��اء ، 
وم�����ش��اب��ق��ة ت��رك��ي��ب ب����ازل ل��ل��ع��ائ��الت ، 
ب��اال���ش��اف��ة اىل ت��ق��دمي ع��رو���س حية 
، كما مت تكرمي  من االألعاب ال�شعبية 

اإجن���اح احل��دث ،  اجل��ه��ات املتعاونة يف 
الذين  املتطوعني  م��ن  ع��دد  وت��ك��رمي 
الفعاليات  تنظيم  عملية  يف  اأ�شهموا 
ت�شريح  ويف    . اجل��م��ه��ور  واإ���ش��ت��ق��ب��ال 
 ، املهرجان  اإختتام  خا�س له مبنا�شبة 
رئي�س  العلي  الكرمي ح�شن  اأ�شاد عبد 
اعداد  بح�شن  البيئية  البحوث  وح��دة 
ت�شمن  ال������ذي  ال���ربن���ام���ج  وت��ن��ظ��ي��م 
حتقيق  ع��ل��ى  اأك����دت  متنوعة  اأج��ن��ح��ة 
واثنى   ، للبيئة  الوطني  ال��ي��وم  �شعار 
لالحتفاء  عليه  القائمني  جهود  على 
بهذه املنا�شبة الوطنية املميزة ، موؤكدا 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة احل������دث وت���ف���اع���ل���ه مع 
اجلمهور من خمتلف االعمار يف اطار 
م�شروع النادي ملد ج�شور التعاون مع 
املجتمع والبيئة املحلية . واأع��رب عن 
واإ�شتقطابة  احل���دث  بنجاح  �شعادته 
املجتمع  م�����ن  خم���ت���ل���ف���ة  ل���������ش����رائ����ح 
وجمهور  والعائالت  االأ���ش��ر  وبخا�شة 
الفائدة  ال��ذي حتقق له كل  االأط��ف��ال 
جمال  يف  وبخا�شة  وامل��ع��رف��ة  وامل��ت��ع��ة 

اأهمية  على  موؤكدا   ، البيئية  التوعية 
اآل  زاي��د  �شلطان بن  ال�شيخ  دعم �شمو 
رئي�س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
الدولة رئي�س ن��ادي ت��راث االم���ارات ، 
ومتابعة واإهتمام ال�شيخ الدكتور هزاع 
بن �شلطان بن زايد اآل نهيان ، وادارة 
النادي للن�شاطات البيئية التي ت�شرف 
ع��ل��ي��ه��ا ال����وح����دة ب���وج���ه ع����ام ، ودع���م 
امل��ه��رج��ان ب��وج��ه خ��ا���س مم��ا ك��ا ن له 
تليق  ب�شورة  اإخراجه  االثر يف  عظيم 
باملنا�شبة التي جتد االهتمام  النوعي 
اهتمام  اط����ار  ال�����ش��ع��د يف  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
م�شتدامة  ب��ي��ئ��ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  االم������ارات 
اأبناء  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي��ة  ب�����ش��ورة  تنعك�س 
امل��ج��ت��م��ع . واإخ����ت����ت����م رئ���ي�������س وح����دة 
باال�شارة  ت�شريحه  البيئية  البحوث 
يف   ، خ��ا���س  بيئي  معر�س  اإق��ام��ة  اإىل 
الر�شومات  ي��ت�����ش��م��ن   ، الح����ق  وق����ت 
التي اأجنزها االطفال خالل فعاليات 
املر�شم احلر . ت�شمن املهرجان اأي�شا 
ع��ر���س وت��وزي��ع جمموعة ك��ب��رية من 

بالنادي  اخلا�شة  البيئية  اال�شدارات 
العديد  تنفيذ  ، كذلك  على اجلمهور 
م����ن االل����ع����اب ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل���الط���ف���ال ، 
وبرنامج   ، الوجوه  الر�شم على  وركن 
الفر�شة  ب��ات��اح��ة  والتقاليد  ال��ع��ادات 
حي  ع��ر���س  م�����ش��اه��دة  م��ن  للجمهور 
لل�شقور ، وتعريفهم مبفردات ريا�شة 
ال�شيد بال�شقور ، كما مت توزيع كتيب 
وهو   ، اجل��م��ه��ور  على   ) بيتك  ل��ون   (
البيئية  البحوث  وحدة  ا�شدارات  من 
بحياة  االط����ف����ال  ت��ع��ري��ف  الغ����را�����س 
.كذلك  ال�شحراوية  الكائنات  بع�س 
ال�شمالية  على  تعرف  برنامج  اطالق 
ويت�شمن رحالت لطلبة املدار�س اىل 
التعرف  ب��غ��ر���س  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ج���زي���رة 
بيئاتها  و  وم��راف��ق��ه��ا  م��ع��امل��ه��ا  ع��ل��ى 
فيها  املوجودة  ال�شحراوية  والكائنات 
اكثار  وم�����ش��روع  ��ب  ال�����شّ حممية  مثل 
غزالن الرمي واكثار النعام واال�شجار 
ال�شحراوية ، حيث �شتقدم للم�شاركني 
وافية  م��ع��ل��وم��ات  ال���رح���الت  ه���ذه  يف 

حتقق لهم ثقافة بيئية جديدة .

اجلمهور ي�سيد باملهرجان 
اجلمهور  م�����ن  ك���ب���ري  ع������دد  ������ش�����ارك 
وبخا�شة   ، امل���ه���رج���ان  ن�����ش��اط��ات  يف 
امل�شابقات البيئية والرتاثية ، ويف هذا 
 ( اأثنت فاطمة حممد حبيب  ال�شياق 
االأردن ( التي ح�شرت الفعاليات على 
 ، واأطفالها  ه��ي  الثالثة  االأي���ام  م��دار 
ع��ل��ى ت��ن��وع امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي طرحتها 
النادي  اأ�شادت بجهود  ، كما  امل�شابقات 
وافية  تعريف اجلمهور مبعلومات  يف 
ع��ن امل��ج��ال ال��ب��ي��ئ��ي يف ال���دول���ة . كما 

اأث��ن��ت م��ربوك��ة ع��ب��د ال��ك��رمي ���ش��امل ) 
ال��ن��ادي يف جمال  ج��ه��ود  ( على  ليبيا 
التوعية البيئية للجمهور ، واأو�شحت 
املعلومات  م��ن  الكثري  اإ�شتفادت  اأن��ه��ا 
ال���رتاث���ي���ة ع���ن ت�����راث االم��������ارات من 
الطالبة  وق��ال��ت   . امل�����ش��اب��ق��ات  خ���الل 
اآمنة �شامل �شيف من مدر�شة النه�شة 
الفائزات  واإح���دى   ، للبنات  الوطنية 
املهرجان  اأن  البيئية  امل�شابقة  بجوائز 
املفيدة  وال���ف���ق���رات  ب��ال��ت��ن��وع  ح���اف���ل 
 ، ع���ام  ب�شكل  ، واجل��م��ه��ور  ل��الط��ف��ال 
وع���ربت ع��ن اإع��ج��اب��ه��ا ب��امل��ر���ش��م احلر 
الطالبة  واأك���دت   . ال�شقور  وعر�س   ،
( من  اإ���ش��راء حممد حممود ) م�شر 
قيمة  على  الطبيانية  امل���راأة  مدر�شة 
واأهمية االحتفال باليوم الوطني من 
خ���الل امل��ه��رج��ان ال����ذي ي��ف��ت��ح نوافذ 
بيئة  ع��ل��ى  للتعرف  للجمهور  مهمة 
املحافظة عليها من  االم���ارات وط��رق 
خالل املعلومات والن�شرات املخ�ش�شة 

اأجمد  الطالبة رهف  . وعربت  لذلك 
الوردية  م��در���ش��ة  م��ن   ) فل�شطني   (
املر�شم  يف  م�شاركتها  ع��ن  ب��اأب��وظ��ب��ي 
، ووجهت  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وامل�����ش��اب��ق��ة  احل���ر 
ال�شكر الدارة النادي على اإحياء اليوم 
الفر�شة  واإت����اح����ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال���وط���ن���ي 
فعالياته  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ل��الط��ف��ال 
وليد  م��وزة  الطالبة  وا�شادت  املتنوعة 
الزعابي من مدر�شة املواهب الثانوية 
للم�شابقة  الكبرية  الثقافية  بالقيمة 
معلومات  م��ن  وحم��ت��واه��ا  ال��رتاث��ي��ة 
، وا�شارت  ال��دول��ة  ت���راث  ث��ري��ة ح���ول 
اىل قيمة املهرجان ودوره يف التوعية 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة اجل��م��اه��ريي��ة . ك��م��ا عربت 
ال��ع��دي��د م��ن ال���وف���ود امل��در���ش��ي��ة التي 
لهذا  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن  امل��ه��رج��ان  زارت 
االجناز البيئي الرتاثي الثقايف املميز 
واإ�شتقطاب  ال��ف��ق��رات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
املعلومات  م�شتوى  وعلى   ، اجلمهور 

البيئية الهادفة . 
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الطري  اأح��م��د  ج��م��ال  العميد  �شهد 
الب�شرية  امل�����وارد  اإدارة  ع���ام  م��دي��ر 
تخريج  حفل  امل�����ش��ان��دة  واخل��دم��ات 
معهد  يف  تخ�ش�شية  دورات  خم�س 
و�����ش����ارك فيها  ال�������ش���رط���ة  ت����دري����ب 
135 منت�شباً من خمتلف القيادات 

واالإدارات على م�شتوى الدولة.
وت�����ش��م��ن��ت ال��������دورات ال���ع���دي���د من 
املختلفة  وامل�����ح�����اور  امل���و����ش���وع���ات 
مع  والتعامل  االإت�����ش��ال  ف��ن   : مثل 
التكتيكي  التقدم  تقنيات  ال�شكاوي، 
القيادة  م��ه��ارات  تنمية  امل��ب��اين،  يف 
ال�شرطية، اإدارة امل�شاريع ، وعمليات 
الع�شرون، وحا�شر  االأمن الداخلية 

اأك��ف��اأ اخلرباء  ال�شابقة  ال���دورات  يف 
واملحا�شرين بهذا املجال .

وذكر العميد جمال الطري، اأن وزارة 
الب�شري  العن�شر  ت��ويل  ال��داخ��ل��ي��ة 
وت�شعى  ك����ب����رياً  اه���ت���م���ام���اً  ل���دي���ه���ا 
امل�شتويات  اأع��ل��ى  اإىل  ب��ه  ل��الرت��ق��اء 

ا�شرتاتيجياً،  ه��دف��اً  ذل���ك  ب��اع��ت��ب��ار 
م�شريا اإىل اأن الوزارة حر�شت على 
ب��ن��اء م��ن��اه��ج م��ت��ك��ام��ل��ة ت�����وازن بني 
ال�شرطة  ل��ع��ل��وم  العلمي  ال��ت��اأ���ش��ي��ل 
والتطوير،  ال��ت��ح��دي��ث  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
الفعلية  وت��ت��الءم م��ع االح��ت��ي��اج��ات 

منت�شبي  وح���ث  ال��داخ��ل��ي��ة،  ب�����وزارة 
ت�شليمهم  خ��الل  اخلم�س  ال����دورات 
���ش��ه��ادات امل�����ش��ارك��ة ب���ال���دورات على 
�شرورة تطبيق ما تعلموه من علوم 
متمنياً  العملي،  امليدان  ومعارف يف 
لهم كل التوفيق يف خدمة الوطن .
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للتعليم  احل���دي���ب���ة  م���در����ش���ة  ن��ظ��م��ت 
مع�شكر  اأم�س  اخليمة  براأ�س  الثانوي 
امل���رتت���ب���ة  ب�����االأخ�����ط�����ار  ل���ل���ت���وع���ي���ة  ا 
لو�شائط  ال�������ش���يء  اال����ش���ت���خ���دام  ع���ن 
�شاركت  ال��ع�����ش��ري��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املتفوقات  فئة  م��ن  طالبة   50 فيها 

واملوهوبات.
االخت�شا�شية  ع��ب��ي��د  ع��ل��ي��اء  وق���ال���ت 
املع�شكر  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
على  املدر�شة  درج��ت  ال��ذي  املع�شر  ان 
تنظيمة �شنويا خ�ش�س هذه املرة الأمر 
ينطوي على الكثري من االأخطار التي 
و�شائط  وم�����ش��دره��ا  ب��ن��ات��ن��ا  ت��ت��ه��دد 
ب�شورة  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
عنها  اال���ش��ت��غ��ن��اء  وا���ش��ع��ة وال مي��ك��ن 
– االيباد - البالك  مثل )االن��رتن��ت 

بريي - االيفون ( وت�شكل �شالحا ذو 
ا�شتخدام  البنت  اأح�شنت  ف��ان  حدين 
التوا�شل  ق�شدت  اأي  الو�شائط  تلك 
من اأجل العلم و ك�شب املعارف املهمة 
واحل�������ش���ول عليها  ال��ن��ف�����س  ل��ت��غ��ذي��ة 
القليلة  والكلفة  املطلوبة  بال�شرعة 
واال حتولت  نعمة عظيمة  تلك  كانت 

مدمرة  ن��ق��م��ة  اىل  ذات���ه���ا  ال��و���ش��ائ��ط 
املمار�شات  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي  حينما  اأي 

واالأهداف ذات النتائج ال�شيئة. 
واك��ت�����ش��ب ف��ع��ال��ي��ات امل��ع�����ش��ك��ر ال���ذي 
ا�شتمرت يوما واحد اأهميتها مب�شاركة 
اأمهات الطالبات يف ور�شة العمل حيث 
الو�شول  امل��ح��ا���ش��ن مم��ث��ل��ة يف  اأب���ان���ت 

امل��ع��ل��وم��ا ت واالط������الع ع��ل��ى كل  اىل 
م��ا ه��و ج��دي��د يف العلم وامل��ع��رف��ة من 
اأنحاء العامل لي�شب ذلك يف  خمتلف 
الور�شة  لكن  والتفوق  االب��داع  �شالح 
املخاطر  جل  ف�شحت  منها  جانب  يف 
ال���ت���ي ت��ت��ه��دد ال���ب���ن���ات ع��ن��دم��ا تغيب 
الرقابة االأ�شرية وبخا�شة من جانب 
االأم التي يتعني ان تكون اأكرث حر�شا 
على ار�شاء عالقة �شداقة ومودة مع 
ابنتها ما ميكنها من تقدمي الن�شائح 
الواقية من �شرور و�شائط  االيجابية 

التكنولوجيا الع�شرية .
مدر�شة  م��ع�����ش��ك��ر  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��م��ن 
امل�شاركات  الطالبات  قامت  احلديبة 
اجلهات  بع�س  اىل  ميدانية  ب��زي��ارات 
مثل موؤ�ش�شة االت�شاالت ومركز املنار 
حيث جرت لقاءات مبا�شرة مع بع�س 
يف  العمل  على  القائمة  ال�شخ�شيات 
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اأقدم �شاب مواطن )م.ع.ع( )21( �شنة م�شاء اأم�س االأول 
على االنتحار يف منزل ذويه الكائن يف اإحدى مناطق راأ�س 

اخليمة. 
وليد  ال��رائ��د  بها  ما �شرح  بح�شب  احل��ادث  تفا�شيل  ويف 
حم��م��د ج��م��ع��ه رئ��ي�����س م��رك��ز ���ش��رط��ة امل��ع��م��ورة ال�شامل 
لغرفة  ب��الغ  ورد  ب��اأن��ه   ، اخليمة  راأ����س  ب�شرطة  ب��االإن��اب��ة 
ابنهم  بقيام  يفيد  امل��ت��وف��ى  ال�����ش��اب  اأ���ش��رة  م��ن  العمليات 
ب�شنق نف�شه يف فناء منزلهم ، وعلى الفور حتركت كافة 
املبدئية  املعاينة  وبعد  احل���ادث،  ملكان  املخت�شة  اجل��ه��ات 
�شلك كهربائي  بوا�شطة  نف�شه  بتعليق  املتوفى  تبني قيام 

يف �شقف املظلة املوجودة يف فناء املنزل لياًل ، حيث عرثت 
االأر�س  على  ملقى  التايل  اليوم  �شباح  اخلادمة يف  عليه 
يعاين  باأنه  تبني  التحريات  باإجراء  و  احلياة،  ف��ارق  وقد 
م�شت�شفيات  اإح��دى  يف  العالج  ويتلقى  نف�شي  مر�س  من 

االإمارة.
التحريات  خالل  ومن  باأنه  حممد  وليد  الرائد  واأ�شاف 
اأي��ة �شبهة  ال��ت��اأك��د م��ن ع��دم وج��ود  ال�شرعي مت  و الطب 
جنائية، واأن الوفاة ناجتة عن االنتحار، وعليه مت ت�شليم 
املخت�شة  للجهات  الق�شية  ملف  وحتويل  لذويها  اجلثة 

ال�شتكمال باقي االإجراءات القانونية.

انتحار �شاب مواطن نتيجة ا�شطرابات نف�شية 

رعاية  ب�����ش��رورة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  ترجمة 
اإن�����ش��ائ��ه��ا افتتحت  امل�����ش��اج��د وع��م��ارات��ه��ا وال��ت��و���ش��ع يف 
م�شجد  واالأوق���اف  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
يت�شع  ال��ذي  الطويله  الرميثي يف منطقة  فاطمة علي 
را�شد  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور  وذل���ك  300م�شل،  ل��� 
الفتان، والدكتور حمدان م�شلم املزروعي رئي�س الهيئة، 
والدكتور حممد مطر الكعبي مدير عام الهيئة، وحممد 
االإ�شالمية،  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير  امل��زروع��ي  عبيد 

ويل  بديوان  الديني  امل�شت�شار  حمادة  ف��اروق  والدكتور 
عهد اأبوظبي،وجمهور من اأهايل املنطقة.

باالهتمام  امل���زروع���ي،  م�شلم  ح��م��دان  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���اد 
والرعاية الذي حتظى بها بيوت اهلل من �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة،يحفظه 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ونائبه �شاحب  اهلل، 
مكتوم، رئي�س جمل�س الوزراء،حاكم دبي،واإخوانه حكام 
االإم��ارات، وويل عهده االأمني الفريق اأول �شمو ال�شيخ 

القائد االأعلى للقوات  اآل نهيان، نائب  حممد بن زايد 
االرتقاء  ب�����ش��رورة  امل��ت��وا���ش��ل��ة  امل�شلحة،وتوجيهاتهم 
الريادي  دوره��ا  لتوؤدي  بر�شالتها  والنهو�س  بامل�شاجد 
يف املجتمع وت�شاهم يف عك�س ال�شورة احل�شارية لديننا 
االإ�شالمي الو�شطي، م�شيدا بالدعم غري املحدود الذي 
جت���ده ال��ه��ي��ئ��ة م��ن ���ش��م��وه��م، وب��ال��ت��ج��اوب ال��ف��ع��ال من 
اأهل الرب واالإح�شان مع حمالت مفح�س القطاة التي 

تطلقها الهيئة للم�شاهمة يف بناء امل�شاجد ورعايتها.

ال�ش�������وؤون الإ�شالمي����ة تتفت���ح م�شج����دًا 
جدي�����دًا يف منطق�����ة الطوي����له

برعاية �سلطان بن زايد ومبنا�سبة احتفالت الدولة بيوم البيئة الوطني ال�ساد�س ع�سر 

اختتام املهرجان البيئي لنادي تراث المارات مب�شاركة جماهريية وا�شعة 
م�سابقات بيئية وتراثية وعرو�س لليولة والألعاب ال�سعبية ومر�سم حّر

تخريج 5 دورات �شرطية تخ�ش�شية يف راأ�ض اخليمة ور�شة عمل مدر�شة بنات احلديبة تف�شح خبايا النرتنت
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ب�����ن �شقر  ف���ي�������ش���ل  ال�������ش���ي���خ  ����ش���ه���د 
القا�شمي، رئي�س دائرة املالية يف راأ�س 
الن�شخة  افتتاح  اأم�س،  �شباح  اخليمة، 
ال�شاد�شة من خميم الب�شمة لالأطفال 
ال�����ش��ك��ري، يف قاعة  ب�����داء  امل�����ش��اب��ني 
احل��م��را ل��ل��م��وؤمت��رات ب��راأ���س اخليمة، 
بح�شور د. �شالح علي عبد الرحمن، 
مملكة  يف  االإن���������ش����ان  ح����ق����وق  وزي�������ر 
املخيم،  على  العام  امل�شرف  البحرين، 
ن��ائ��ب مدير  ال�شحي،  را���ش��د  وحم��م��د 
ط��ب��ي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ب��ج��ان��ب ممثل 
وح�شد  دبي،  يف  ال�شودانية  للقن�شلية 
واالأطفال  واالأط���ب���اء  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
اأمورهم. واأولياء  بال�شكري  امل�شابني 
ال�شحي  املخيم  فعاليات  يف  ي�����ش��ارك 
امل�شابني  من  طفال   120 التثقيفي 
ب���داء ال�����ش��ك��ري، م��ن االإم������ارات ودول 
وال�شودان،  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
مم���ن ت�����رتاوح اأع���م���اره���م ب���ني 5 اإىل 
15 عاما، بجانب 4 اأطفال م�شابني 

بال�شمنة. 
اإدارة  تنظمه  ال��ذي  املع�شكر،  ويهدف   
التثقيف واالإعالم ال�شحي يف منطقة 
راأ�س اخليمة الطبية، اإىل تاأهيل اأطفال 

ال�شكري وتدريبهم على التعاي�س مع 
والعي�س  م�شاعفاته  وجتنب  امل��ر���س 

وفق اأمناط �شحية .
ب����داأت ف��ع��ال��ي��ات ح��ف��ل اف��ت��ت��اح املخيم 
تلته  للدولة،  الوطني  ال�شالم  بعزف 
ال����ق����راآن الكرمي،  ت����الوة ع��ط��رة م���ن 
امل�شرف  علي،  �شالح  د.  بعدها  األ��ق��ى 
ا�شتعر�س  كلمة،  امل��خ��ي��م،  على  ال��ع��ام 
قبل  بدايته  منذ  املخيم  م�شرية  فيها 
وانعكا�شاته  واأهدافه  �شنوات،   6 نحو 
االإيجابية على االأطفال �شحيا ونف�شيا 
الرحمن  ع��ب��د  واأل���ق���ى  واج��ت��م��اع��ي��ا. 

اأح����م����د اإ����ش���م���اع���ي���ل، اأح������د االأط����ف����ال 
 14 بال�شكري،  امل�شابني  امل��واط��ن��ني 
عاما، من الفجرية، كلمة حتدث فيها 
بالداء،  اإ���ش��اب��ت��ه  اكت�شاف  ت��اري��خ  ع��ن 
وم�شاركته  ال��داء،  مع  تعاي�شه  واآليات 
الدولة  داخ���ل  ال�شابقة  امل��خ��ي��م��ات  يف 
ال�شحي،  ف��اط��م��ة  وق����راأت  وخ��ارج��ه��ا. 
ال�شكري(.  )ط��ف��ل  ب��ع��ن��وان  خ���واط���ر 
وقدمت فرقة املزيود احلربية عر�شا 
فيما قدمت  ال��رتاث��ي��ة،  ال��ف��ن��ون  م��ن 
للبنات  االأ�شا�شي  للتعليم  اأذن  مدر�شة 
عر�شا فنيا باأبعاد وطنية. وكرم ال�شيخ 

ب���ن ���ش��ق��ر، يف خ��ت��ام احلفل،  ف��ي�����ش��ل 
فعااليات  ال���راع���ي���ة.وت���ق���ام  اجل���ه���ات 
املخيم يف فندق اأكا�شيا براأ�س اخليمة، 
حتت رعاية ال�شيخة مهرة بنت اأحمد، 
راأ�س  يف  امل���راأة  نه�شة  جمعية  رئي�شة 
الثالثني  من  الفرتة  خالل  اخليمة، 
اآذار اجل��اري اإىل اخلام�س  من مار�س 
املقبل.واأ�شارت  ن��ي�����ش��ان  اأب���ري���ل  م���ن 
التثقيف  اإدارة  مديرة  ���ش��راي،  مهرة 
راأ�س  منطقة  يف  ال�����ش��ح��ي  واالإع�����الم 
يقام  املخيم  اأن  اإىل  الطبية،  اخليمة 
اأف�شل  ال��ع��ام حت��ت �شعار )ح��ي��اة  ه��ذا 

ال�������ش���ك���ري(. ويحظى  م���ع  الأط��ف��ال��ن��ا 
برعاية عدد من موؤ�ش�شات القطاعني 
التجاري  البنك  هي  واخل��ا���س،  العام 
االإ�شالمي  دب���ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال�����دويل، 
وغ��رف��ة جت���ارة و�شناعة  االإن�����ش��ان��ي��ة، 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، وه��ي��ئ��ة راأ�����س اخليمة 
راأ�س  �شرياميك  و�شركة  لال�شتثمار، 
لتنمية  اخليمة  راأ���س  وهيئة  اخليمة، 
ال�����ش��ي��اح��ة، وح���دي���ق���ة )اآي���������س الن���د( 
املائية يف راأ�س اخليمة، وهيئة الهالل 
االأحمر، و�شركة طريان راأ�س اخليمة، 
راأ�س  وجمعية  االإم���ارات،  وموا�شالت 
و�شركة  اخل��ريي��ة،  ل��الأع��م��ال  اخليمة 
باير لالأدوية، و�شركة بيوتك لالأدوية، 
الوطنية،  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  وم��ط��ب��ع��ة 
و���ش��رك��ة ن��وف��ون��وردي�����ش��ك ل���الأدوي���ة. 
املخيم  فعاليات  اأن  �شراي  واأو�شحت 
ال�شاد�س ت�شتمل على رحالت ترفيهية 
اإىل مرافق �شياحية ترفيهية خمتلفة 
يف الدولة، وفقرات تعليمية تثقيفية، 
وفقرات �شحية، لتعزيز وعي االأطفال 
ب���داء ال�����ش��ك��ري، وور�����س ع��م��ل �شحية 
متخ�ش�شة يف التثقيف بال�شكري، مع 
ال�شكري  الأطفال  طبية  رعاية  توفري 
ال�شاعة  م���دار  على  متتد  امل�����ش��ارك��ني، 

طيلة اأيام املخيم . 

مب�ساركة 120 طفال عربيا

في�شل بن �شقر ي�شهد افتتاح خميم الب�شمة ال�شاد�ض لل�شكري

•• عجمان ـ الفجر 

النعيمي  اهلل  عبد  بن  �شلطان  ال�شيخ  العميد  �شع�ادة  ق�ام 
نائب قائد عام �شرطة عجمان، يرافقه العقيد را�شد جا�شم 
ام�س  �شباح  ال�شرطية  العمليات  اإدارة  ع��ام  مدير  جم��الد 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  التحريات  اإدارة  اإىل  تفقدية  ب��زي��ارة 
رئي�س  الكتب�ي  خليف�ه  �شعي�د  الرائد  ا�شتقبالهما  يف  وك��ان 
�شملت  تفقدية  ب��ج��ول��ة  راف��ق��ه��م  ح��ي��ث   ، امل��ط��ل��وب��ني  ق�شم 
عام  قائد  نائب  خاللها  اطلع  االإدارة  واأف���رع  اأق�شام  كافة 
التي  واخل��دم��ات  بها  العمل  �شري  اإج���راءات  على  ال�شرطة 
الرائد  ق��دم  كما   ، املج�االت  كافة  يف  للمتعاملني  تقدمها 
�شعيد خليفة الكتبي عر�شاً تقدميياً عن الهيكل التنظيمي 
اإح�شائيات  وكذلك  اجلنائية  واملباحث  التحريات  الإدارة 
اإىل اخلطط  باالإ�شافة   2012 لعام  واملطلوبني  الق�شايا 

امل�شتقبلية والتي تهدف اإىل االإرتقاء باأداء العاملني باإدارة 
موؤ�شرات  مناق�شة  ومت   ، اجلنائي�ة  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات 
تقدم  جولته  ختام  ويف  االأم��ن�����ي.  بالعمل  املرتبطة  االآداء 
والتقدير  ال�شكر  بجزيل  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب 
وامل��ب��اح��ث اجلنائية  ال��ت��ح��ري��ات  ب�����اإدارة  ال��ع��ام��ل��ني  جلميع 
اأداء اأعمالهم املوكل�ة مبا  متمنياً لهم التوفيق وال�شداد يف 
يخدم امل�شرية االأمنية يف االإم�ارة. جدير بالذكر اأن الزيارة 
تهدف  وال��ت��ي  الداخلية  وزارة  اإ�شرتاتيجية  �شمن  ت��اأت��ي 
بهم  واالإلتقاء  منت�شبيها  بني  الفعلي  التوا�شل  زي��ادة  اإىل 
�شمن  وكذلك  ال�شرطي  العمل  يخدم  مبا  االأداء  لتطوير 
يف  وامل���راك���ز  واالأق�����ش��ام  االإدارات  لتفقد  ال���زي���ارات  ج���دول 
االإم��ارة لالإطالع على جمريات العمل بها والوقوف على 
وحتقيق  االأمني  ب���االآداء  االإرت��ق��اء  و�شبل  امل�شتجدات  كافة 

االأمن جلميع املواطنني واملقيمني يف االإمارة.

نائب قائد عام �شرطة عجمان يتفقد اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية
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العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/958  مدين جزئي      
اىل املحكوم عليه/1- يو�شف م�شطفى احمد حمي�شن   جمهول حمل االقامة 
املنعقدة بتاريخ 2013/2/17 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املدعى  ب��ال��زام  قطي�س  عبدالكرمي  ب�شمان  جم��دي  ل�شالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة 
القانونية عنه بواقع  ي��وؤدي للمدعي مبلغ )23400 دره��م( والفائدة  عليه بان 
9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد والزامه بالر�شوم 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  وامل�شاريف. 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 34 /2013    جت جز- ب   �س- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ ماي الربمه للمقاوالت العامة بوكالة عبداللطيف احمد الفار�شي اجلن�شية: 
االمارات مدعي عليه: الهديل الأعمال االمونيوم بوكالة نبيل علي االمني اجلن�شية: 
الهديل  اعالنه/  املطلوب  درهم   15000 مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع  االمارات 
الأعمال االمونيوم بوكالة نبيل علي االمني اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/4/14 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
االوىل ب� حمكمة بني يا�س االبتدائية - الكائنة  بني يا�س  - �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

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

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/60 ت   عمل- م  ع- ت  - اأظ(
املنيوم   : املنفذ �شده  �شوريا  التنفيذ/ م�شعب يو�شف احلراكي اجلن�شية:  طالب 
موؤ�ش�شة  ذ.م.م  �شتيل  املنيوم  اعالنه:  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م   �شتيل 
املنيوم �شتيل ومالكتها/�شمه دروي�س احمد عبداحلميد املطوع الرميثي اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/205 عم كل-م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/4/10 موعدا لنظر طلب  االربعاء 
امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/3 ت   عام- م  ر- ت  - اأظ(
املنفذ  االمارات    اجلن�شية:  اخلزناوي  نا�شر  خلفان  طحنون  التنفيذ/  طالب 
�شده : فوؤاد في�شل خليل القوا�شمه اجلن�شية: االردن   املطلوب اعالنه:  فوؤاد 
في�شل خليل القوا�شمه اجلن�شية: االردن  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/755 مد جز-م 
اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر  ر- ب- 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي 
ال�شند اعاله،  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  الكائنة 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/912 جتاري كلي                                          
اىل املدعى عليه /1- كيميا هاو�س العامليه  2- يو�شف حممود خطيب   جمهويل حمل 
ت�شويق  مركز  مالك  العنزي-  الفدعاين  �شوي�س  عو�س  /حممد  املدعي  ان  مبا  االقامة 
عليك  اق���ام  ق��د  ع��ب��دال��ه��ادي ح�شني حممد  ع��وين  ال�شعودي ومي��ث��ل��ه:  االن��اب��ي��ب  انظمة 
االتفاق  بف�شخ  والت�شامن  بالتكافل  املدعى عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
بينهما وبني املدعي مببلغ وقدره )368035 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
ال�شداد  االدع��اء وحتى  تاريخ  التجاري من  القانون  وفق   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/4/25 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام  
ch2.E.22 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 االقل، ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3 جتاري جزئي                                          
حمل  جمهول  ذ.م.م   �شوليو�شنز  لل�شقاالت  فيك�س  كويك   -1/ عليه  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /الفار�س لتاجري املعدات �س.ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن 
املدعى عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  البحر  قد  حممد 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف   والر�شوم  دره��م(   81000( وق��دره  مببلغ 
التاخريية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد.  وحددت 
 ch2.D.19 لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،   
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2010/660 عقاري كلي                                          

اىل املدعى عليه /1- ذا �شاندي للو�شاطة العقارية �س ذ.م.م اخل�شم املدخل/ 2- اندريي�س  
الك�شاندير �ش�شوينجيجري 3- احمد ثاين عبيد ثاين املهريي جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حميد ر�شا حممد ر�شا عبداحلميدي وميثله: يو�شف حممد ح�شن حممد 
البحر   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ ا�شتمارة احلجز بني املدعي 
 2086147( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  وال���زام  عليهما  وامل��دع��ي 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/11 ال�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة -ونعلمكم بقرار التاأجيل االداري  

لهذه اجلل�شة. 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1071 عقاري كلي                                          

اىل املدعى عليه /1- �شركة متويل �س.م.ع وميثلها مديرها   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /منى حممد ح�شني وميثله: ن�شر علي ن�شر علي قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )158259 درهم( 
املدعى عليها مببلغ )500000دره���م(  وال��زام  ال�شيكات  ب��رد  عليها  املدعى  وال��زام 
تعوي�شا جابرا عن اال�شرار املادية واالدبية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
بالقاعة  ال�شاعة 11.00 �س  املوافق 2013/4/4  يوم اخلمي�س  لها جل�شة  وحددت 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
اعــــالن احلكم يف الدعوى

رقم 2013/27 مدين جزئي- بني يا�س    
االمارات     - بيج  نعيم  ال�����ش��ي��د/ازار  وميثلها  الي��ف  �شتيت  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/3/26م  قد حكمت عليك هذه 
�شروب خ��ان ف�شل  اع��اله ل�شالح / كل  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  احلكمة يف 
املدعى  بالزام  ح�شوري:  ومبثابة  املحكمة  حكمت  اجلن�شية-  باك�شتان  خ��ان- 
باأدائها للمدعي مبلغا ماليا وقدره- 50.000 درهم خم�شون الف درهم  عليها 
وحتميلها امل�شاريف.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/27   
امل�ست�سار/ عبدالله املثنى 
قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية

 امـــــارة ابوظبي  -  دائرة الق�سا ء        
حمكمة بني يا�س          

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 1473 /2011 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:   2011/7682
اىل املحكوم عليه /اأ�شماء �شامل مبارك- االمارات  عنوانه : بالن�شر قد �شدر �شدك 
حكم يف الق�شية رقم )2010/87( ل�شالح املدعي)وعود زكي عبدالكرمي- العراق   
املحدد  الر�شم  ودف��ع  امل��ذك��ور،  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  ق��د  ل��ه  املحكوم  ان  ومب��ا   )
املطلوب  املبلغ   -1 مالية  مطالبة  ك��االت��ي:  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومب��ا  لذلك، 
حت�شيله  املطلوب  املبلغ   -3 بالتنفيذ  الت�شريح  ر�شم   -2 دره��م    حت�شيله:110.058 
للجل�شة  املحكمة  ه��ذه  ام��ام  باحل�شور   مكلف  فانت  ل��ذا  دره��م   110.058: املجموع 
، ويف  اع��اله  لتنفيذ ما ذكر  ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/4/8م.  املحددة يف 
املنا�شبة.  القانونية  االج��راءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن  تخلفك  حاله 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/18.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 318 /2013    جت جز-   م ت-ب- اأظ

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

2013/3/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/9  ا�ستئناف تظلم عمايل
االقامة  حمل  جمهول  موربي  مريك  -�شتفن   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
مبا ان امل�شتاأنف /�شركة حممد عايل مغربي واوالده لالغذية �س.ذ.م.م 
وميثله: نبيه احمد بدر   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2013/1 تظلم عمايل بتاريخ 2013/2/17   وحددت لها جل�شه يوم 
 ch2.D.18 االحد املوافق 2013/4/21 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/699  ا�ستئناف عقاري  
جمهول  ليمتد   ديفينوبر  �شينديكيت  -�شركة   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
 ( العقارية  للو�شاطة  الفارهة  /املدينة  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
وميثله:  احلكم(  ح�شب   ( العقارية  �شيتي  الكجريي  الرخ�شة(  ح�شب 
خالد احمد عبداهلل احمد قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
لها جل�شه  بتاريخ 2012/12/17   وح��ددت  كلي  رقم 2010/815 عقاري 
بالقاعة  ���ش��ب��اح��ا   10.00 ال�����ش��اع��ة   2013/5/13 امل���واف���ق  االث��ن��ني  ي���وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1219  ا�ستئناف جتاري  

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -علي ا�شغر مذنبي جمهول حمل االقامة مبا 
ر�شول  حممد  ملالكها/احمد  التجارية  العال  /جمموعة  امل�شتاأنف  ان 
عبدالكرمي الزعابي وميثله: نبيه احمد بدر   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
   2012/10/21 بتاريخ  كلي  جت��اري   2009/1534 رق��م  بالدعوى  ال�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2013/4/8 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/672  ا�ستئناف عقاري  

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -ر�شدي نعمه الب�شتاين  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف /ترييوبال�س انف�شتمنت ليمتد وميثله: حبيب حممد 
�شريف ع��ب��داهلل امل���ال  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح��ددت   2012/11/29 بتاريخ  كلي  عقاري   2009/179 رق��م 
بالقاعة  ���ش��ب��اح��ا   10.00 ال�����ش��اع��ة   2013/5/13 امل���واف���ق  االث��ن��ني  ي���وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1668 تنفيذ جتاري
 ( انرتنا�شيونال  فور�شتايل  انيزياتيف  فينفور  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.ذ.م.م( جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة البحري 
واملزروعي التجارية وميثله: احمد �شيف ماجد بن �شامل املطرو�شي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
 . املحكمة  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )196463.50( دره��م اىل طالب 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  عليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/347 عقاري  كلي           
اىل املدعى عليه/1- �شهيل يو�شف طيب   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة 
فينتا فوند�س اوبورت�شونيتي م.م.ح   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتثبيت 
ملكية املدعية للوحدة رقم 1105 والكائنة يف 8 بلوفارد والك قلب مدينة برج دبي بامارة 
دبي وبطالن اي ت�شرف ورد اوقد يرد عليها من قبل املدعي عليه والزامه بت�شليمها 
للمدعية ومتكينها منها والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء 
املوافق 2013/5/1 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 االقل .)علما بان الدعوى قد مت اعادتها لرول اجلل�شات(
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/44 مدين  كلي           

قانونا  ����س.ذ.م.م -وميثلها  البرتولية  امل��وارد  لنقل  امل��رمي  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
�شركة   / املدعي  ان  االقامة مبا  بوفاتينجال جمهول حمل  بوفاتينجال حممد  ب�شري 
االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة )�س م ع ( وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد 
املدعي مببلغ  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�شوعها احلكم  اق��ام عليك 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   318.343.76( وقدره 
بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/4/9 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

)وامرت بتق�شري امل�شافة لت�شبح ثالث ايام من تاريخ الن�شر(
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1074 مدين  جزئي           

امل��ري جمهول حمل  غبا�س  �شعيد  فاطمة خليفة حممد  عليه/1-  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�س م ع ( وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6110.23 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 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 االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
          اعالن احلكم يف الدعوى

     رقم 2013/56 مدين جزئي
انه  اىل املحكوم عليه: �شعيد غامن علي حمد العنوان:بالن�شر نعلمك 
بتاريخ املوافق 2013/3/25  قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
عبيد  هزمي  احمد  �شوالي  ل�شالح/  اعاله  بالرقم  اعاله  املذكورة 
املدعى  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري:  بالتايل: حكمت  املحريبي- 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 50000 درهم والزمته الر�شوم وامل�شاريف. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/31م.
 القا�سي/عادل حممود ا�سماعيل

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 616 /2013    جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ �شركة د�شت كري لل�شيانة والتنظيفات ذ.م.م ميثلها /عبداهلل حممد عبداهلل 
جمموعة  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  باتاتيل  ن�شيم  وحممد  االن�شاري 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  مينا  جروب-  ريلتي  العقارية-  ام  بيه 
الدعوى:ندب خبري  املطلوب اعالنه /�شركة بن �شامل لال�شتثمار اجلن�شية: االمارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/14 املوافق 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ 

2013/3/25
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1617 /2012    ح نف�س م رب- اأظ

اجلن�شية:  االطراف  يف  املحامي  ا�شم  يوجد  ال  حممد  عمر  �شيتاي  مدعي/   
اثيوبيا  مدعي عليه: عماد الدين ح�شنني حممد ح�شنني اجلن�شية: ال�شودان 
حممد  ح�شنني  الدين  /عماد  اعالنه  املطلوب  طالق  الدعوى:اثبات  مو�شوع 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  ال�شودان  اجلن�شية:  ح�شنني 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  بدائرة الق�شاء - �شخ�شيا او بوا�شطة 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/3/26
الحوال ال�سخ�سية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1490 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ بيمز للمقاوالت وال�شيانة العامة وادارة العقارات   العنوان بالن�شر 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/3/13م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / غنتوت لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها- موؤ�ش�شة بيمز للمقاوالت وال�شيانة 
العامة وادارة العقارات ل�شاحبها �شهيل حممد احمد خلف العتيبة- بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )222.340.09 درهم( وفوائد هذا املبلغ بواقع 4% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى 
والزمتها  الدين،  ا�شل  يجاوز  ال  مبا  التام  ال�شداد  وحتى   2012/7/5 بتاريخ  احلا�شل 
املحكمة  بتوقيعي وختم  .�شدر  املحاماة.  اتعاب  درهم  بامل�شاريف ومبلغ مائتي  كذلك 
اليوم  املوافق 2013/3/28 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من  بتاريخ 

التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/د. حممود حممود الطناحي
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية اخلام�سة         

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
اعالن  حكم يف الق�سية رقم 2013/1879 احوال �سخ�سية    

اجلن�شية     ال�����ش��ودان  ع��ب��داهلل-  عبدالرحمن  ب��رك��ات  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/3/13م قد حكمت عليك 
هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / اخال�س ح�شن 
عبدالوهاب بابكر باالآتي: اوال: باثبات هجر املدعى عليه لزوجته املدعية 
منذ �شتة ا�شهر م�شت عن تاريخه. ثاليا: الزام املدعى عليه مب�شروفات 
ال��دع��وى.  .حكما ق��اب��ل لال�شتئناف خ��الل ث��الث��ون ي��وم��ا اع��ت��ب��ارا من 
اليوم التاىل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/3/31م.
�سالح مبارك كلفوت الرا�سدي
قا�سي حمكمة ابوظبي البتدائية 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 
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اىل  املعار�شة  با�شم  يرت�شح  ان  يتوقع  للجدل  مثري  هندي  قومي 
يف  ا�شا�شيا  من�شبا  الهند،  يف   2014 يف  املقررة  العامة  االنتخابات 
ناريندرا  وتعني  القوي.  ام�س يف مرحلة جديدة من �شعوده  حزبه 
منذ  العلمانية  عن  واملدافعني  امل�شلمني  ا�شتياء  يثري  ال��ذي  م��ودي 
يف  غ���وج���ارات  والي���ة  �شهدتها  ال��ت��ي  ال��دام��ي��ة  الطائفية  امل��واج��ه��ات 
الهندو�شي  املحافظ  للحزب  الربملان  املجل�س  يف  ع�شوا   ،2002
تنفيذية حا�شمة  املجل�س هيئة  وتعترب ع�شوية هذا  باراتيا جاناتا. 
يف احل�����زب. وق����ال خم��ت��ار ع��ب��ا���س ن��اق��ف��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س احل����زب ان 
لعب  اختار  الن��ه  �شعداء  ونحن  امل��وارد  كثري  قيادي  م��ودي  ناريندرا 
دور ا�شا�شي يف االنتخابات املقبلة ، م�شيفا ان مودي يحظى ب�شعبية 

كبرية والنا�س يف خمتلف انحاء البالد معجبون بقدراته القيادية .
املا�شي حاكما يف  63 �شنة يف كانون االول دي�شمرب  وانتخب مودي 
البالد،  ن�شاطا يف  ال��والي��ات  اك��رث  التي تعترب من  والي��ة غ��وج��ارات 
واليات  ارب���ع  منذ  اي   2001 منذ  احل��اك��م  من�شب  فيها  وي��ت��وىل 
رئي�س  من�شب  اىل  تر�شحه  �شراحة  يعلن  مل  ان��ه  ورغ��م  متتوالية. 
الوزراء الذي يتواله حاليا مامنوهان �شينغ، ال يعترب ذلك الطموح 
�شرا يف حزبه. ويتوقع اخلرباء نزاال بني مودي وراهول غاندي 42 

�شنة املتحدر من �شاللة نهرو غاندي.
 

قالت ادارة احلماية ام�س ان خم�شة جنود من جنوب افريقيا قتلوا 
ملالحقة  دوري���ة  خ��الل  تقلهم  ك��ان��ت  هليكوبرت  ط��ائ��رة  �شقوط  اث��ر 
اأن�����ش��ط��ة ال�����ش��ي��د غ��ري امل�����ش��روع حل��ي��وان وح��ي��د ال��ق��رن يف حممية 
عملية  �شمن  كانوا  اخلم�شة  ان  متحدث  وق��ال  الطبيعية.  كروجر 
اف��راد من اجلي�س وقف عمليات �شيد وذبح حيوان  يحاول خاللها 
فلكية.  ب��اأرق��ام  تباع  التي  قرونه  على  للح�شول  �شعيا  القرن  وحيد 
وجتري حتريات للوقوف على اأ�شباب �شقوط الطائرة. وقتل ثالثة 
االربعاء  يوم  امل�شروع  غري  ال�شيد  جماعات  من  بانهم  ي�شتبه  ممن 
املا�شي خالل تبادل الطالق النار مع رجال �شرطة حرا�شة الغابات 
يف منطقة كروجر املرتامية االطراف حيث ي�شيع �شيد احليوانات 
هذا  ���ش��درت  حكومية  اح�شائيات  وق��ال��ت  م�����ش��روع.  غ��ري  نحو  على 
اال�شبوع انه مت هذا العام �شيد 188 من حيوان وحيد القرن حتى 
135 يف حممية كروجر وحدها. ويف  االن يف جنوب افريقيا منها 
عام 2012 جرى �شيد 668 من هذه احليوانات يف جنوب افريقيا 
بزيادة ن�شبتها 50 يف املئة عن العام ال�شابق له وبواقع �شعف العدد 
الزيادة  وت��رج��ع   .  2010 ع��ام  م�شروعة  غ��ري  بطريقة  قتل  ال��ذي 
ال�شديد  االق��ب��ال  اىل  ال��ق��رن  وح��ي��د  ق���رون  على  الطلب  يف  الهائلة 
منها  لال�شتفادة  وال�شني  فيتنام  يف  االث��ري��اء  امل�شرتين  جانب  من 
يف اغرا�س الطب ال�شعبي.  ويعي�س يف جنوب افريقيا معظم افراد 
وحيد القرن االبي�س اأي اكرث من 18 الف راأ�س ونحو 40 يف املئة 

من عدد وحيد القرن اال�شود النادر.
 

ال��ب��ح��ث واالن���ق���اذ يف  ع��م��ل��ي��ات  3500 �شخ�س يف  ي�����ش��ارك ح����واىل 
حماولة العثور عن ناجني بعد يومني من انزالق كبري للرتبة قرب 
منجم للنحا�س يف التيبت، لكن و�شائل االعالم الر�شمية قالت ام�س 

ان االمل يف العثور على اكرث من ثمانني عامال فقدوا يت�شاءل.
كميات  بايديهم،  باحلفر  بع�شهم  ي��ق��وم  ال��ذي��ن  امل��ن��ق��ذون  وي��واج��ه 
املرتفعات يف  ت�شببها  الثلج ويعاين بع�شهم من عوار�س  كبرية من 
هذه املنطقة الواقعة يف قطاع مايجوكونغار �شرق ال�شا عا�شمة اقليم 
التيبت )غرب ال�شني(. وعرث على جثتني ال�شبت وثالث جثث وبقي 
انهارت  بعدما  واالنقا�س  الطمي  حتت  عالقني  عامال   78 بذلك 
فوق  كيلومرتات  ث��الث��ة  طولها  يبلغ  ار����س  قطعة  اجلمعة  �شباح 
منجم يتم ا�شتثماره. و�شرح يونغ دوغليانغ مدير االدارة احلكومية 
يتم  مل  ال��ي��وم  عليها  ع��رث  التي  ال��ث��الث  اجلثث  ان  العمل  ل�شالمة 

انت�شالها ب�شبب االنقا�س التي تقطع الطريق على فرق االغاثة.
وو�شل خرباء من وزارة االر�س واملوارد اىل املكان للتحقيق يف ا�شباب 

الكارثة كما ذكر امل�شدر نف�شه.

عوا�صم

نيودلهي

بكني

جوهان�ضربج

معظم الفرن�شيني مل يقتنعوا 
بهولند يف مقابلته التلفزيونية 

•• باري�س-ا ف ب:

دميان�س  دو  ج��ورن��ال  ل��و  �شحيفة  نتائجه  ن�شرت  ل��ل��راأي  ا�شتطالع  اظهر 
فرن�شوا  الرئي�س  تابعوا  الذين  الفرن�شيني  % من   68 ان  ام�س  ال�شادرة 

هوالند يف مقابلته التلفزيونية اخلمي�س وجدوه غري مقنع .
ل��و ج��ورن��ال دو  اي��ف��وب ل�شالح  اج���راه معهد  ال���ذي  اال���ش��ت��ط��الع  وبح�شب 
% من امل�شتطلعني راأوا ان هوالند بدا م�شمما )مقابل   61 دميان�س فان 
% وجدوه �شجاعا  % و51  % قالوا انه كان �شادقا مقابل 48  %( و52   39
% من امل�شتطلعني وجدوا الرئي�س مقنعا  % . ولكن فقط 32  مقابل 49 
%(، و30  % قالوا انه ي�شتمع للفرن�شيني )مقابل 62  % ، و38  مقابل 68 

 .% % قالوا انه كان مطمئنا بالن�شبة اليهم مقابل 70 
التلفزيونية،  الرئي�س يف مقابلته  تناولها  ويف ما يتعلق مبوا�شيع حمددة 
غري  ك��ان  الرئي�س  ان  ق��ال��وا  امل�شتطلعني  م��ن   %  70 ان  اال�شتطالع  اف��اد 
% وج��دوه غري مقنع يف ما  مقنع يف ما قاله عن مكافحة البطالة، و66 
% راأوه  قاله ب�شاأن اجراءات التق�شف يف املوازنة خلف�س العجز العام، و65 
% غري مقنع يف �شيا�شته  غري مقنع يف ما خ�س ال�شيا�شة ال�شريبية و63 
% من امل�شتطلعة اآراوؤهم قالوا ان الرئي�س كان  االوروبية. باملقابل فان 69 
اقتنعوا مبا قاله  الع�شكري يف مايل، و51%  بالتدخل  مقنعا يف ما يتعلق 
% اقتنعوا مبا قال ب�شاأن معا�شات  عن زواج املثليني وحقهم يف التبني، و49 
% مب�شروعه لعدم اجلمع بني ع�شوية  التقاعد والتقدميات اال�شرية، و47 

الربملان وع�شوية ال�شلطات التنفيذية يف جمال�س احلكم املحلية.
قالوا  �شخ�شا   573 عينة من  مار�س على  اآذار   29 اال�شتطالع يف  واج��ري 
او جزءا منها، وقد اختري هوؤالء  التلفزيونية  املقابلة  �شاهدوا كامل  انهم 

من عينة متثيلية موؤلفة من 1054 بالغا.

حمادثات بني مدير ال�ستخبارات امل�سرية وم�سعل

الحتالل يهمل اأ�شريًا فل�شطينيًا اأنهكه ال�شرطان 

جنوب ليبيا ترتنح جتاه الفو�سى 

طرابل�ض تنفي �شفقة مع م�شر بت�شليم متهمني 
من�شور  �شلم  امل�شري  االإن��رتب��ول 
القذايف وماريا لل�شلطات الليبية. 
اأي تطور  ي��وج��د  اأن���ه ال  واأو����ش���ح 
بالن�شبة الأمر ت�شليم قذاف الدم.

يف غ�شون ذل��ك، ح��ذرت �شحيفة 
جنوب  اأن  م���ن  ب������ارزة  اأم���ريك���ي���ة 
فرتة  منذ  واملهمل  امل��ع��زول  ليبيا 
ط���وي���ل���ة ي���ت���ن���ام���ى ف���ي���ه ان����ع����دام 
�شقوط  م��ن��ذ  ال���ق���ان���ون  ت��ط��ب��ي��ق 
به  ي���وج���د  ال�����ق�����ذايف، وال  م��ع��م��ر 
ق��ب��ل��ي��ة تعاين  ����ش���وى م��ل��ي�����ش��ي��ات 

•• وا�صنطن-طرابل�س-وكاالت:

االأول  النائب  عتيقة  جمعة  ق��ال 
يف  العام  الوطني  املوؤمتر  لرئي�س 
نظام  ق��ي��ادات  مالحقة  اإن  ليبيا 
القذايف يف  الراحل معمر  العقيد 
باأي �شفقات  لها  م�شر ال عالقة 
مالية اأو غري مالية بني القاهرة 

وطرابل�س .
�شحيفة  م���ع  ح�����وار  يف  واأ�����ش����اف 
ن�شرته  اللندنية  االأو�شط  ال�شرق 
النظام  رم�����وز  اأن  االأح������د  ام�������س 
للعدالة  م���ط���ل���وب���ون  ال�������ش���اب���ق 
للتحقيق معهم يف التهم املن�شوبة 
ف�شاد  وق����ائ����ع  ب���ارت���ك���اب  اإل���ي���ه���م 
النظام  عهد  يف  جنائية  وج��رائ��م 
ال�شابق، وعلى راأ�شهم اأحمد قذاف 
ال���دم  اب��ن ع��م ال��ق��ذايف واملحتجز 
منذ  عليه  القب�س  بعد  م�شر  يف 
اأي�����ام ، وك����ان يعمل  ن��ح��و ع�����ش��رة 
امل�شرية  للعالقات  �شابقا  من�شقا 
الليبية ومبعوثا �شخ�شيا للعقيد 
اأن  ع��ل��ى  عتيقة  و���ش��دد  ال���راح���ل. 
ي��ه��م��ه��ا تطبيق  ل��ي��ب��ي��ا اجل���دي���دة 
النتقامات  م�����ش��اع  دون  ال��ع��دال��ة 
لي�س  قائال  ح�شابات،  ت�شفية  اأو 
اأو غريه  ال���دم  ق���ذاف  بيننا وب��ني 
نطلبه  نحن  �شخ�شي،  ���ش��يء  اأي 
اأفعاال  ارت���ك���ب���وا  الأن���ه���م  وغ�����ريه 
الليبي،  ال�شعب  حق  يف  اإجرامية 
حماكمة  حم���اك���م���ت���ه���م  ون�����ري�����د 

ال�شرطة الأنغولية 
حتتجز 18 �شخ�شًا 

•• انغوال-وكاالت:

القب�س  االأنغولية  ال�شرطة  األقت 
لتنظيمهم  ن���ا����ش���ط���ا   18 ع���ل���ى 
يف  للحكومة  مناه�شة  م��ظ��اه��رة 
احتجاج  اأول  يف  ل��وان��دا  العا�شمة 
منذ انتخابات اأغ�شط�س-اآب املا�شي 
على الرئي�س جوزيه اإدواردو دو�س 
منذ  ال�شلطة  يف  املوجود  �شانتو�س 

عاما.  33
ال�شبابية  االحتجاج  حركة  وقالت 
على   7311 اأن�����غ�����وال  ����ش���ن���رتال 
ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى خ���دم���ة ت���وي���رت اإن 
ا���ش��ت��وف��ت جميع  ال���ت���ي  امل���ظ���اه���رة 
ال�����ش��روط ال��ق��ان��ون��ي��ة ك��ان��ت هدفا 
للقمع املعتاد من النظام با�شتخدام 

ال�شرطة االأنغولية.
وي��ت��ه��م امل��ح��ت��ج��ون ال��رئ��ي�����س الذي 
على  اآي  اإل  ب���ي  اإم  ح��زب��ه  ح�����ش��ل 
الناخبني  اأ�����ش����وات  م���ن   72%
االأخ����رية، ل�شمان  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
ف��رتة والي��ة جديدة  ح�شوله على 
اإدارة  ب�شوء  اأع����وام  خم�شة  مدتها 
النفطية وقمع  البالد  احتياطيات 
حقوق االإن�شان وعدم بذل ما يكفي 
الف�شاد  ع��ل��ى  للق�شاء  ج��ه��ود  م��ن 

والفقر.
على  و�شع  وطبقا جلاء يف مل�شق 
التي  امل���ظ���اه���رة  ف������اإن  االإن�����رتن�����ت 
ب��ال��ق��رب م���ن م��ق��ر قيادة  ن��ظ��م��ت 
�شرطة لواندا دعت اإىل الدفاع عن 
حق من يفكرون بطريقة خمتلفة 

يف احلياة واحلرية . 

امل�شلحني  ملنع  التدريب  �شوء  من 
على  ال�شيطرة  م��ن  االإ�شالميني 
لو�س  �شحيفة  وذك���رت  املنطقة. 
ام�س  عددها  يف  تاميز  اأجنيلي�س 
ب���االأم���ن يف  ي�����ش��ط��ل��ع��ون  اأن م���ن 
ليبيا  جنوبي  احل��دودي��ة  املنطقة 

هم م�شلحون من قبائل التبو .
امللي�شيات  اأف���راد  اأح��د  عن  ونقلت 
ال���ق���ب���ل���ي���ة وي����دع����ى زك����ري����ا علي 
هذه  غ����ادرن����ا  اإذا  ق���ول���ه:  ك����رمي 
امل�شلحني  ف���اإن  االأم��ن��ي��ة  النقطة 
ليبيا  اإىل  ���ش��ي��اأت��ون  االإ���ش��الم��ي��ني 
وي�����ش��ت��غ��ل��ون��ه��ا ك��ق��اع��دة ل��ه��م وال 
مي��ك��ن��ن��ا ال�����ش��م��اح ب���ح���دوث ذلك 
.واأ�شاف: لكن احلكومة مل تدفع 
ل��ن��ا اأم����واال م��ن��ذ 14 ���ش��ه��را. وال 
تعطينا حتى ما نحيك به مالب�س 

ر�شمية لنا .
امللي�شيات  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
ال��ق��ب��ل��ي��ة ت��خ��و���س م���ع���ارك �شد 
املهاجرين  وت���ك���اف���ح  امل���ه���رب���ني 
غ��ري ال�����ش��رع��ي��ني امل��ت��وج��ه��ني اإىل 
االإ�شالميني  وامل�شلحني  اأوروب�����ا 
ع���رب منطقة  ي��ت��دف��ق��ون  ال���ذي���ن 
مناطق  خ�����الل  م����ن  ال�������ش���ح���راء 
ليبيا  جنوب  يف  اخرتاقها  ي�شهل 
.ومنذ  واجلزائر  والنيجر  وت�شاد 
البلدان  تخ�شى  ال��ع��رب��ي،  الربيع 
اأن  م��ن  ليبيا  وج����ريان  ال��غ��رب��ي��ة 
االإ�شالميون  امل�شلحون  ي�شتغل 

البالد كقاعدة لهم.

ليبيا  ع��الق��ة  اإن  وق����ال   . ع���ادل���ة 
  . �شفقات  اأي  ف���وق  االآن  مب�شر 
وكان النائب العام امل�شري طلعت 
عبد اهلل قرر االأحد املا�شي ت�شليم 
القذايف  من�شور  اإبراهيم  حممد 
التمويل  ���ش��ن��دوق  اإدارة  )م��دي��ر 
االإنتاجي الليبي يف النظام الليبي 
ال�����ش��اب��ق( وع��ل��ي حم��م��د االأم����ني 
�شابقا(  الليبي  )ال�����ش��ف��ري  م��اري��ا 
من  املتهمنينْ  الليبية  لل�شلطات 
ب��ارت��ك��اب جرائم  ق��ب��ل ط��راب��ل�����س 

الليبية  ل��ل�����ش��ل��ط��ات  م���ايل  ف�����ش��اد 
القانونية  ال�شروط  اكتمال  بعد 
الالزمة لت�شليمهما. ُي�شار اإىل اأن 
القب�س  األقت  امل�شرية  ال�شلطات 
ال��ق��ذايف وم��اري��ا مع  على من�شور 
العالقات  وم��ن�����ش��ق  ال����دم  ق����ذاف 
الثالثاء  ال�شابق  الليبية  امل�شرية 

املا�شي يف القاهرة.
التعاون  م���ك���ت���ب  رئ���ي�������س  وق�������ال 
النيابة  يف  )اإن����رتب����ول(  ال�����دويل 
اإن  ك����ام����ل ج���رج�������س  امل�������ش���ري���ة 

وحركة حما�س يف �شوء لغط دائر عن م�شوؤولية االأخرية 
عن مقتل عنا�شر من اجلي�س امل�شري جنوب معرب رفح 

احلدودي اأوائل اآب-اأغ�شط�س 2012.
و�شم الوفد امل�شري قادة من جهاز اال�شتخبارات العامة 
فيما �شم وفد حما�س رئي�س حكومتها املقالة يف قطاع 
غزة اإ�شماعيل هنية وعدد من الوزراء وكبار امل�شوؤولني.

بالقاهرة  الفل�شطينية  ال��درا���ش��ات  م��رك��ز  م��دي��ر  وق���ال 
اإبراهيم الدراوي ليونايتد بر�س انرتنا�شونال اأن وزير 
اد  الداخلية يف احلكومة الفل�شطينية املُقالة فتحي حمَّ
م خالل اللقاء عر�شاً جلهود حما�س لك�شف غمو�س  قدَّ
مقتل ال�شباط واجلنود امل�شريني، م�شرياً اإىل اأن ذلك 
د حكومة حما�س بالتعاون مع م�شر  اإطار تعهُّ ياأتي يف 

الأق�شى درجة لك�شف غمو�س ومالب�شات احلادث.
اآتيا  االأول  اأم�س،  م�شاء  القاهرة  اإىل  و�شل  م�شعل  كان 
من العا�شمة القطرية الدوحة قبل و�شول هنية على 
راأ�س وفد من قيادات حما�س يف قطاع غزة يف زيارتني مل 

ُيعلن عنهما م�شبقاً.
من  ح��ال��ة  م�شرية  و�شعبية  �شيا�شية  اأو���ش��اط  وت�����ش��ود 
الغ�شب على حما�س بعدما ن�شرت جملة االأهرام العربي 
االأ�شبوعية موؤخراً تقريرا اتهمت فيه احلركة بال�شلوع 
يف قتل 16 �شابطاً وجندياً من عنا�شر حر�س احلدود 
امل�شري جنوب معرب رفح على احل��دود مع  يف اجلي�س 
اإىل م�شادر مطلعة  دت املجلة، ا�شتناداً  قطاع غزة، وحدَّ

مل ت�شمها، 3 من حما�س قاموا بتنفيذ العملية.

•• رام اهلل-القاهرة-وكاالت:

اإهمال  بتعمد  اإ�شرائيل  الفل�شطينية  ال�شلطة  اتهمت 
من  متقدمة  مبراحل  اإ�شابته  تاأكدت  فل�شطيني  اأ�شري 
االأورام ال�شرطانية يف منطقة الرقبة والغدد اللمفاوية، 
عبا�س  حم��م��ود  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س  اأع���ط���ى  ب��ي��ن��م��ا 
امل�شتويات  خمتلف  على  ات�����ش��االت  ب��اإج��راء  توجيهاته 

ل�شمان االإفراج عنه وتقدمي العالج املنا�شب له.
اأب��و حمدية )64  اأحمد  االأ���ش��ري مي�شرة  عائلة  واأب���دت 
قلقا كبريا على حياته  فل�شطينيون  عاما( وم�شوؤولون 
بعد تكرار حاالت االإغماء، ومن ثم نقله فجر اليوم على 
عجل من �شجن اإي�شل )جنوب اإ�شرائيل( اإىل م�شت�شفى 

�شوروكا يف بئر ال�شبع.
ام�س مبنزل  ووف��ق متحدثني يف موؤمتر �شحفي عقد 
الغربية  ال�شفة  االأ�شري مبدينة اخلليل جنوب  �شقيقة 
والطعام،  احل��دي��ث  ال��ق��درة على  اأب��و حمدية فقد  ف��اإن 
اأو  امل�شي  على  يقوى  وال  متكرر  ب�شكل  اأر���ش��ا  وي�شقط 
احللق  �شديدة يف  اآالم  �شكواه من  اإىل  اإ�شافة  الوقوف، 

وع�شالت ال�شدر.
واأكد وزير �شوؤون االأ�شرى عي�شى قراقع، اأن اأبو حمدية، 
الذي يحمل رتبة لواء بال�شلطة الفل�شطينية، بداأ ي�شكو 
اأن  اإال  امل��ا���ش��ي،  اأغ�����ش��ط�����س-اآب  اآالم يف احل��ل��ق منذ  م��ن 
�شلطات ال�شجون ماطلت يف عالجه واإجراء الفحو�شات 
الالزمة، حتى تاأكد اأواخر ال�شهر املا�شي اإ�شابته باأورام 
ُي��ق��دم له  �شرطانية ب��ات��ت ت��ه��دد ح��ي��ات��ه، وم��ع ذل��ك مل 

العالج الالزم.

اأب����و ح��م��دي��ة م��ق��ل��ق��ة ج���دا حممال  واأ����ش���اف اأن ح��ال��ة 
اإ�شرائيل امل�شوؤولية عن �شيا�شة االإهمال الطبي املق�شودة 

واملتعمدة بحق االأ�شرى.
يهدد  االأ���ش��رى  ب���اأرواح  اال�شتهتار  ا�شتمرار  اأن  واأو���ش��ح 
ال��ذي��ن ميكثون يف  املر�شى  االأ���ش��رى  م��ن  ع��دد  بفقدان 

�شجن الرملة خالل العام اجلاري .
الرئي�س  يجريها  مكثفة  ات�شاالت  ع��ن  ق��راق��ع  وك�شف 

الفل�شطيني ل�شمان االإفراج عن االأ�شري واإنقاذ حياته.
واأ�شار يف الوقت ذاته اإىل التما�س فل�شطيني اإىل اللجنة 
ال��ط��ي��ب��ة االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب���االإف���راج امل��ب��ك��ر عن 
اإ�شافة  االأ�شبوع،  هذا  اأن جتتمع  يتوقع  والتي  االأ�شرى 
اإىل توجه اآخر اإىل ال�شليب االأحمر للمطالبة بتدخله 

لنقل االأ�شري للعالج يف اخلارج.
من جهته طالب رئي�س نادي االأ�شري الفل�شطيني قدورة 
اإ�شرائيل  ملحاكمة  بالتدخل  احلقوقية  املنظمات  فار�س 
ب�شبب ممار�شتها �شيا�شة االإهمال الطبي املتعمد والتلكوؤ 
ال��ذي يعني �شروعها  االأم��ر  االأ���ش��رى املر�شى  يف ع��الج 

بقتل املئات من املر�شى بني االأ�شرى الفل�شطينيني .
من جهة اأخرى، بحث مدير جهاز اال�شتخبارات العامة 
ال�شيا�شي  املكتب  ورئي�س  �شحاتة  راأف��ت  اللواء  امل�شري 
االأحد،  ام�س  القاهرة  يف  م�شعل،  خالد  حما�س  حلركة 
م�����ش��ت��ج��دات االأو����ش���اع يف ق��ط��اع غ���زة وع���الق���ات م�شر 

باحلركة.
عة،  وتناول �شحاتة وم�شعل خالل جل�شة مباحثات مو�شَّ
الفل�شطينية  امل�شاحلة  مقدمتها  يف  امللفات  من  جملة 
ال�شاملة، واإعادة اإعمار قطاع غزة، والعالقات بني م�شر 

�شنعاء تتعهد بالإفراج عن فنلنديني خمطوفني
وكان وزير اخلارجية الفنلندي و�شل يف وقت �شابق ام�س اىل 
�شنعاء يف زي��ارة مل يعلن عنها م�شبقا تتعلق باختطاف اثنني 

من الرعايا الفنلنديني يف دي�شمرب كانون االأول املا�شي.
انرتنا�شونال  بر�س  ليونايتد  غربي  دبلوما�شي  م�شدر  وق��ال 
اأن وزير اخلارجية الفنلندي �شيبحث مع امل�شوؤولني اليمنيني 
وم�شاعي  الفنلنديني  ال��رع��اي��ا  م��ن  اث��ن��ني  اخ��ت��ط��اف  م�����ش��األ��ة 
دي�شمرب  نهاية  يف  اختطفوا  م�شلحون  وك��ان   . عنهم  االإف���راج 
املا�شي ثالثة �شياح اأجانب فنلنديني ومن�شاوي من اأمام حمل 
العا�شمة  بالتحرير يف  الق�شر  ب�شارع  االلكرتونية  امل��واد  لبيع 
ت��ن��ج��ح جهود  اإىل ج��ه��ة جم���ه���ول���ة.ومل  ���ش��ن��ع��اء واق���ت���ادوه���م 

ال�شلطات االأمنية يف العثور عليهم.

•• �صنعاء-يو بي اأي

ببذل  ام�����س  ه���ادي  من�شور  رب���ه  ع��ب��د  اليمني  ال��رئ��ي�����س  تعهد 
�شنعاء يف  فنلنديني،خطفا يف  لالإفراج عن خمطوفني  جهود 

دي�شمرب-كانون االأول املا�شي.
قوله  ه��ادي  عن  �شباأ  الر�شمية  اليمنية  االأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
نوؤكد  اأويا  اركي تومي  الفنلندي  لقائه وزير اخلارجية  خالل 
الفنلنديني  املخطوفني  �شالمة  اأج��ل  من  اجلهود  اأق�شى  بذل 

باعتبارها م�شوؤولية االأمن اليمني وال بد من حتريرهما .
واأ�شاف نبذل كل ال�شبل لتحريرهما ومنها ا�شتخدام القوة مع 

التحري وتوخي احلذر من اأجل �شالمتهما .

امل�شهد ال�شيا�شي العاملي يف ال�شحف الربيطانية

وا�شنطن تطور دور قواتها اخلا�شة يف العامل 
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأ�شارت �شحيفة وا�شنطن بو�شت االأمريكية اإىل االن�شحابات التي جتريها القوات الع�شكرية االأمريكية العادية من مناطق 
اأمريكا تخف�س قوتها يف اخلارج عن طريق �شحب القوات ولكنها تبقي على القوة  اإن  �شراع خمتلفة يف العامل، وقالت 
من خالل تطوير دور قوات العمليات اخلا�شة. واأ�شافت ال�شحيفة يف مقال ن�شرته للكاتب االأمريكي ديفد اإغناتيو�س اأن 
�شعار قوات العمليات اخلا�شة االأمريكية املتمثل يف راأ�س الرمح رمبا يعك�س بو�شوح طبيعة مهامها ب�شكل كبري. واأو�شحت 
ال�شريع وفر�س  اأن هذه القوات اخلا�شة تقوم بتو�شيع وتطوير تر�شانتها الإن�شاء �شبكة عاملية تكون قادرة على التدخل 
النفوذ االأمريكي يف اأي بقعة تن�شحب منها القوات االأمريكية العادية، وخا�شة من املناطق التي �شهدت حروبا اأمريكية 
كبدت دافع ال�شرائب االأمريكي تكلفة باهظة يف العقد املا�شي. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن قائد قوات العمليات اخلا�شة 
االأمريكية االأمريال وليام ماكرافن يقوم بتطوير مهام قواته والدور اجلديد الذي �شت�شطلع به، وذلك يف مقر قيادة هذه 
القوات يف قاعدة ماكديل بوالية فلوريدا بالواليات املتحدة، وقالت اإن ماكرافن هو من خطط للعملية التي اأ�شفرت عن 

مقتل زعيم تنظيم القاعدة اأ�شامة بن الدن مطلع مايو اأيار 2011.

النيابة امل�شرية تبداأ 
التحقيق مع با�شم يو�شف

•• القاهرة-يو بي اأي:

ال�شاخر  امل�شري  االإعالمي  و�شل 
ب��ا���ش��م ي��و���ش��ف، ام�����س االأح�����د، اإىل 
دار الق�شاء العايل بو�شط القاهرة 
حيث تبداأ النيابة العامة حتقيقات 
م��ع��ه ب��ج��م��ل��ة م���ن االت���ه���ام���ات يف 
مقدمتها اإهانة رئي�س اجلمهورية 
وازدراء الدين االإ�شالمي. واحت�شد 
مئات الن�شطاء املعار�شني، حول دار 
الق�شاء العايل حيث مكتب النائب 
م  العام امل�شري، للت�شامن مع مقدِّ
االأ�شبوعي  ال���ربن���ام���ج  ب���رن���ام���ج 
ال�شاخر الذي و�شل للتحقيق معه 
مها حمامون  يف بالغات ر�شمية قدَّ
باتهامه  ترتكز  �شده  ومواطنون 
ال��رئ��ي�����س حم��م��د مر�شي  ب��اإه��ان��ة 
من  وال�شخرية  االإ���ش��الم،  وازدراء 

فري�شة ال�شالة.

•• لندن-وكاالت:

اإىل م�����ش��ر ومن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  م��ن 
ال���والي���ات  اإىل  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
امل������ت������ح������دة، ت����ن����ق����ل����ت ال�������ش���ح���ف 
ام�س  ال�����������ش�����ادرة  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
امل�شهد  ف�شيف�شاء  لتعك�س  االأح���د 
بدا  ال���ذي  وال��ع�����ش��ك��ري  ال�شيا�شي 
اأعرق  اإع���الم  ال��ع��امل يف نظر  عليه 

الدميقراطيات.
اأظهرت  اإندبندنت  مثل  ف�شحيفة 
االأفغاين،  بال�شاأن  اهتماما  كداأبها 
اأن م��ال��ك��ه��ا هو  ول���ع���ل م����رد ذل����ك 
األك�شندر  ال���رو����ش���ي  امل���ل���ي���اردي���ر 
ليبيديف الذي كان عمياًل �شابقا يف 
اال�شتخبارات ال�شوفياتية املعروفة 
اخت�شارا با�شم )كي جي بي(. فقد 
األوفاً  اأن  اإخ��ب��اري  ذك��رت يف تقرير 
كل  العمل  يهجرون  املجندين  من 
واجلي�س  ال�شرطة  ق���وات  يف  �شهر 
��ل��ت حديثا  ���ُش��كِّ وال���ت���ي  االأف����غ����اين 

مم���ا ي��ث��ري امل���خ���اوف ب�����ش��اأن قدرة 
الع�شكريتني  امل��وؤ���ش�����ش��ت��ني  ه��ات��ني 
اإندبندنت  ت�شفها  ما  حماية  على 
عندما  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
يحني موعد رحيل قوات التحالف 
من تلك البالد يف غ�شون اأقل من 

عامني.
ب��ني كل  اإن م��ن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
ع�����ش��رة ج��ن��ود ي��ع��م��ل��ون ف��ي��ه يفقد 
ثالثة  االأف��غ��اين  الوطني  اجلي�س 
ب�شبب  اإم�������ا  االأق��������ل  ع���ل���ى  م���ن���ه���م 
االعتقال  اأو  اخل��دم��ة  م��ن  ال��ط��رد 
بينما  ال��ع��م��ل��ي��ات،  اأث��ن��اء  ال��ق��ت��ل  اأو 
ي��ق��ر م�����ش��وؤول��ون ب��ري��ط��ان��ي��ون مبا 
من  االأفغانية  القوات  له  تتعر�س 
يرتك  حيث  ال��ك��وادر  يف  ا�شتنزاف 
اآالف  اأك��رث من خم�شة  العمل فيه 
ج��ن��دي ك��ل �شهر االأم���ر ال���ذي من 
�شاأنه اأن يقوِّ�س فعاليته على املدى 

الطويل.
حيث  م�شر،  اإىل  اأفغان�شتان  وم��ن 

اأن ذراريهم ن�شوؤوا وترعرعوا على 
غ��ري ال��دي��ان��ة ال��ي��ه��ودي��ة، وه���و ما 
ي��ن��ذر ب��ان��ق��را���س ال��ط��ائ��ف��ة خالل 

جيل واحد.
هناك  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
فيلما وثائقيا يوؤرخ لتجارب هوؤالء 
اليهود جرى عر�شه بدور ال�شينما 
ي���ه���ود م�شر  وي�������ش���رد  امل�������ش���ري���ة. 
بالفيلم الذي ُيعد االأول من نوعه 
ال����ذي ُي�����ش��م��ح ب��ع��ر���ش��ه ع��ل��ى املالأ 
اأحالمها  ان���ه���ارت  ط��ائ��ف��ة  ح��ك��اي��ة 

على حني غرة.
اأن����درو بيكر، وهو  وق���ال احل��اخ��ام 
�شندوق  الإن�����ش��اء  ي�شعى  اأم��ريك��ي 
املعامل  ع��ل��ى  ي�����ش��اه��م يف احل���ف���اظ 
ال���ي���ه���ودي���ة مب�����ش��ر ل��ق��د ب����ات من 
املمكن الت�شاوؤل عما اإذا كان لليهود 
م�شيفا  م�����ش��ر  يف  م�����ش��ت��ق��ب��ل  اأي 
اإىل  م��ن��ه��م  ت��ب��ق��ى  م���ن  ن���ظ���رة  اأن 
بقدر  تت�شم  امل��ج��ت��م��ع  يف  و���ش��ع��ه��م 

من االنف�شام عنه.

تقرير  ذاتها يف  ال�شحيفة  تناولت 
اآخر تراجع اأعداد اليهود يف م�شر، 
منهم  ي��ت��ب��ق  مل  اأن����ه  اإىل  م�����ش��رية 
اأن  بعد  قليلة  ع�شرات  �شوى  اليوم 
احلرب  ُبَعينْد  ذروت��ه  تعدادهم  بلغ 
اإىل  و�شل  عندما  الثانية  العاملية 

وجميع  ���ش��خ�����س.  اآالف  ث��م��ان��ي��ة 
ال���ي���ه���ود مب�شر  ت���ب���ق���ى م����ن  م����ن 
ك��م��ا ت�����ش��ي��ف اإن��دب��ن��دن��ت جت���اوزت 
اأعمارهم اخلم�شني عاما، معظمهم 
م��ن ال��ن�����ش��اء ال��الئ��ي ت��زوج��ن من 
يعني  مما  م�شيحيني،  اأو  م�شلمني 
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مو�سكو تختتم مناورات يف البحر الأ�سود

الناتو ياأمل بالتقدم يف الدرع ال�شاروخية مع رو�شيا 
•• مو�صكو-وكاالت:

قال نائب االمني العام حللف �شمال 
االط��ل�����ش��ي ال��ك�����ش��ن��در ف��ري���ش��ب��و يف 
مقابلة ان احللف يتع�شم اأن يوؤدي 
املتحدة يف  الواليات  تغيري جتريه 
اأن��ظ��م��ة ال���دف���اع ال�����ش��اروخ��ي على 
م�شتوى العامل اىل تبديد خماوف 
ق�شية  يف  التعاون  وتعزيز  رو�شيا 
ت�����ش��ب��ب ت���وت���را يف ال��ع��الق��ات منذ 

فرتة طويلة.
وك�����ان�����ت رو�����ش����ي����ا ق�����د ق�����ال�����ت ان 
املتعلقة  املتحدة  ال��والي��ات  خطط 
ميكن  ����ش���اروخ���ي���ة  دروع  ب���اق���ام���ة 
ال��ن��ووي الذي  ال����رادع  ت��ق��و���س  اأن 
حدة  من  وخففت  مو�شكو.  متلكه 
يف  وا�شنطن  اأعلنت  منذ  انتقادها 
 14 �شتن�شر  اأنها  اذار  مار�س   16
اال�شكا  يف  اع��رتا���ش��ي��ا  ����ش���اروخ���ا 
وذلك ردا على التهديدات النووية 
نف�س  ال�����ش��م��ال��ي��ة ويف  ك���وري���ا  م���ن 
نوع جديد من  تتخلى عن  الوقت 
كانت  االع���رتا����ش���ي���ة  ال�������ش���واري���خ 
مو�شكو  لكن  اوروب����ا.  يف  �شتن�شره 
ك��ان��ت ق��د ق��ال��ت ان��ه��ا ت��ري��د اجراء 
م�������ش���اورات ب�����ش��اأن ت��رك��ي��ب��ة ال���درع 
يجري  اأن  املتوقع  وم��ن  اجل��دي��دة 
اأمريكيون  دف��اع��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون 
ورو�����س حم��ادث��ات ب��ه��ذا ال�����ش��اأن يف 
مو�شكو  وكانت  القادمة.  اال�شابيع 
الغرب منذ فرتة  على خ��الف مع 

التقدم  بع�س  اح����راز  م��ن  ميكننا 
وقد  ال�شاروخي  الدفاع  جم��ال  يف 
املتجدد  احل���وار  اي�شا  ه��ذا  ي�شهل 
ب���������ش����اأن خ���ف�������س اال�����ش����ل����ح����ة اىل 
امل�����ش��ت��وي��ني اال���ش��رتات��ي��ج��ي وغري 

اال�شرتاتيجي.
الدفاع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ذل����ك،  اىل 
الرو�شية، ام�س عن اختتام املناورات 
التي  املفاجئة  الرو�شية  البحرية 
االأ�شود  البحر  ح��و���س  يف  اأج��ري��ت 

على مدار االأيام الثالثة املا�شية.
ونقلت وكالة )نوفو�شتي( الرو�شية 
ل��الأن��ب��اء ع��ن ب��ي��ان ل��ل��وزارة اأن كل 
واملروحيات  وال���ط���ائ���رات  ال�����ش��ف��ن 
والع�شكريني  احل��رب��ي��ة،  واالآل��ي��ات 
عادوا  امل��ن��اورات،  �شاركوا يف  الذين 
�شيفا�شتوبل  يف  ق���واع���ده���م  اإىل 
االأوكرانية(  ال��ق��رم  ج��زي��رة  )�شبه 
ون����وف����ورو�����ش����ي���������ش����ك وم���ق���اط���ع���ة 
رو����ش���ت���وف )ج���ن���وب رو����ش���ي���ا( بعد 
اخ����ت����ت����ام ال����ف����ع����ال����ي����ات امل�����درج�����ة 
ونفذت  ال��ت��دري��ب��ات.  خ��ط��ة  �شمن 
احلربية  ال�����ش��ف��ن  م���ن  جم��م��وع��ة 
االأ�شود  البحر  الأ���ش��ط��ول  التابعة 
الرمايات  م��ن  �شل�شلة  ال��رو���ش��ي، 
اإن���زال وح���دات من  م��ع  التدريبية 
م�شاة البحرية على �شاطئ ميدان 
فيودو�شيا  م��دي��ن��ة  ق���رب  ت��دري��ب��ي 
دعم  ومت  ال��ق��رم.  ج��زي��رة  �شبه  يف 
عملية االإنزال بوا�شطة اأ�شراب من 

مقتالت �شو24- الرو�شية.

احتمال  م��ن  مو�شكو  يف  قلقا  اأث���ار 
�شواريخها  ����ش���د  ا����ش���ت���خ���دام���ه���ا 

البال�شتية العابرة للقارات.
�شابق  �شفري  وه���و  فري�شبو  وق���ال 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة يف رو���ش��ي��ا على 
االطل�شي-رو�شيا  حلف  م�شارين 
يت�شارع  اأن  نتمنى  وامريكا-رو�شيا 
االقل  على  ن�شتطيع  حتى  احل��وار 
االتفاق  م���ن  ن����وع  م���ن  االق������رتاب 
الدفاع  ال��ت��ع��اون يف جم���ال  ب�����ش��اأن 
واأ����ش���اف اىل مدى  ال�����ش��اروخ��ي. 

طويلة ب�شاأن انظمة الدفاع امل�شادة 
يقيمها يف  ب����داأ  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��واري��خ 
اوروب��������ا وال����ت����ي ت���ق���ول ال����والي����ات 
امل��ت��ح��دة واحل��ل��ف ان��ه��ا ت��ه��دف اىل 
منع اي هجوم من ايران وال متثل 
ل��رو���ش��ي��ا. وق���ال فري�شبو  ت��ه��دي��دا 
اخلطط  يف  ال���ت���غ���ي���ري  ل�����روي�����رتز 
االم��ري��ك��ي��ة.. ي��ج��ع��ل امل��وق��ف اقل 
�شبب  ي��وج��د  ال  ب��ك��ث��ري..  غمو�شا 
للنظام  ي��ك��ون  اأن  م��ن  االن  للقلق 
الذي �شين�شر يف اوروبا اي اأثر من 

ال��رادع اال�شرتاتيجي  اي نوع على 
اأن  ال����رو�����ش����ي. واأ������ش�����اف ن��ع��ت��ق��د 
ان  ونتمنى  حقيقية  فر�شة  هناك 
فري�شبو  وك���ان  ال���رو����س  ي�شتغلها 
قد اجرى حمادثات مع م�شوؤولني 
كبار من وزارتي اخلارجية والدفاع 

الرو�شيتني اىل جانب الكرملني.
ال�شواريخ  ن�شر  من  الهدف  وك��ان 
الرتاجع  مت  ال��ت��ي  االع��رتا���ش��ي��ة 
ا�شتهداف  من  التمكن  ن�شرها  عن 
ال�������ش���واري���خ ط���وي���ل���ة امل������دى مما 

اأنقرة تتو�شط اأملانيا لتغطية حماكمة نازيني
•• برلني-ا ف ب:

اخلارجية  وزارة  من  قريبة  م�شادر  ذك��رت 
الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  ان  ام�س  االملانية 
نظريه  ل����دى  ت��و���ش��ط  اوغ���ل���و  داود  اح���م���د 
لل�شماح  ف�������ش���رتف���ي���ل���ي  غ����ي����دو  االمل����������اين 
ات�����راك بح�شور  و���ش��ي��ا���ش��ي��ني  ل�����ش��ح��اف��ي��ني 
حماكمة نازيني جدد بتهمة ارتكاب جرائم 

قتل عن�شرية، تثري اهتماما كبريا.
وقالت امل�شادر ان داود اوغلو اجرى حمادثة 
مع ف�شرتفيلي ال�شبت وطلب ان ي�شمح لي�س 

املحاكمة  ات��راك بح�شور  فقط ل�شحافيني 
التي تبداأ يف 17 ني�شان-ابريل يف ميونيخ، 
بل ول�شيا�شيني اتراك اي�شا. وتوؤكد امل�شادر 
بيلد  �شحيفة  ن�����ش��رت��ه��ا  م��ع��ل��وم��ات  ب��ذل��ك 
ان ف�شرتفيلي  امل�����ش��ادر  وا���ش��اف��ت  االمل��ان��ي��ة 
ا�شتقالل  مب����ب����داأ  االت�������ش���ال  خ�����الل  ذك�����ر 
ال��ق�����ش��اء ل��ك��ن��ه ع���رب ع���ن ت��ف��ه��م��ه للطلب 
ال��رتك��ي كما ق��ال م�����ش��وؤول��ون اآخ����رون املان 
قبله. ووافقت حمكمة ميونيخ على اعتماد 
عدد من ال�شحافيني لتغطية الق�شية، لكن 
و�شتحاكم  ت��رك��ي.  �شحايف  اي  بينهم  لي�س 

مع  قتلت  بانها  ي�شتبه  ال��ت��ي  �شيبي  بياتي 
اتراك ويونانيا  �شريكني لها توفيا، ثمانية 

بني العامني 2000 و2006.
للنازيني  اخل��ل��ي��ة  ه���ذه  اك��ت�����ش��اف  واح�����دث 
لذلك  املانيا  يف  �شدمة   2011 يف  اجل��دد 

تثري حماكمة �شيبي اهتماما كبريا.
املحكمة  تتبعها  ال��ت��ي  االج�����راءات  واث����ارت 
ورف�����ش��ه��ا ال��ق��ط��ع��ي مل��راج��ع��ت��ه��ا، ا���ش��ت��ي��اء يف 
ا�شتقالل  اح�����رتام  ت��اأك��ي��ده��ا  وم���ع  امل��ان��ي��ا. 
ال��ق�����ش��اء، ع����ربت احل��ك��وم��ة ع���ن ام��ل��ه��ا يف 

التو�شل اىل حل.

•• نريوبي-رويرتز:

ا���ش��ت��ب��ك��ت ال�����ش��رط��ة ال��ك��ي��ن��ي��ة ام�����س م��ع ب�����ش��ع ع�شرات 
على  املحكمة  ت�شديق  من  الغا�شبني  املتظاهرين  من 
اأن  غري  البالد  لرئا�شة  كينياتا  اأوه��ورو  انتخاب  �شحة 
العنف  باأعمال  هذه اال�شتباكات كانت حمدودة مقارنة 
االنتخابات  بعد  البالد  اأنحاء  اندلعت يف  التي  الدامية 

ال�شابقة.
ومل تظهر عالمات تذكر على وقوع اأعمال عنف خارج 
مدينة كي�شومو يف غرب كينيا والتي يحظى فيها رئي�س 
الرئا�شة  انتخابات  يف  اخلا�شر  اأودينجا  راي��ال  ال���وزراء 
�شهدت  اأخرى  ومناطق  كي�شومو  وكانت  قوية.  ب�شعبية 

اأعمال �شغب دامية بعد انتخابات عام 2007 .
وحتى يف كي�شومو التي قتل فيها �شخ�شان بالر�شا�س 

العليا  املحكمة  اع��الن  بعد  املتاجر  بع�س  فيها  ونهبت 
فوز كينياتا يف �شباق انتخابي نزيه �شاد الهدوء معظم 
على  اليوم  ا�شطرابات  واقت�شرت  ام�س  املدينة  مناطق 

اأطرافها.
جتنب  على  ع��ازم��ون  انهم  الكينيني  م��ن  الكثري  وق��ال 
ت��ك��رار اأع��م��ال ال��ع��ن��ف ال��ت��ي وق��ع��ت ق��ب��ل خم�شة اأع���وام 
واأ�شرت  �شخ�س   1200 اأكرث من  واأ�شفرت عن مقتل 

باأكرب اقت�شاد يف �شرق افريقيا.
ه���دوءا هذه  اأن االج���واء االك��رث  الكينيني  وذك��ر بع�س 
املرة ترجع اىل اأ�شباب منها تزايد الثقة ب�شكل كبري يف 
ال�شلطة الق�شائية بعد ا�شالحها والتي اأ�شدرت حكمها 
امل��ا���ش��ي وكذا  اذار  م��ار���س  م��ن  ال��راب��ع  انتخابات  ب�����ش��اأن 
الق�شاء  حلكم  التام  قبوله  اع��الن  اىل  اأودينجا  ا�شراع 

رغم خيبة اأمله.

•• بي�صاور-ا ف ب:

ام�س  وق��ع  تفجريا  ان  الباك�شتانية  ال�شرطة  اعلنت 
قرب جتمع انتخابي يف �شمال غرب باك�شتان ما ا�شفر 

عن �شقوط قتيلني و�شتة جرحى احدهم نائب.
النائب  ك��ان  حيث  بانو  مدينة  يف  القنبلة  وانفجرت 
عدنان وزير الع�شو يف حزب عوامي القومي العلماين 
ع���ن اق��ل��ي��م خ��ي��رب ب��اخ��ت��ون��خ��وا، م��ت��وج��ه��ا اىل جتمع 

انتخابي يف موكب ي�شم ع�شرات االآليات.
لوكالة  تانويل  احمد  نزار  ال�شرطة  يف  امل�شوؤول  وقال 
بعد  عن  تفجريها  مت  التي  القنبلة  ان  بر�س  فران�س 

ا�شابت املوكب و�شببت ا�شرارا يف عدة اآليات.
ووزير هو احد �شتة جرحى يف الهجوم.

وت��ق��ع ب��ان��و ق���رب امل��ن��اط��ق ال��ق��ب��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د مالذا 
بتنظيم  مرتبطة  اخرى  وجمموعات  طالبان  حلركة 

القاعدة.
باك�شتان  وت�ش����هد  ال��ه��ج��وم  جه����ة  اي  تتب����ن  ومل 
حرك�������ة  تنفذه������ا  اعت������داءات  موج��������ة   2007 منذ 
ورموز  االم���ن  ق���وات  وت�شتهدف  باك�شتان  طالب����ان 

احلكومة.
ومع اقرتاب موعد االنتخابات العامة يف 11 ايار مايو 
يف باك�شتان تخ�شى االحزاب ان توؤدي االعتداءات اىل 
االقرتاع  عملية  و�شري  ال�شيا�شية  التجمعات  يف  بلبلة 
هذا  يف  الدميوقراطية  لتوطيد  ا�شا�شية  تعترب  التي 
منذ  الع�شكرية  االنقالبات  عليه  تعاقبت  الذي  البلد 

ان�شائه عام 1947.

ا�شتباكات حمدودة يف كينيا بعد حكم النتخابات 

•• بريوت-عمان-وكاالت:

عن  اللبنانية  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
�شقوط عدد من القذائف ال�شورية 
ع��ل��ى ب��ل��دات ل��ب��ن��ان��ي��ة ق��ري��ب��ة من 

ال�شريط احلدودي بني البلدين.
الوطنية لالإعالم  الوكالة  وقالت 
من  ك��ل  يف  �شقطت  ال��ق��ذائ��ف  اإن 
ب��ل��دات ال��ن��ورة وال��دب��اب��ي��ة وق�شلق 
م�شدرها  واإن  ج����ن����ني،  وح����ك����ر 
اجل���ان���ب ال�������ش���وري، واأ����ش���اف���ت اأن 
روائح كريهة وغريبة انبعثت من 
القذائف املنفجرة ما اأثار هلعاً يف 

�شفوف اأهايل بلدة النورة.
ال�شوري  النظام  اأط��ل��ق  وميدانياً 
بادية  على  �شكود  �شواريخ  ثالثة 
وباجتاه  ال������زور  دي����ر  يف  ب��ق��ر���س 
�شّربها  ����ش���ور  ح�����ش��ب  ال�������ش���م���ال، 

نا�شطون �شوريون.
وح��ل��ق��ت ف���وق احل��ج��ر االأ����ش���ود يف 
طائرة  دم�شق  العا�شمة  حميط 
بثها  �شور  ح�شب  طيار،  دون  من 
ن��ا���ش��ط��ون ع��ل��ى االإن����رتن����ت، وتال 
براجمات  ع��ن��ي��ف  ق�����ش��ف  ذل�����ك 
االأ�شود،  احل��ج��ر  على  ال�����ش��واري��خ 
اإ���ش��اب��ات ب��ني ال�شكان  اأ���ش��ف��ر ع��ن 

واأ�شرار ج�شيمة باملمتلكات.
وا���ش��ت��ه��دف��ت ق�����وات ال���ن���ظ���ام حي 
العا�شمة  اأط����������راف  يف  ج����وب����ر 
ح���رب  ويف  ال����دب����اب����ات  ب���ق���ذائ���ف 
اجلي�س  مقاتلو  ت�شدى  امل��ط��ارات 
احلر يف حم�س وريفها بالق�شري 

اإي�شال  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  مل���ح���اول���ة 
ال�شبعة  م���ط���ار  اىل  اإم�����������دادات 
كتائب  حتا�شره  ال��ذي  الع�شكري 
املعار�شة  وح�شب  احل���ر،  اجلي�س 
على  اال�شتيالء  مت  فقد  ال�شورية 
اأ�شلحة ودبابات وقتل واإ�شابة عدد 

من جنود النظام.
درعا،  النظام على منطقة  ويركز 
بالطريان  ق�����ش��ف��ه  ك���ث���ف  ح���ي���ث 
اأعقاب  يف  مناطقها  على  احلربي 
داعل  على  ا�شتيالء اجلي�س احلر 
القدمي  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة 

يف  حا�شمة  معركة  ان���دالع  ب��ق��رب 
درعا.

االأنباء  وك���ال���ة  ذك����رت  ذل����ك،  اىل 
 9485 اأن  االأردنية )برتا( ام�س 
الج��ئ��ا ���ش��وري��ا ج��دي��دا دخ��ل��وا اإىل 
لريتفع  املا�شي،  االأ�شبوع  اململكة 
ال����ع����دد االإج�����م�����ايل ل���الج���ئ���ني يف 
اململكة منذ اندالع االأزمة ال�شورية 
 470504 اإىل  ع����ام����ني  ق���ب���ل 
الجئني ، منهم حوايل 146 األفا 

يف خميم الزعرتي.
ل�شوؤون  االإعالمي  الناطق  واأ�شار 

ب���ني دم�����ش��ق وم��دي��ن��ة درع����ا التي 
�شيطرة  بعد  م��ع��زول��ة  �شبه  ب��ات��ت 
املعار�شة على مناطق حميطة بها 
مع بقاء �شيطرة قوات النظام على 

املركز.
ويف حماولة لوقف زحف اجلي�س 
احل���ر ب��اجت��اه دم�����ش��ق اأق����ام مثلثاً 
واآليات  ق����وات  ف��ي��ه  ح�����ش��د  اأم��ن��ي��اً 
اجلي�س  يتقدم  فيما  درع��ا،  �شمال 
املحافظة  جنوب  اأق�شى  يف  احل��ر 
بعد �شيطرته على ثكنات ع�شكرية 
ت����ط����ورات تنبئ  وح����واج����ز، وه����ي 

االأردن  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
ع����دد  اأن  اإىل  احل�����م�����ود  اأمن����������ار 
الالجئني امل�شجلني لدى �شجالت 
امل���ف���و����ش���ي���ة ال�������ش���ام���ي���ة ل�������ش���وؤون 
املتحدة  لالأمم  التابعة  الالجئني 

جتاوز 250 األف الجئ.
ال����الج����ئ����ني  ت�����دف�����ق  اأن  واأك�����������د 
ال�شوريني بهذه الوترية من �شاأنه 
كافة  على  اإ�شافيا  عبئا  ي�شكل  اأن 
التي  املخت�شة  االأردن��ي��ة  االأج��ه��زة 

تتعامل مع م�شاألة اللجوء .
الدولة  اإنه مل يعد مبقدور  وقال 
اإىل  الالجئني  تدفق  التعامل مع 
جهود  ت�شافر  يتطلب  ما  االأردن، 
املوؤ�ش�شات الدولية والعربية  كافة 
لتخفيف انعكا�شاتها ال�شلبية التي 

تطال اململكة يف اجلوانب كافة .
املتزايدة  االأع��������داد  اأن  واأو�����ش����ح 
االأردن  اإىل  ال�����ش��وري��ني  لالجئني 
مناحي  كافة  على  ب�شدة  ت�شغط 
البنية  ال�شيما  اململكة،  يف  احلياة 
املعي�شية  واحل������ي������اة  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
اأغلبهم  واأن  خ�شو�شا  لل�شكان، 
يقطن يف نطاق املجتمعات املحلية 
اأ�شعار  ارت��ف��اع  ع��ل��ى  �شلبا  اأث���ر  م��ا 
لزيادة  ن���ظ���را  ال��ت��م��وي��ن��ي��ة  امل�����واد 
ندرتها  واأح���ي���ان���ا  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ط��ل��ب 
كافة  ودعا احلمود  توفرها  وعدم 
القيام  املانحة  الدولية  املنظمات 
اللجوء  م�شالة  جت��اه  بواجباتها 
ال�شلبية  االن��ع��ك��ا���ش��ات  لتخفيف 

الناجمة عنها.

الأردنية اململكة  يف  �سوري  لجئ  األف   470

قذائف �شورية تخّلف روائح كريهة على بلدات لبنانية

�شفري اأمريكي يوؤكد �شرورة احلوار مع مو�شكو 
•• وا�صنطن-رويرتز:

قال ال�شفري االمريكي ال�شابق جون بريل ام�س ان احلوار بني الواليات املتحدة ورو�شيا �شروري الن هناك م�شوؤولية 
عاملية تقع على عاتقيهما. واجتمع �شفراء اأمريكيون ورو�س �شابقون مبقر وزارة اخلارجية يف مو�شكو لبحث العالقات 
بني البلدين وقد يطرحون بع�س االفكار ب�شاأن كيفية التغلب على امل�شكالت الراهنة. وقال ال�شفري االمريكي ال�شابق 
األك�شندر فري�شبو لرويرتز قبل بدء املحادثات هناك الكثري من االمور الطيبة التي جتري حاليا وال يعلم النا�س بها. 
ازاء  البلدين  كال  يف  املواطنني  بني  ا�شتياء  هناك  وبالطبع  والنزاعات.  اخلالفات  على  الرتكيز  اىل  مييلون  فالنا�س 
العالقة بينهما. لذا اأعتقد اأن ال�شفراء ال�شابقني قد يكون لديهم روؤية ترجع اىل عدة عقود م�شت رمبا ت�شاعد على 
اكت�شاف املزيد من نقاط التالقي التي تدفع هذه العالقة اىل االمام. وكان الرئي�س االمريكي باراك اأوباما تعهد يف 
اأثناء واليتي  الباردة  اأدنى م�شتوى لها منذ احلرب  فرتة واليته االوىل باعادة العالقات مع رو�شيا التي تراجعت اىل 
جورج دبليو بو�س وفالدميري بوتني. ورغم ذلك وبعد عودة بوتني اىل �شدة الرئا�شة يف مايو اأيار 2012 ن�شبت خالفات 
جديدة بني اجلانبني بع�شها يتعلق بحظر تبني االمريكيني لالطفال الرو�س الذي فر�شته مو�شكو ردا على القانون 

االمريكي الذي يعرف با�شم قانون ماجنيت�شكي اىل جانب تباين املواقف ب�شاأن الق�شية ال�شورية.

قتيالن يف هجوم قرب جتمع انتخابي بباك�شتان 

اإخالء برج اإيفل بعد حتذير كاذب 
•• باري�س-يو بي اأي:

اأخلي برج اإيفل يف العا�شمة الفرن�شية باري�س ليل اأم�س االأول بعد حتذير 
كاذب من وجود قنبلة قبل اأن يعاد فتحه اأمام اجلمهور بعد �شاعات.

ونقلت �شبكة تي اأف 1 عن �شرطة باري�س اأن ات�شااًل ورد اإىل ق�شم ال�شرطة 
يف حي فال دو مارن من �شخ�س جمهول يحذر فيه من وجود قنبلة معّدة 

لالنفجار يف الربج عند احلادثة ع�شرة والن�شف لياًل.
واأ�شافت ال�شرطة اأنه مت على الفور ا�شتدعاء فرق املتفجرات واإخالء حوايل 
1400 �شخ�س من �شواح وموظفني كانوا يف الربج كما فر�س طوق اأمني 

حوله.
اأية مواد متفجرة يف الربج الذي  العثور على  اإنه مل يتم  ال�شرطة  وقالت 

اأعيد فتحه اأمام اجلمهور بعد �شاعات.
توؤخذ  لذلك  ج��داً  مق�شوداً  وموقعاً  رم���زاً  يعترب  اإي��ف��ل  ب��رج  اأن  اإىل  ي�شار 

التحذيرات حياله على حممل اجلد.

•• �صيول-وكاالت:

اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  البحرية  م�شاة  ق���وات  اأع��ل��ن��ت 
م�شرتكة  ع�شكرية  ت��دري��ب��ات  �شتجري  اأن��ه��ا  ام�����س 
وذلك  ني�شان،  اأب��ري��ل  يف  االأم��ريك��ي��ة  نظريتها  م��ع 
اإع��الن بيونغ يانغ حالة احل��رب على  بعد يوم من 
التوتر يف �شبه  �شول، و�شط دع��وات دولية خلف�س 
الكورية  يونهاب  وكالة  ونقلت  الكورية.   اجلزيرة 
اجلنوبية لالأنباء عن قوات م�شاة البحرية الكورية 
مع  تدريبات  اأربعة  �شتجري  اإنها  قولها  اجلنوبية 
ل�شقل  وذل��ك  ني�شان  اأبريل  يف  االأمريكية  القوات 
ق���درات���ه���ا ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ال��ه��ب��وط ومهام 
تكتيكية. ياأتي ذلك بعد يوم واحد من اإعالن كوريا 
ال�شمالية اأنها اأ�شبحت يف حالة احلرب مع جارتها 
ال�شمالية  الكورية  االأنباء  وكالة  وبثت  اجلنوبية، 

فيه  قالت  ال�شبت  فجر  احلكومة  عن  �شادرا  بيانا 
ال�شمال  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��دخ��ل  ف�شاعدا  االآن  م��ن 
بالق�شايا  يت�شل  ما  وك��ل  احل��رب،  حالة  واجلنوب 
اإىل  ُي�����ش��ار   . االع��ت��ب��ار  ل��ه��ذا  �شيخ�شع  امل��ط��روح��ة 
منذ  ح��رب  حالة  يف  تقنياً  زال��ت��ا  م��ا  الكوريتني  اأن 
 ،1953-1950 اأع����وام  ال��ك��وري��ة خ��الل  احل���رب 
على  ب��ات��ف��اق  انتهى  بينهما  ال��ن��زاع  ب���اأن  العلم  م��ع 
ال��ع��دائ��ي��ة ولي�س مب��ع��اه��دة �شالم.  االأع��م��ال  وق��ف 
للمتحدثة  تعليق  يف  البيان  على  وا�شنطن  وردت 
القومي كيتلني هايدن قالت  االأم��ن  با�شم جمل�س 
بيان  بخ�شو�س  االخبارية  التقارير  �شاهدنا  فيه 
نحن  ال�شمالية.  كوريا  عن  �شدر  بناء  غري  جديد 
ات�شال  على  ونبقى  بجدية  التهديدات  هذه  ناأخذ 
وثيق مع حليفنا الكوري اجلنوبي .  وحذرت رو�شيا 
من توتر يخرج عن نطاق ال�شيطرة ب�شبب ت�شاعد 

ودعت  ال�شمالية،  ك��وري��ا  ق��رب  الع�شكري  الن�شاط 
والواليات  ال��ك��وري��ت��ني  خارجيتها  ل����وزارة  ب��ي��ان  يف 
املتحدة اإىل التحلي بامل�شوؤولية و�شبط النف�س رغم 
اإعالن كوريا ال�شمالية حالة احلرب . وقال البيان 
اأن  �شاأنها  اأو مبادرة من  اإع��الن  كل  رو�شيا �شد  اإن 
االأطراف  كل  اأن  على  ونعول  الت�شعيد،  اإىل  تقود 
�شبه  م�شري  ب�شاأن  وامل�شوؤولية  بال�شرب  �شتتحلى 
اجل��زي��رة ال��ك��وري��ة. ودع��ت ال�شني اإىل ب��ذل جهود 
الكورية،  اجلزيرة  ب�شبه  التوتر  خلف�س  م�شرتكة 
مبوؤمتره  يل  هونغ  اخلارجية  با�شم  الناطق  وق��ال 
ب�شبه  واال���ش��ت��ق��رار  ال�شالم  اإن  ال���دوري  ال�شحفي 
امل�شرتكة.  امل�شلحة  ي��خ��دم��ان  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة 
ال�شمالية  لكوريا  الوحيدة  احلليفة  بكني  وتعترب 
خ�شو�شا  لها  وتوؤمن  االأوىل،  التجارية  و�شريكتها 

موارد الطاقة ال�شرورية القت�شادها.

تدريبات كورية جنوبية اأمريكية جديدة 
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•• متبكتو-وكاالت:

قتل جنديان ماليان يف انفجار لغم اأر�شي مبنطقة غاو 
نفذه  نا�شف  ح��زام  تفجري  يف  ثالث  واأ�شيب  ال�شمالية، 
م�شلح عند مدخل مدينة متبكتو الغربي م�شاء ال�شبت، 

وفق م�شادر يف اجلي�س املايل.
وقد انفجر اللغم االأر�شي عند مرور رتل من ال�شيارات 
ال�شيارات  اإح�����دى  ت��دم��ري  اإىل  اأدى  مم���ا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ومقتل جنديني كانا على متنها، وذلك على بعد 110 
با�شم  متحدث  وف��ق  اأن�شونغو،  مدينة  من  كيلومرتات 

وزارة الدفاع املالية.
واأكد املتحدث اأن اخل�شائر اقت�شرت على ذلك، يف حني 

الك�شف عن  ع��دم  امل��ايل طلب  م��ن اجلي�س  ق��ال �شابط 
ا�شمه اإن اللغم و�شعه اإ�شالميون. غري اأنه مل يتن اأحد 
نا�شفا  حزاما  �شخ�س  فجر  ال�شياق  نف�س  ويف  العملية. 
اأح���د مداخل  ك���ان ي��رت��دي��ه ق���رب ح��اج��ز ع�شكري ع��ن��د 
اإىل  اأدى  مما  م��ايل،  ب�شمال  التاريخية  متبكتو  مدينة 

جرح جندي مايل، ومقتل املهاجم.
���ش��اب��ط من  ع��ن  الفرن�شية  ال�����ش��ح��اف��ة  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
اجلي�س املايل اأن جهاديا انتحاريا فجر حزامه النا�شف 
عند  امل���ايل  للجي�س  ح��اج��ز  اقتحام  عبثا  ح���اول  بعدما 
مع  هاتفي  ات�شال  يف  واأ�شاف  لتمبكتو  الغربي  املدخل 
الوكالة من باماكو اأن االنتحاري قتل يف احلال واأ�شيب 

جندي مايل بجروح .

رئي�ض فنزويال يعترب املعار�شة وريثة هتلر بلري يو�شع اإمرباطوريته ال�شخ�شية يف ميامنار 
•• كراكا�س-ا ف ب:

هاجم الرئي�س االنتقايل لفنزويال نيكوال�س مادورو الذي يحكم البالد خلفا للرئي�س هوغو ت�شافيز، 
موؤيدي خ�شمه يف االنتخابات الرئا�شية املقبلة التي �شتجرى يف 14 ني�شان ابريل، وو�شفهم بانهم 
ورثة هتلر. وقال مادورو ان املعار�شة وريثة هتلر النها ت�شن حملة من التع�شب عرب مهاجمة وجود 

اطباء كوبيني يف فنزويال والفنانني املحليني الذين ان�شموا اىل حملة مادورو الرئا�شية.
وفاة  بعد  جترى  التي  املقبلة  االنتخابات  يف  كربيلي�س  انريكي  املعار�شة  ومر�شح  م��ادورو  ويتناف�س 
الرئي�س هوغو ت�شافيز. وكان كربيلي�س وهو كاثوليكي من ا�شل يهودي، خا�س االنتخابات الرئا�شية 

ال�شابقة التي جرت يف ت�شرين االول اكتوبر.
اجري  للراأي  ا�شتطالع  وك�شف   . باملئة   44 باملئة مقابل   55 نقطة  ت�شافيز ب11  تقدم عليه  وقد 
منت�شف اآذار مار�س و�شمل 1100 �شخ�س ان مادورو يلقى تاأييد 53 باملئة من الفنزويليني مقابل 
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•• لندن-يو بي اأي:

قالت �شحيفة ميل اأون �شندي ام�س، اإن رئي�س 
الوزراء الربيطاين االأ�شبق، طوين بلري، ح�شل 
اإذن لتو�شيع امرباطوريته ال�شخ�شية املعروفة 
بلري،  اإن  ال�شحيفة  وقالت  ميامنار.  يف  با�شمه 
اللجنة  م��ب��ع��وث  من�شب  ح��ال��ي��اً  ي�شغل  ال����ذي 
الرباعية لعملية ال�شالم يف ال�شرق االأو�شط، زار 
ميامنار يف ت�شرين االأول اكتوبر املا�شي والتقى 
املعار�شة  ال�شيا�شيني مبن فيهم زعيمة  قادتها 
اأونغ �شان �شو كي. واأ�شافت اأن الزيارة التي ح�شل 

املفرو�شة عليها العام املا�شي وت�شابق ال�شركات 
الغني  البلد  ه��ذا  اإىل  الو�شول  على  االأجنبية 

بالنفط والغاز وامل�شادر املعدنية االأخرى.
نحن  ق��ول��ه  ب��ل��ري  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  اإىل  ون�شبت 
جنري يف ميامنار مباحثات وا�شعة النطاق مع 
بلري مهتم  الأن  البالد،  احلكومة حول تطوير 
جتارية  م�شالح  اأي  ل��دي��ه  ت��وج��د  وال  ذل���ك  يف 
فيها، واإذا قام باأي عمل يف جمال تطوير احلكم 
ال  مناق�شاتنا  اأن  كما  مقابل،  دون  من  �شيكون 
ت�شمل موؤ�ش�شة اال�شتثمار ال�شينية ولي�س لدينا 

م�شاركة جتارية معها .

امرباطوريته  لتو�شيع  اإذن  على  بلري  خاللها 
با�شمه يف ميامنار، هدفت  املعروفة  ال�شخ�شية 
 . بريطانيا  م��ع  الثنائية  العالقات  تعزيز  اإىل 
باأن  اأك��دت  دبلوما�شية  م�شادر  اأن  اىل  واأ���ش��ارت 
التجاري  ال��ذراع  ال�شينية،  اال�شتثمار  موؤ�ش�شة 
العاملي للنظام ال�شيني، �شاعدت بلري على فتح 
اأن مكتبه نفى  ات�شال مع ميامنار رغم  قنوات 
يف  بلري  جن��اح  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت  ذل��ك. 
و�شواًل  ن�شاطاته  لتو�شيع  اإذن  على  احل�شول 
م�شاحله  يف  ك��ب��رياً  حت��واًل  ميثل  ميامنار،  اإىل 
العقوبات  رف��ع  منذ  والتجارية  الدبلوما�شية 

مقتل جنديني ماليني وتفجري يف متبكتو 

ا���ش��ت��ع��داده��م ل��ت��ق��دمي ت���ن���ازالت يف 
العديد من املجاالت مثل االأنظمة 

االجتماعية والبيئية .

اأفريقيا ثانية بالن�سبة لل�سني
حاجز،  االآن  امل�شروع  ه��ذا  ويواجه 
ورف�س حمكمة البلدان االأمريكية 
حل���ق���وق االإن���������ش����ان، ال���ت���ي اأم�����رت 
املوافقة  على  باحل�شول  احلكومة 
امل�شبقة االإرادية واحلّرة ملجموعات 
ال�شكان االأ�شليني قبل الرتخي�س 
باأن�شطة نفطّية على تلك االأرا�شي  
الو�شع  مع  تتطابق  احل�شيلة  اإّن 
العالقات  فطبيعة  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف 
ال���ت���ج���اري���ة غ����ري امل���ت���ك���اف���ئ���ة بني 
ال�����ش��ني واأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة، بداأ 
كانت  وان  فهي  فيها،  الّنظر  يعاد 
مفيدة مبفردات منو الناجت املحلي 

انطالقا من  امل�شهد  ق��راءة  اأع��دن��ا 
ال���ذي يوّلده،  وامل��ق��اوم��ة  ال�����ش��راع 
فان العالقات بني ال�شني واأمريكا 
حقيقتها:  على  تظهر  الالتينية 
عاملي،  ل��ن��م��وذج  متعاظمة  ���ش��ورة 
الالم�شاواة  اإن���ت���اج  وي��ع��ي��د  ي��ن��ت��ج 
البيئية،  والكوارث  التكافوؤ،  وعدم 
واالإ��������ش�������الح ال�������زراع�������ي امل�������ش���اد 
م����ن خ�����الل م�������ش���ادرة االأرا�����ش����ي 

الفالحّية.. واحللول الكاذبة .
ك�شفت  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ب��رق��ي��ة  ويف 
دافيال  نيل  عرّب  ويكيليك�س،  عنها 
، من�شق موؤ�ش�شة حكومية م�شوؤولة 
ع����ن ت���ع���زي���ز وج������ود امل��ك�����ش��ي��ك يف 
 ،2011 ال�����دويل، ع���ام  االق��ت�����ش��اد 
اأن  ال����رغ����ب����ة يف  ع������دم  ع�����ن  ع������رّب 
اإفريقيا  اإىل   م�شتقبال  يتحولوا 

ثانية بالن�شبة لل�شني .

مو�شع  ت���زال  ال  فاإنها  االإج��م��ايل، 
�شك فيما يتعلق بنوعّية التنمية.

توما�س،  الباحث فريدريك  ويرى 
القارات  درا�شات  مركز  يف  الباحث 
ال�����ث�����الث، اّن�������ه يف ال����وق����ت ال����ذي 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  ف��ي��ه  اأ���ش��ب��ح��ت 
النفط  جم��ال  يف  الرئي�شي  امل���زّود 
وال���ن���ح���ا����س وزي������ت ال�������ش���وج���ا اإىل 
اأّن هذه االأخ��رية تعّد  ال�شني، مبا 
الوجهة االأوىل اأو الثانية لل�شادرات 
والبريوفّية،  وال�شيلية  الربازيلية 
ف����اإّن ه���ذا ال��و���ش��ع اجل��دي��د اأع����اد، 
ن�شبيا، اإنتاج ردود الفعل، واخلوف 
والتقييمات  االأ�شفر  اخلطر  م��ن 
املت�شاّدة )بني الفر�س التي يجب 
التي  اجلديدة  وامل�شاكل  اقتنا�شها 
ي��ت��ح��ّت��م م��واج��ه��ت��ه��ا( ال����ذي اأث����اره 
ما  واإذا  الإفريقيا  ال�شني  اخ��رتاق 

•• الفجر – خرية ال�صيباين:

متّدد ال�شني خارج اأ�شوارها املنيعة، 
واكت�شاحها جتارّيا لقاّرات باأكملها، 
اأ����ش���ب���ح م��������اّدة اأث��������رية ل���ع���دد من 
واملحّللني،  وال��ّدار���ش��ني  الباحثني 
وموؤ�ش�شات  اأو���ش��اط  جمهر  وحت��ت 
كثرية،  و����ش���ي���ا����ش���ي���ة  اق���ت�������ش���ادي���ة 
ومتوافقة  متباينة  دوافع  حتّركها 
اأح��ي��ان��ا، اأب���رزه���ا اخل���وف م��ن هذا 
ال��ّت��ن��ني ال���ّزاح���ف، وحم���اول���ة فهم 
للت�شّدي  �شواء  ديناميكيته،  اآلّيات 

له اأو الإر�شاء �شراكة معه.
قيا�شي  وق��ت  ال�شني  حت��ّول��ت  لقد 
اقت�شادّية يف  ق��ّوة  اك��رب  ث��اين  اإىل 
�شاحات  رئي�شي يف  والع��ب  العامل، 
القاّرة  ترتيبها  تت�شّدر  خمتلفة، 
املارد  طموح  اأّن  ويبدو  االإفريقية. 
االأ�شفر ال يعرف حدودا وال �شقف 

ل�شرهه.
ماريان  جمّلة  ن�شرته  حتليل  ففي 
رجي�س  امل��ح��ل��ل  ي��وؤك��د  الفرن�شية، 
باتت  ال�شني  عني  اأّن   ، �شوبرويار 
على اأمريكا الالتينّية ذاك اخلّزان 

الهائل للمواد االأولّية.
اأ���ش��ارت املجلة، اإىل ان��ه ما اإن  وق��د 
حّتى   ، االإفريقية  جولته  من  ع��اد 
اجلديد  ال�شيني  ال��رئ��ي�����س  ح���ّول 
ب���ي���ن���غ، وج����ه����ة نظره  ����ش���ى ج����ني 
بالنفط  غ��ن��ّي��ة  اأخ�����رى،  ق����اّرة  اإىل 
ومبناجم النحا�س وزراعة ال�شويا، 
اإنها اأمريكا الالتينية التي تنت�شب 

لة  مف�شّ ج���دي���دة  ك�����ش��اح��ة  ال���ي���وم 
لالعب ال�شيني الّزاحف!

يف البدء كانت 
القاّرة ال�ّسمراء

التبادل  اأّن  اإىل  ب����داي����ة،  ن�����ش��ري 
واإفريقيا،  ال�����ش��ني  ب��ني  ال��ت��ج��اري 
امل�شتوى  ه���ذا  م��ث��ل  اىل  ي�����ش��ل  مل 
من قبل، ما يقارب ال 200 مليار 
حر�س  وق���د   ،2012 ���ش��ن��ة  دوالر 
بينغ  ج��ني  �شى  ال�شيني  الرئي�س 
عامله  ط���م���اأن���ة  ع���ل���ى  ت���ن���زان���ي���ا،  يف 
االأفريقي، م�شريا اإىل اأن العالقات 
بني ال�شني واأفريقيا ت�شهد بداية 
الطرفني  الأن  ج��دي��دة،  ت��اري��خ��ي��ة 
امل�شالح  من  املزيد  حالّيا  ميتلكان 
رغبة  لديهما  وت��ت��وّف��ر  امل�شرتكة، 

اأكرب يف التعاون .
�شيء  ك���ّل  اأّن  ي��ب��دو  امل��ع��ن��ى،  ب��ه��ذا 
ي�شري على اأف�شل وجه، ولكّن وراء 
واجهة االبت�شامات، وكرثة العقود 
ال��ع��الق��ات ال�شينية  ف���اإّن  امل��ربم��ة، 
االإفريقية اأكرث تعقيدا مّما يظهر 

على ال�ّشطح.
ال�شني  ب��ني  القائمة  ال�شراكة  اإّن 
اأّنها  واأف��ري��ق��ي��ا، ال��ت��ي ت��ق��ّدم ع��ل��ى 
 ، امل�شرتك  الربح  مبداأ  على  تقوم 
ه��ي اب��ع��د م��ا ت��ك��ون على نيل ر�شا 
�شراكة  ب��ب�����ش��اط��ة  الأّن���ه���ا  اجل��م��ي��ع، 

غري متوازنة.
ورغم انه ال احد ي�شّك يف اأّن ال�شني 
تعّزز النمّو االأفريقي وتغّذيه، فان 

الالتينية، وهي املنطقة التي تتمّتع 
بهيمنة  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ف��ي��ه��ا 

حقيقّية �شيا�شّية واقت�شادّية. 
يف ال�������ش���ن���وات ال��ع�����ش��ر االأخ�������رية، 
من  ا�شتثماراتها  ال�شني  �شاعفت 
ريو غراندي اإىل تيريا ديل فويغو) 
ار�س النار(، و هي االآن واحدة من 
اأكرب ال�شركاء التجاريني للربازيل 
اأمريكا  واالأرجنتني و�شيلي، فقاّرة 

اجلنوبية تزخر باملواد اخلام.
اللجنة  ك�������ش���ف���ت   ،2011 ع�������ام 
الالتينية  الأم��ري��ك��ا  االق��ت�����ش��ادي��ة 
لالأمم  التابعة  الكاريبي  ومنطقة 
ال�شني  اأّن  ع��ل��ى  ال��ّن��ق��اب  امل��ت��ح��دة 
اأمريكا  يف  وجودها  دائ��رة  �شتو�ّشع 
املقبلة  ال�������ش���ن���وات  يف  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
قطاعات  يف  ا�شتثماراتها  و�شتنّوع 
ولكن  ال���ت���ح���ت���ي���ة،  ال���ب���ن���ي���ة  م���ث���ل 
�شهّيتها  ع��ن  تتخّلى  اأن  دون  م��ن 

املفتوحة للمواد اخلام .
ار�س  يف  وكاأّنها  تت�شّرف  بكني  اإّن 
مم��ل��وك��ة، ج��ب��ل ���ش��ّوي ب���االأر����س يف 
النفط يف  ح��ق��ول  تطوير  ال��ب��ريو، 
فنزويال، وحتويل منطقة �شريادو 
حقول  اإىل  ال��ربازي��ل،  يف  الغابّية، 

ويا. ال�شّ
الغارديان  �شحيفة  ك�شفت  وق���د 
اأن  االأ�������ش������ب������وع،  ه�������ذا  ب�����داي�����ة  يف 
االإك�������������وادور ت���ع���ت���زم و�����ش����ع اأك����رث 
م����ن ث���الث���ة م���الي���ني ه���ك���ت���ار من 
مزاد  يف  البكر  االأمازونية  الغابات 
ال�شينية  ال�شركات  ب��اجت��اه  علني 

�شوت �شخ�شية افريقية اقت�شادية 
ك��ب��رية وف��اع��ل��ة، ارت��ف��ع يف االآون����ة 
التوازن  اختالل  االأخ��رية، منتقدا 
ال�شني  بني  القائمة  العالقات  يف 
و���ش��رك��ائ��ه��ا االأف����ارق����ة: ل��ق��د حان 
الوقت بالن�شبة لنا الإزالة النّظارات 
ال���وردّي���ة ال��ت��ي م��ن خ��الل��ه��ا نرى 
ال�شني. ال�شني تاأخذ موادنا اخلام 
و تعطينا �شلعا م�شّنعة.. وهذا كان 
 ، �شابقا  وجوهره  اال�شتعمار  ج��ذر 
هكذا كتب حمافظ البنك املركزي 
يف   ، الميدو  �شنو�شي  نيجرييا،  يف 
فاينان�شال  �شحيفة  ن�شرته  مقال 
التوّتر  اأّن من م�شادر  كما  تاميز. 
ال�شينية  العمالة  توافد  االأخ��رى، 
وانطالقا  القوانني  اح��رتام  وعدم 
ب��اأّن دميومة وجودها  اإدراك��ه��ا  من 
يف اإفريقيا لن نتحّقق اإاّل بتح�شني 
ظروف ما تقيمه من من�شات هناك، 
وم��ك��ره��ة م��ن ان��غ��الق��ه��ا ال��ع��امل��ي ، 
االأرا�شي  �شراء  اإىل  ال�شني  تعمد 
باأكملها،  مناطق  على  واال�شتحواذ 
وت�����ش��ج��ي��ع ه��ج��رة م��واط��ن��ي��ه��ا، وال 
حدودّية.  مناطق  ق�شم  يف  ت��ت��وّرع 
ب��اخ��ت�����ش��ار، حت��ر���س ال�����ش��ني على 

تاأمني خطوطها اخللفّية.

اأمريكا الالتينّية 
خّزان املواد الأّولّية

ع��ل��ى م����دى ن�����ش��ف ق����رن، مل تعر 
ال�شعبية  ال���������ش����ني  ج����م����ه����وري����ة 
الأمريكا  حم������دودا  اه��ت��م��ام��ا  اإاّل 

املتخ�ش�شة يف ا�شتخراج النفط.
ت�����ش��ك��ن��ه��ا قبائل  االأرا�����ش����ي  وه����ذه 
�شركات  انت�شاب  ترف�س  ب��دائ��ّي��ة 
م�شاعفات  م����ن  خ���وف���ا  ال���ن���ف���ط، 
اإىل جانب  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  وج���وده���ا 
طريقة  ت����ه����دد  ال����ت����ي  االأخ������ط������ار 

عي�شهم التقليدية.
وقد اأثارت هذه املبادرة العديد من 
الت�شاوؤالت حول الدوافع احلقيقية 
لدولة االإكوادور. ويف هذا ال�ّشياق، 
قّدم رئي�س ووت�س االأم��ازون، وهي 
عن  ت��داف��ع  حكومية  غ��ري  منظمة 
اآدم  ال�����ش��ع��وب االأ����ش���ل���ي���ة،  ح���ق���وق 
زوك���رم���ان، ق���ّدم ج��واب��ا ي�شري اإىل 
ارت��ه��ان االإك����وادور امل��ايل للعمالق 
ال�����ش��ي��ن��ي، وق�����ال  االإك�����وادوري�����ون 
اجل  م���ن  ال�����ش��ني  اإىل  م��رت��ه��ن��ون 
درج�����ة  اإىل  ت���ن���م���ي���ت���ه���م  مت�����وي�����ل 

بعد ابتالع اأفريقيا

اأمريكا الالتينية.. يف مرمى التّنني ال�شيني!

جلنة طوارئ يف ميامنار ملواجهة العنف 
•• ميامنار-وكاالت:

الطائفي  العنف  ملواجهة  ط���وارئ  جلنة  ميامنار  �شكلت 
الذي اأودى بحياة 43 �شخ�شا على االأقل ال�شهر اجلاري، 
للحد  القوة  با�شتخدام  �شني  الرئي�س ثني  تعهد  يف حني 
ال���ب���وذي���ني وم�شلمي  ب���ني  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  م���ن اال���ش��ت��ب��اك��ات 
واأفادت  اإع��الم ر�شمية.  اأف��ادت و�شائل  ملا  الروهينغا طبقا 
�شني  الرئي�س ثني  ب��اأن  ميامنار  اأوف  الي��ت  نيو  �شحيفة 
 ، البالد  اأنحاء  كافة  التحري�س يف  اأن متنع  اللجنة  اأم��ر 
ال�شغب  اأعمال  على  الرئي�شيني  املحر�شني  عن  وتك�شف 

وتتخذ االإجراءات �شدهم.
ت�شعة  من  املوؤلفة  اللجنة  كو  كو  الداخلية  وزي��ر  ويراأ�س 
نائبا  الرئي�س،  م�شت�شار  مني  اأون��غ  اختري  كما  اأ�شخا�س، 
الذي  �شني،  تعهد ثني  اأخ��رى  اللجنة. من جهة  لرئي�س 
من  للحد  القوة  با�شتخدام  عامني،  قبل  ال�شلطة  ت�شلم 
والتي  وامل�شلمني  ال��ب��وذي��ني  ب��ني  الطائفية  اال�شتباكات 
اندلعت يف بلدة ميكتيال مبقاطعة مانداالي يف 20 مار�س 

الرباط تطلب التحقيق يف 
مهاجمة �شحايف مغربي بتون�ض 

•• الرباط-ا ف ب:

با�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال��ن��اط��ق  امل��غ��رب��ي م�شطفى اخل��ل��ف��ي  االت�����ش��ال  وزي���ر  دان 
يف  العاملي  االجتماعي  املنتدى  خ��الل  مغربي  �شحايف  مهاجمة  احلكومة 
تون�س وطالب بفتح حتقيق لتو�شيح الظروف وامل�شوؤوليات. وكانت م�شادر 
نا�شطون  وح��اول  الت�شوير  من  منع  مغربيا  �شحافيا  ان  ذك��رت  متطابقة 
من  و�شحراويني  جزائريني  م�شاركني  بني  م�شادة  اثناء  كامريته  انتزاع 
نظمت  الغربية  ال�شحراء  ق�شية  حول  ور�شة  يف  مغاربة  وم�شاركني  جهة 
املغربي  االت�شال  وزي��ر  وق��ال  بتون�س.  العاملي  املنتدى االجتماعي  اط��ار  يف 
العدوانية.  االعمال  ه��ذه  ويرف�س  يدين  املغرب  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 
الوزير  ودعا  وامل�شوؤوليات.  املالب�شات  لتو�شيح  حتقيق  فتح  يجب  وا�شاف 
املغربي املنظمني اىل اتخاذ كل االجراءات الالزمة ملنع مثل هذه االعمال 
امل�شرة ب�شري املنتدى . وكان ع�شو يف املجل�س الدويل للمنتدى �شرح انه 
ح�شل اجلمعة عراك بني �شحراويني مدعومني بجزائريني ومغاربة اثناء 

ور�شة نقا�س حول ق�شية ال�شحراء الغربية على هام�س املنتدى.

اأتردد يف ا�شتخدام القوة حلماية  اآذار. وقال الرئي�س لن 
حياة النا�س واملمتلكات ودعا قوات ال�شرطة اإىل التحرك 
بحزم متوعدا مبالحقة مرتكبي العنف. يف غ�شون ذلك 
اأعلن االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�شالمي اأكمل الدين 
اإح�شان اأوغلو اأن املنظمة تعتزم عقد اجتماع على م�شتوى 
وزراء اخلارجية يف 14 اأبريل-ني�شان املقبل لبحث العنف 
الذي يتعر�س له امل�شلمون الروهينغا يف ميامنار. واأو�شح 
اأن االج��ت��م��اع �شيعقد  اأوغ��ل��و يف م��وؤمت��ر �شحفي  اإح�����ش��ان 
مبقر املنظمة مبدينة جدة ال�شعودية على م�شتوى وزراء 
خارجية جلنة االت�شال باملنظمة. كما اأكد يف بيان وقوف 
ميامنار،  م�شلمي  جانب  اإىل  االإ�شالمي  التعاون  منظمة 
م�شريا اإىل ا�شتعدادها التخاذ كافة التدابري واالإجراءات 
�شلطات  اأوغلو  اإح�شان  ودع��ا   . الق�شية  ملعاجلة  الالزمة 
ال��ك��راه��ي��ة والتطهري  اإىل و���ش��ع ح��د حل��م��الت  م��ي��امن��ار 
العرقي التي يقوم بها املتطرفون البوذيون �شد امل�شلمني 
يف البالد . وقال اإن منظمته �شرتفع الق�شية اإىل املحافل 

الدولية الإيجاد حل جذري لها.

•• �صوكوتو-وام:

موؤمتر  يف  امل�������ش���ارك���ون  اأو�����ش����ى 
االإ�شالم واأ�ش�س التعاي�س ال�شلمي 
اإ�شدار وثيقة  بتاأييد  يف نيجرييا 
دولية ناجزة بتجرمي االإ�شاءة اإىل 
اآثارها  ملنع  ور���ش��االت��ه  اهلل  اأنبياء 
الكراهية  ت�شيع  ال��ت��ي  ال�شلبية 
والعداء وجتر اإىل التوتر ورف�س 
ال�������راأي يف تربير  ح���ري���ة  ذرائ������ع 

االإ�شاءة اإىل املقد�شات..
بظاهرة  ال��ت��ن��دي��د  اإىل  داع�����ني   
الطائفية  ون��ب��ذ  ف��وب��ي��ا  االإ����ش���الم 
العدالة  على  والتاأكيد  والتع�شب 

وامل�شاواة بني املواطنني. 
ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي للموؤمتر  ودع���ا 
ال�������ذي ن��ظ��م��ت��ه راب����ط����ة ال���ع���امل 
�شوكوتو  والي�����ة  يف  االإ����ش���الم���ي 
الدكتور  ب��ح�����ش��ور  ال��ن��ي��ج��ريي��ة 
الرتكي  عبداملح�شن  بن  عبداهلل 
اأمني عام الرابطة والدكتور علي 
ال��ع��ام لوالية  ت��ك��ردا احل��اك��م  مغا 
للتعاون  ����ش���وك���وت���و..اجل���ام���ع���ات 
اإقامة  يف  وال���دع���اة  ال��ع��ل��م��اء  م���ع 
امل�شلمني  بني  متوا�شلة  ح���وارات 
مل��ع��اجل��ة م��ا يوؤثر  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م 
ببع�شهم  امل�شلمني  عالقات  على 
وح����ل م���ا ي��ق��ع ب��ي��ن��ه��م م���ن ن���زاع 

الت�شدي  اإىل  امل�شلمني  العلماء 
وامل�شوؤولية  اجلدية  ب��روح  لذلك 
ال�شاذة  ال��ف��ت��اوى  ال��دي��ن��ي��ة وم��ن��ع 
ال��ت��ي ت���ربر ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف..

م��ط��ال��ب��ا ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى وح���دة 
نيجرييا ووحدة �شعبها ومواجهة 
ال�شلم  ت��ق��و���س  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
االإج��ت��م��اع��ي وت��ث��ري اخل���الف بني 

مكونات املجتمع النيجريي.
اأه���م���ي���ة حتويل  ال���رتك���ي  واأك������د   
عمل  اإىل  امل������وؤمت������ر  ت���و����ش���ي���ات 
تنفيذي ميداين تنفذ من خالله 
ت�شمل  واإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  خ���ط���ط 
ت���ع���اون ج��م��ي��ع اأف������راد امل��ج��ت��م��ع..

للتعاون  الرابطة  ا�شتعداد  مبديا 
يف حت��وي��ل م��ا ���ش��در ع��ن املوؤمتر 

اإىل برنامج عمل. 
ت�شريحات  يف  ال����رتك����ي  وق������ال 
املوؤمتر  اإن  اليوم  الرابطة  نقلتها 
م�شلمو  ق���دم���ه  م����ا  ا����ش���ت���ع���ر����س 
التعريف  يف  ج��ه��د  م��ن  نيجرييا 
ودعاهم  اإليه  وال��دع��وة  باالإ�شالم 
اجل���ه���ود  م�����ن  م����زي����د  ب������ذل  اإىل 
وتن�شيق  بينهم  فيما  والتوا�شل 
ج�����ه�����ود ع����ل����م����اء ن���ي���ج���ريي���ا من 
للعلماء  عليا  هيئة  اإن�شاء  خ��الل 
والدعاة لتعزيز العمل االإ�شالمي 

امل�شرتك.

وخ����الف.. حم���ذرا م��ن منزلقات 
املذهبي..  اأو  ال��ق��ب��ل��ي  ال��ت��ع�����ش��ب 
م�����ش��ددا ع��ل��ى ���ش��رورة ال��ب��ع��د عن 
امل���ف���اه���ي���م ال���ت���ي ت�����ش��ع��ف وح����دة 

امل�شلمني ومقت�شيات اإخوتهم. 
التعليم  دع��م  اإىل  البيان  دع��ا  كما 
مناهجه  وت�����ط�����وي�����ر  ال�����دي�����ن�����ي 
االإ�شالم  و�شطية  على  والرتكيز 

الكرمي  ال��ق��راآن  معاين  ترجمات 
وال��ك��ت��ب االإ���ش��الم��ي��ة ال��ت��ي ت�شرح 
املحلية  باللغات  االإ���ش��الم  اأح��ك��ام 
الب�شرية  ال����ك����رام����ة  واح���������رتام 
االجتماعية  ال���ع���دال���ة  وحت��ق��ي��ق 
والتنديد  االإن�شان  حقوق  و�شون 
والتاأكيد  واالإره�������اب  ب���ال���ع���دوان 
ودعا   . منه  االإ���ش��الم  ب���راءة  على 

وااله�����ت�����م�����ام ب����اإن���������ش����اء م����دار�����س 
ومعاهد وجامعات اإ�شالمية ت�شد 
التعليمية  امل�شلمني  اح��ت��ي��اج��ات 
واالإ�شهام يف اإعداد االأئمة والدعاة 
وتاأهيل املدر�شني واالهتمام باملراأة 
وال���ط���ف���ل واحل�����د م���ن االأخ���ط���ار 

املحدقة بهما.
 وح�������ث امل������وؤمت������ر ع����ل����ى ت����وزي����ع 

موؤمتر رابطة العامل الإ�شالمي يو�شي باإ�شدار 
وثيقة دولية جترم الإ�شاءة اإىل الأنبياء ور�شالتهم
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العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  490/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : بنك برودا اجلن�شية: االمارات امل�شتاأنف عليه:�شركة �شاجار كونرتاكتينج 
برايفت ليمتد- ابوظبي- وميثلها ال�شريك املدير/ باتيل برا�شانت كومار غن�شيامبهاي   
بقيمة  مرهون  مال  بيع  حكم   الغاء   : اال�شتئناف  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية: 
1.273.122.00 درهم  املطلوب اعالنه:  �شركة �شاجار كونرتاكتينج برايفت ليمتد- 
ابوظبي- وميثلها ال�شريك املدير/ باتيل برا�شانت كومار غن�شيامبهاي   اجلن�شية: 
االمارات     العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم ا�شتئناف مدين رقم  2013/118  وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/7 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  385/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : بنك برودا اجلن�شية: االمارات   امل�شتاأنف عليه:�شركة �شاجار كونرتاكتينج 
برايفت ليمتد- ابوظبي- وميثلها ال�شريك املدير/ باتيل برا�شانت كومار غن�شيامبهاي 
واخرون اجلن�شية: االمارات  مو�شوع اال�شتئناف : تعديل احلكم اىل زيادة وقدرها 
كفيلة  ب�شفتها  كومار  باتيل  غن�شيامبهاي  ناميتا  اعالنه:  املطلوب  درهم   126754
ان  مبا  بالن�شر   العنوان:  الهند    اجلن�شية:  االوىل  عليا  املدعى  لل�شركة  مت�شامنة 
امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2074 جت كل- م ت- ب- اأظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/7 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

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

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

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  385/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : بنك برودا اجلن�شية: االمارات   امل�شتاأنف عليه:�شركة �شاجار كونرتاكتينج 
برايفت ليمتد- ابوظبي- وميثلها ال�شريك املدير/ باتيل برا�شانت كومار غن�شيامبهاي 
واخرون اجلن�شية: االمارات  مو�شوع اال�شتئناف : تعديل احلكم اىل زيادة وقدرها 
كفيل  ب�شفته  غان�شيامبهاي  كومار  برا�شانت  باتيل  اعالنه:  املطلوب  درهم   126754
ان  مبا  بالن�شر   العنوان:  الهند  اجلن�شية:  االوىل  عليها  املدعى  لل�شركة  مت�شامن 
امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2074 جت كل- م ت- ب- اأظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/7 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

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

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

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  385/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : بنك برودا اجلن�شية: االمارات   امل�شتاأنف عليه:�شركة �شاجار كونرتاكتينج 
برايفت ليمتد- ابوظبي- وميثلها ال�شريك املدير/ باتيل برا�شانت كومار غن�شيامبهاي 
واخرون اجلن�شية: االمارات  مو�شوع اال�شتئناف : تعديل احلكم اىل زيادة وقدرها 
126754 درهم املطلوب اعالنه:�شركة �شاجار كونرتاكتينج برايفت ليمتد- ابوظبي- 
االمارات   اجلن�شية:  غن�شيامبهاي  كومار  برا�شانت  باتيل  املدير/  ال�شريك  وميثلها 
العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2074 
جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/7 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-
مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

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

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

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1402 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
االمارات     اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاجري  االطالل  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
فل�شطني  اجلن�شية:  اجلحجوح  عبداللطيف  ا�شماعيل  رائد   : �شده  املنفذ 
فل�شطني   اجلن�شية:  عبداللطيف اجلحجوح  ا�شماعيل  اعالنه:رائد  املطلوب 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/778 مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/29 املوافق  االثنني  يوم 
باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3272 ت   عمل- م ر- ت  - اأظ(
املنفذ  بنغالدي�س   اجلن�شية:  مياه  ناخو  ليت  �شامل  حممد  التنفيذ/  طالب 
�شده : الوردة اخل�شراء للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه 
الوردة اخل�شراء للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات    عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2012/2080 عم جز- م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/4/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3170 ت   عمل- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ بالل حممد ابو قا�شم مياه اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده 
: مل�شة للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه/ مل�شة للمقاوالت 
العامة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2735 عم جز- م ع-ب- 
اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 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 التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 343 /2013    جت جز- م ر- ب - ع ن

�شيف  �شلطان  خاطر  قانونا/عبداهلل  وميثله  ال�شيارات  لتاجري  لندن  مكتب  مدعي/   
عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  العربي  عبداهلل  ح�شن  ه�شام  عنه/  وكيال  املقبايل 
عبداهلل مطر غميل عبيد النعيمي اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية 
اجلن�شية:  النعيمي  عبيد  غميل  مطر  /عبداهلل  اعالنه  املطلوب  درهم   5000 مببلغ  
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/2 املوافق  الثالثاء  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة  املركز 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - االداري  
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ 2013/3/31
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 307 /2013    جت جز- م ر- ب - ع ن

�شلطان  عبداهلل  قانونا/  ميثلها  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
حمد �شلطان حمد العرياين /امارات اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: ريا�س 
مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  الدين  �شروار  احمد 
اجلن�شية:  الدين  �شروار  احمد  /ريا�س  اعالنه  املطلوب  درهم   12500 مببلغ  
باك�شتان  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - االداري   املركز  الكائنة    -
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/31
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 367 /2013    جت جز- م ر- ب - ع ن

 مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري ال�شيارات ميثلها قانونا/ عبداهلل �شلطان حمد 
�شلطان حمد العرياين /  اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: و�شيم زهري كتابه 
اجلن�شية: �شوريا  مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية مببلغ  16000 درهم املطلوب 
اعالنه /و�شيم زهري كتابه اجلن�شية: �شوريا  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة  املركز االداري  - �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ 2013/3/31
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 253 /2013    ح نف�س- م ر-ب- ع ن

فوؤاد  بن  فداء  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  ال�شبلي  علي  وفاء  مدعي/   
املو�شلي اجلن�شية: �شوريا  مو�شوع الدعوى:طالق + ح�شانة   املطلوب اعالنه 
/فداء بن فوؤاد املو�شلي اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/9 موعدا 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
او  �شخ�شيا   - االداري   املركز  الكائنة   - االبتدائية  العني  حمكمة  ب�  االوىل 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 

2013/3/31
الحوال ال�سخ�سية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/972 عقاري كلي 
اىل املدعى عليه /1- الرتناتيف كابيتال انف�شتمنت جي ام بي ات�س  جمهول حمل 
احمد  ال��ف��ردان  وميثله:  �شيد علي  �شرف  �شيد  املدعي /ح�شني  ان  االق��ام��ة مبا 
باحلكم  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  علي    اآل  رم�شان  ح�شن 
بف�شخ اتفاق البيع املربم بني اأطراف الدعوى وبالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)4.279.454 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %9 
من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. . وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/4/24 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 االقل،  
 ق�سم  الدعاوي  العقارية                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/21 جتاري كلي 

اىل املدعى عليه /1- �شركة قباء العمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية )ذ.م.م(    
)ذ.م.م(  التهوية  معدات  ل�شناعة  /االف��ق  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  خمري  عبداهلل  عمر  عبدالرحمن  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )119649.69 درهم ( املرت�شد بذمتها 
عن قيمة الب�شاعة التي ت�شلمتها والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام.  . وحددت لها جل�شة يوم  القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
فانت  لذا   ch2.E.22 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/4/10  االربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،  
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/31 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شدهما/1- نيفيل جوليان �شكوت 2- روف�شان ابا�شوف جمهويل حمل االقامة 
احمد  حممد  ابراهيم  وميثله:  القي�شي    ر�شيد  عبداهلل  حممد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
يوم  كلي  عقاري   2009/1334 رق��م  ال��دع��وى  يف  بال�شادر  باحلكم  نعلنكم  القا�شم   حممد 
عقاري   2011 ل�شنة   )355 251و  )246و  ارق��ام  واال�شتئنافات   2011/3/30 بتاريخ  االرب��ع��اء 
باعتباره �شندا تنفيذ وذلك: 1- بالزام املدعى عليه الثاين واخل�شم املدخل بالت�شامن بان 
يوؤديان  للمدعني مبلغ وقدره )2388575 درهم( والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية وحتى ال�شداد التام وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2087 /2012 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:   2011/10570
اىل املحكوم عليه /اعجاز الأعمال ال�شرياميك - االمارات عنوانه : بالن�شر قد �شدر 
ت�سلم  قادر  املدعي)عبدول  ل�شالح   )2012/1335( رق��م  الق�شية  يف  حكم  �شدك 
املذكور،  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  ومب��ا   ) بنغالدي�س  الدين- 
تنفيذه كاالتي: مطالبة مالية  املطلوب  ان احلكم  املحدد لذلك، ومبا  الر�شم  ودفع 
1- املبلغ املطلوب حت�شيله:5.192 درهم   2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب 
حت�شيله املجموع :5.192 درهم لذا فانت مكلف باحل�شور  امام هذه املحكمة للجل�شة 
، ويف  اع��اله  لتنفيذ ما ذكر  ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/4/8م.  املحددة يف 
املنا�شبة.  القانونية  االج��راءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن  تخلفك  حاله 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/28.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت  اإلينا املدعوه /نداء �سالح علي طالب بن طالب الكثريى 
/اماراتية اجلن�شية اىل  حمكمة بني يا�س )ق�شم التوثيقات ( 

فاأنها تطلب تغيري ا�شمها من )نداء( اىل ) ندى( 
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
�سالح القا�سمي
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: الورقاء لتاأجري ال�سيارات )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 617996 
عنوانها: حمل رقم 14 ملك حممد را�شد املطوع- ديرة- املرر   ال�شكل القانوين: ذات 
م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1038903 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
بتاريخ    )2013/1/46759( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/03/13( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )2226266-
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
الورقاء لتاأجري ال�سيارات )�س.ذ.م.م( وعنوانها: : حمل رقم 14 ملك حممد 
العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  امل��رر  دي��رة-  املطوع-  را�شد 
بتاريخ   .)2013/1/46759( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/03/13( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/802 مدين  جزئي           
حمل  جمهول  البلو�شي   ع��ب��داهلل  �شابر  يو�شف  حممد  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�س م ع ( وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج  حممود 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم   ) دره��م   12021.10( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 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 االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/844 مدين  جزئي           

اىل املدعى عليه/1- حمد �شعيد حربي �شامل العامري  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�س م ع ( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اق��ام  قد  اب��وج��ري��دة   ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم   ) دره��م   15.792.08( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 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 االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/672 مدين  جزئي           

حمل  جم��ه��ول  امل���رزوق���ي  خمي�س  �شعيد  حم��م��د  �شعيد  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�س م ع ( وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )8.904.49 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 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 االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1143 مدين  جزئي           

اىل املدعى عليه/1- مبارك �شامل علي عبداهلل املنهايل   جمهول حمل االقامة 
وميثله:   ) ع  م  )���س  املتكاملة  ل��الت�����ش��االت  االم����ارات  �شركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6026.15 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 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 االقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/202 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- غالم حيدر  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ جمموعة تكنويرو العاملية- تي اي جي  وميثله:را�شد احمد 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شبيب   بن  را�شد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )616076.76( درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/877 تنفيذ جتاري

مو�شوع الق�شية: تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/138 جتاري كلي بالزام 
املنفذ  ال��زام    ) املنفذ به وق��دره )179966.67 دره��م  املبلغ  املنفذ �شدها االوىل ب�شداد 
للر�شوم  �شامال   ) درهم   466550.53( مبلغ  ب�شداد  بالت�شامن  والثاين  االوىل  �شدها 
�س.ذ.م.م  للمقاوالت-  رو�شن  �شركة   -1/ �شدهما  املنفذ  اعالنه  املطلوب  وامل�شاريف. 
2- غ��الم حيدر  جمهويل حمل االق��ام��ة- مو�شوع االع��الن: نعلنكم بانه مت احلجز 
 206 وح��دة  ال�شارع   2 مبني   957 رق��م  العقار  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على 
وذلك وفاء للمبلغ املطالب به، وتقرر حتويل احلجز التحفظي رقم )2011/53حجز 
حتفظي جتاري( اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذ رقم )2012/877 تنفيذ جتاري( 
وذلك للعلم مبا جاء به ولنفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار القا�شي ال�شادر بتاريخ 

   .)2013/1/20
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



•• تغطية رم�صان عطا:

باأبوظبي  االإح�شاء  مركز  اختتم 
ف���ع���ال���ي���ات ال��������دورة ال���راب���ع���ة من 
ال�شرق  امل���ع���رف���ة  اإدارة  م����وؤمت����ر 
االأو�شط 2013 الذي عقد حتت 
رع���اي���ت���ه ع��ل��ى م�����دار ث���الث���ة اأي����ام 
م�شاركا   270 اأك��رث من  بح�شور 
60 ج���ه���ة حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة  م����ن 
تكرمي  اخل����ت����ام  ح���ف���ل  وت�����ش��م��ن 
اح�شاء  م��رك��ز  الرئي�شي  ال��راع��ي 
اال�شرتاتيجي  وال��راع��ي  ابوظبي 
ابوظبي  و���ش��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة 
،وال������راع������ي االع�����الم�����ي ج���ري���دة 

الفجر وباقي رعاة املوؤمتر.
واأو�����ش����ى امل����وؤمت����ر ب��و���ش��ع روؤي����ة 
العليا  االإدارات  من  اإ�شرتاتيجية 
لتقا�شم  تفا�شيل  و�شع  اأج��ل  م��ن 
امل��ع��رف��ة وذل���ك ب��اإر���ش��اء جمموعة 
الوالء  منها  املوؤ�ش�شية  القيم  من 
لتحفيز  للموؤ�ش�ش�شة  واالإن��ت��م��اء 
امل����واه����ب ال��ب�����ش��ري��ة ل��ي��ك��ون لهم 
تطبيق  يف  ال�������ري�������ادي  ال�������ش���ب���ق 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال���رتك���ي���ز على 
التطورات يف اإدارة املعرفة وت�شكيل 

فريق من الكفاءات واخلربات .
�شمعة  على  باحلفاظ  اأو���ش��ى  كما 
امل��ن��ظ��م��ة ����ش���واء ك��ان��ت خ��ا���ش��ة اأو 
ح��ك��وم��ي��ة وذل�����ك ب��احل��ف��اظ على 
الالملمو�شات  امل���ع���رف���ة  ا����ش���ول 

وبراءة  الفكرية  امللكية  ح��ق  مثل 
االإخ�����رتاع وح���ق ال��ت��األ��ي��ف وحجز 
با�شم  االإن����رتن����ت  ع��ل��ى  ن���ط���اق���ات 
ق�شم  وايجاد  املوؤ�ش�شة  اأو  املنظمة 
ويراأ�شه  امل��ع��رف��ة  ب�����اإدارة  يخت�س 
تلهم وحتفز  التي  ال��ق��ي��ادات  اأح��د 
وتهتم  ال��ف��ري��ق  جن��اح��ات  وتقي�س 
خالل  م��ن  العمل  ف��ري��ق  بتدريب 
واملوؤمترات  ال��ن��دوات  يف  امل�شاركة 

اخلا�شة باإدارة املعرفة.
االإدارة  ق���ب���ل  م�����ن  واالإه�����ت�����م�����ام 
ال��ع��ل��ي��ا ب��ال��ع��ن�����ش��ر ال��ب�����ش��ري الأنه 
م��ن لديه  م��ك��ون لكل  اأه���م  يعترب 
التي ال تقدر  اخلربات والكفاءات 
التقنيات  اأحدث  وا�شتخدام  بثمن 
فريق  خدمة  اج��ل  م��ن  املت�شارعة 

العمل لتقا�شم املعرفة .
قيا�س  و���ش��ع  اإىل  امل���وؤمت���ر  ودع����ا 
وتقومي اأي جمموعة من املعايري 
م��ن اأج���ل اال���ش��ت��ف��ادة م��ن املعرفة 
بنظام  ل��ت��ق��رتن  وذل���ك  ال�شمنية 
االبتكار  ث��ق��اف��ات  ون�شر  احل��واف��ز 
وثقافة االخرتاع باملدار�س ، وقال 
اإن هناك ت�شورا باأن املخرتع يجب 
اأن يكون يف 70 من العمر و�شعره 
ن��ظ��ارات وه��ذا مفهوم  اأبي�س ول��ه 
خ����اط����يء ح���ي���ث االخ�����رتاع�����ات ال 
تقت�شر على عمر معني بل هناك 

خمرتعون يف عمر 14.
وك��������ان ل���ل���ف���ج���ر ه�������ذه ال�����ق�����اءات 

احل�شرية مع املنظمني وامل�شاركني 
للموؤمتر .

تنمية العقل الب�سري
ح���ي���ث �����ش����رح ال�������ش���ي���د اب���راه���ي���م 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  احمد 
للموؤمترات  ال���ن���ج���اح  خ����ط����وات 

والندوات قائال:
امل���وؤمت���ر ه���ذا ال��ع��ام ي�����ش��م جميع 
ال�شرق  املعرفة يف  ب��ادارة  املهتمني 
جميع  من  وحما�شرين  االو���ش��ط 
بقاع االر����س وي��رك��ز امل��وؤمت��ر على 
التنمية امل�شتدامة وارتباطها بادارة 
املعرفة ،فا�شبحت الدول املتقدمة 
فمثال  باملعرفة  اقت�شادها  تربط 
واالن  م�شنعة  دولة  كانت  اليابان 
ومبدعة  منتجة  دول����ة  ا���ش��ب��ح��ت 
وا�شبح  االب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  وت�����ش��اع��د 
اقت�شادها قائم على تنمية العقل 
الب�شري . وا�شاف احمد ، حر�شنا 
على عده عنا�شر هذا العام لنجاح 
امل��وؤمت��ر وك���ان اول��ه��ا امل��ك��ان حيث 
ابوظبي  اختيار  على  حر�شنا  اننا 
ال�شرق  يف  املعرفة  الدارة  كمنارة 
االو�شط وهناك العديد من الدول 
والكويت  ال�شعودية  مثل  امل�شاركة 
وق��ط��ر وع���م���ان وال��ب��ح��ري��ن ومن 
ليبيا وتون�س واخلربات متوا�شلة 
يف ال��دورات القادمة فنحن ن�شعي 
الدورة اخلام�شة وال�شاد�شة ان  يف 

يكون هناك خ��رباء ع��رب يف ادارة 
املعرفة .

قاعدة كبرية
اللجنة  واكد جون جريارد رئي�س 
هذا  بتواجده  �شعيد  ان��ه  العلمية 
املعرفة  ادارة  م���وؤمت���ر  يف  ال���ع���ام 
ك���م�������ش���وؤول ،وك������ان ح��ري�����س على 
تواجد خرباء من الوطن العربي 
يف  العملية  بخرباتهم  للم�شاركة 
بني  ت�����وازن  وخ��ل��ق  امل��ع��رف��ة  ادارة 
والعرب  االق��ل��ي��م��ي��ني  امل��ت��ح��دث��ني 
حتى تكتمل ال�شورة ،واال�شتدامة 
امل���وؤمت���ر ل��ه��ذا العام  ه���ي ع���ن���وان 
البيئة  يف  اال�شتدامة  ت�شمل  لكي 
واالق���ت�������ش���اد ، ون����رك����ز اي�������ش���ا يف 
ور�س العمل على عن�شر هام وهو 
املعرفة  ادارة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ال���ق���ي���ادة 
جريارد  وا���ش��اف  موؤ�ش�شاتهم  يف 

ق���اع���دة كبرية  ل��دي��ه��ا  اب��وظ��ب��ي   ،
امل�شكلة  ،ول��ك��ن  املعرفة  ادارة  م��ن 
عن  تعلن  ال  املوؤ�ش�شات  ان  تكمن 
بها  ي�شتفيد  ل��ك��ي  ال��ت��ج��ارب  ه���ذه 
اليوم  يف  وا���ش��ت�����ش��ف��ن��ا  االخ���ري���ن 
اخل����ت����ام����ى ع������دد م����ن ال����ق����ي����ادات 
االم�����ارات�����ي�����ة ل���ك���ي ت���ت���ح���دث عن 
لكي  امل��ع��رف��ة  ادارة  يف  جت��رب��ت��ه��ا 
وا�شار   ، احلا�شرين  عليها  يطلع 
ج��ريارد على ان امل��وؤمت��ر يف ايامة 
ال��ث��الث غ��ري ك��ايف ل��زي��ادة الوعي 
ال�شرورى  وم���ن  امل��ع��رف��ة  ب�����ادارة 
هذا  ملناق�شة  امل���وؤمت���رات  ت��زي��د  ان 
الوعي  يزيد  حتى  ال��ه��ام  اجل��ان��ب 
يف  امل���ع���رف���ة  ادارة  ت��ط��ب��ي��ق  وي���ت���م 
جميع املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة 

يف ال�شرق االو�شط.
املعمرى  ����ش���امل  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
رئي�س م�شارد التعلم بكلية العلوم 
عمان  ���ش��ل��ط��ن��ة  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
موؤمتر  يف  للتواجد  جيدة  فر�شة 
ابوظبي  يف   2013 املعرفة  ادارة 
وهو يقدم اخلربات واالفكار حول 
االم����ارات  امل��ع��رف��ة وجت��رب��ة  ادارة 
وم���ا ت�����ش��ه��دة م���ن ت��ق��دم ملحوظ 
واي�شا  االقت�شادي  ال�شعيد  على 
التوا�شل مع املخت�شني يف املجال 
واق���ام���ة ع���الق���ات ق���د ت��ف��ي��دن��ا يف 

امل�شتقبل لهذا املجال .
م�شوؤول  احلمريي  و�شاح  واع��رب 
االقت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  يف 
بهذا  ����ش���ع���ادت���ة  ع����ن  اب���وظ���ب���ي  يف 
امل��وؤمت��ر واال���ش��ت��ف��ادة م��ن خربات 
املحا�شرين والتى اثرت امل�شاركني 
املعرفة  ادارة  اه��م��ي��ة  واو���ش��ح��ت 
وتطبيقها على ار�س الواقع ،وهل 
اال�شتفادة  ميكن  التطبيقات  هذه 
منها داخ��ل االم���ارات وه��ل يتوفر 

لها املناخ لكي 
تنجح .

مو�سوع متجدد
من  العويف  علي  الدكتور  وا�شاف 
ق���اب���و����س قائال  ���ش��ل��ط��ن��ة  ج��ام��ع��ة 
تعترب هذه امل�شاركة االوىل ىل يف 
العديد  ال���ذي ي�شم  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
والتجارب  العلمية  االب��ح��اث  م��ن 
وامتني  املعرفة  ادارة  يف  القيادية 
ق��ادم��ة حتى  ا���ش��ارك يف دورات  ان 
واملزيد  امل��زي��د  معرفة  ىل  يت�شني 
عن هذا اجلانب ، الن ادارة املعرفة 
م��ت��ج��دد وي�شم  م��و���ش��وع  ت��ع��ت��رب 
اقت�شادية  ج���وان���ب  م���ن  ال��ع��دي��د 
يف  وي�شاعد  مت�شابكة  واجتماعية 
وتوفري  التعليمي  املحتوي  اث��راء 

فر�س عمل للطلبة .
وقال الدكتور حممد نا�شر رئي�س 

يف  وامل��ع��ل��وم��ات  ال���درا����ش���ات  ادارة 
فوجئت  ق��اب��و���س  �شلطان  جامعة 
وهذه  امللحوظ  وجناحة  باملوؤمتر 
الكوكبة االمعة من خرباء املعرفة 
ال�شرق االو�شط والعامل اجمع  يف 
ك��ن��ز معريف  امل��وؤمت��ر يعترب  وه���ذا 
تطبق تو�شياتة على ار�س الواقع 
ملا له من فائدة كبرية على اقت�شاد 
املعرفة  ادارة  ت��ط��ب��ق  دول������ة  اي 

با�شولها وجوانبها املتعددة .

م�سادر الطاقة
ق����ال حممد  ال�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  ويف 
ق�شم  رئي�س  البو�شعيدي  خليفة 
الرتبية اال�شالمية واللغة العربية 
وي�شاهم  الفني  ادن���وك  معهد  يف 
املعرفة  على  ال��رتك��ي��ز  امل��وؤمت��ر يف 
خالله  م��ن  ت�شتطيع  ،وكم�شوؤول 
تتعلم كيف ت�شتفيد من املعرفة يف 
املوظفني  وا�شتقطاب  العمل  ادارة 
هناك  ك�����ان  واذا   ، وم��ع��ام��ل��ت��ه��م 
ل��دي��ة م��ع��رف��ة فعليك ان  م��وظ��ف 
البو�شعيدي  وا�شاف  عليه.  تركز 
ان هناك جتارب عظيمة اجنزتها 
ميكرو�شوفت  مثل  عاملية  �شركات 
ووك���ال���ة ن��ا���ش��ا وه����ي ق��ائ��م��ة على 
امل��ع��رف��ة فيما ت��ن��ج��زة م��ن م��ه��ام ، 
نعتمد على م�شادر  االم��ارات  ويف 

ال��ن��ف��ط وهو  اول���ه���ا  ال��ط��اق��ة ويف 
م�شدر حمدود واذا ملا يكن لدينا 
ك�����وادر مواطنة  وت��اه��ي��ل  م��ع��رف��ة 
تعتمد على املعرفة يف مهام عملها 
الطبيعية  ث��روت��ن��ا  نخ�شر  ���ش��وف 

والب�شرية.

احلكومة اللتكرونية
عبد  ا�����ش����رف  ق�����ال  ال���ن���ه���اي���ة  ويف 
مركز  يف  ا�شت�شاري  مدير  الفتاح 
نحن  االداري  ل��ل��ت��دري��ب  ر���ش��ال��ة 
للدورة  للموؤمتر  ت�شويقي  �شريك 
ال����راب����ع����ة واه�������م م����ا مي���ي���ز ه���ذه 
ال�����دورة ه��و ح�����ش��ور ال��ع��دي��د من 
االمارات  يف  الهامة  ال�شخ�شيات 
وخارجها واقامة ور�س عمل افادت 
ال  ا�شبحت  وامل��ع��رف��ة   ، امل�شاركني 
واملوؤ�ش�شات  االف���راد  على  تقت�شر 
تت�شمن  امل��ع��رف��ة  ا�شبحت  ول��ك��ن 
تنمية معرفتة  يتم  الطفل وكيف 
باحلياة وكل ما كان هناك اهتمام 
زادت  ك��ل��م��ا  ورع���اي���ت���ة  ب��ت��ع��ل��ي��م��ة 
املعرفة يف حياتنا وه��ذا ما يطبق 
املوؤ�ش�شات فهناك معرفة  اي�شا يف 
واالدارة  والتكنولوجيا  االف��راد  يف 
احلكومة  خ����الل  م���ن  واالوراق 
االل���ت���ك���رون���ي���ة وال����ت����ي ت��ط��ب��ق يف 

االمارات .
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•• دبي-الفجر: 

ريادة  برامج  �شل�شلة من  االإم��ارات حديثاً  اإجناز  اأطلقت موؤ�ش�شة 
الثقايف  املجل�س  مع  اال�شرتاتيجية  �شراكتها  من  كجزء  االأعمال 
الطالب  حتفيز  اإىل  امل�شرتك  التعاون  هذا  ويهدف  الربيطاين. 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة على اكت�شاب مهارات التفكري 
والت�شرف باأ�شلوب رواد االأعمال. اإن برنامج جونيور اأ�شيفمنت- 
طالب  ت�شجيع  اإىل  يهدفان  العمر  م�شروع  ور���ش��ة  و  ري��ادي��اً  ك��ن 
املرحلة املتو�شطة والثانوية على امل�شاركة يف اأن�شطة ريادة االأعمال 
االأ�شا�شية واإك�شابهم املهارات االأ�شا�شية الالزمة للم�شاركة بنجاح 
يف عامل االأع��م��ال. وع��الوة على ذل��ك، ف��اإن الروؤية التي �شيتمتع 

وجتعلهم  لهم  اإل��ه��ام  م�شدر  الح��ق��اً  �شتكون  ال�شباب  ه���وؤالء  بها 
رجال اأعمال من ذوي الروؤية الثاقبة يف جماالتهم املهنية، وحتى 
تاريخ اليوم، ا�شتفاد اأكرث من 284 طالب من هذه الربامج التي 
الكامل  دعمه  عن  وتعبرياً  الربيطاين.  الثقايف  املجل�س  يدعمها 
ل��ه��ذه امل���ب���ادرة، ق��ال غ����وردون ���ش��الف��ن، م��دي��ر منطقة االإم����ارات 
الثقايف  امل��ج��ل�����س  ب��رن��ام��ج  اإن  ال��ربي��ط��اين:  ال��ث��ق��ايف  امل��ج��ل�����س  يف 
اأف�شل لالأ�شاليب  اإىل فهم  الربيطاين مهارات التوظيف يهدف 
والتقني.  املهني  التعليم  مكانة  ورفع  املهارات،  تنمية  يف  الفعالة 
التعليم  برامج  تطوير  على  تركز  التي  ال�شراكات  يدعم  اأنه  كما 
والتي  والعاملية،  املحلية  ال�شناعة  احتياجات  لتلبية  والتدريب 
ت�شهل اأي�شا اإ�شراك اأرباب العمل يف تطوير املهارات �شمن برامج 

مع  �شراكة  يف  بدخولنا  �شعداء  نحن  ب��ه��م.  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات 
موؤ�ش�شة اإجناز حول برنامج جونيور اأ�شيفمنت- كن رائد اأعمال 
االإب���داع واالب��ت��ك��ار، ويعزز م��ه��ارات تنظيم  اأن��ه ي�شجع على  حيث 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�شباب  بني  العمل  وفر�س  امل�شاريع 
املتحدة . وقالت �شالف �شالح الزعبي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
اإجناز يف االإمارات العربية املتحدة: نحن فخورون بهذه ال�شراكة، 
جيل  و�شع  اإىل  تهدف  مت�شابهة  بر�شالة  املوؤ�ش�شتان  تتمتع  حيث 
االأعمال  ري��ادة  تعليم  يف  البدء  اإن  اأولوياتهما.  قلب  يف  ال�شباب 
منذ ال�شغر ت�شاعد يف دعم النمو االقت�شادي يف امل�شتقبل. يهدف 
الربنامج اإىل زرع بذور هذه املبادرات كي تنمو الحقاً اأو على االأقل 

م�شاعدة الطالب يف التفكري يف اخليارات املتعلقة مبهاراتهم . 

اإجناز الإمارات وبال�شراكة مع املجل�ض الثقايف الربيطاين تد�شن برامج لريادة الأعمال
املال والأعمال

بح�سور لفيف من امل�سوؤولني وتكرمي الرعاة وامل�ساركني

ختام موؤمتر ادارة املعرفة-ال�شرق الأو�شط 2013

دائرة التنمية ال�شياحية بعجمان تطلق جائزة الدائرة للتميز جائزة الرثيا 

النجاح للموؤمتر اختيار اأبوظبي كمنارة لإدارة املعرفة  عوامل  من  اأحمد:  •• اإبراهيم 
يف اأيامه الثالثة غري كافية لزيادة الوعي باإدارة املعرفة املوؤمتر  جريارد:  •• جون 

العويف: املعرفة ت�ساعد يف اإثراء املحتوى التعليمي وتوفري فر�ص عمل للطلبة •• علي 
اأر�ص الواقع على  تو�سياته  تطبق  معرفيا  كنزا  يعترب  املوؤمتر  نا�رص:  •• حممد 

على املعرفة يف مهام عملها تعتمد  مواطنة  كوادر  تاأهيل  ال�رصوري  من  البو�سعيدي:  •• حممد 
تت�سمن الطفل وكيف يتم تنمية معرفته باحلياة املعرفة  اأ�سبحت  الفتاح:  عبد  •• اأ�رصف 

•• عجمان ـ الفجر 

يف  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  اأ�شدر 
ب��اإط��الق ج��ائ��زة ال��دائ��رة للتميز حت��ت ا�شم ج��ائ��زة ال��رثي��ا ، متنح  عجمان ق���رارا 
دورية  املختلفة جوائز متيز  واإداراتها  الدائرة  للمتميزين من موظفي  مبوجبها 

ربع �شنوية، وفقا ملعايري تقييم وبح�شب فئات من�شو�س عليها يف القرار.
اجلائزة،  اإن  بالدائرة  امل�شاندة  اخلدمات  اإدارة  مدير  النقبي  وليد  الدكتور  وق��ال 
جملة  لتحقيق  ترمي  املوؤ�ش�شي،  للتميز  االأوروب���ي  النموذج  معايري  على  املعتمدة 
املختلفة،  واإداراتها  الدائرة  التميز بني موظفي  اأه��داف؛ من بينها، تعزيز ثقافة 

واجباتهم  تاأدية  على  الدائرة وحثهم  االإيجابي بني موظفي  التناف�س  روح  ودعم 
الوظيفية مب�شتويات عالية من اجلودة والكفاءة؛ مما �شيكون له انعكا�شات اإيجابية 

على م�شتوى اخلدمات املقدمة جلمهور املتعاملني مع الدائرة.
اإدارة اخلدمات  اأن هذه اجلائزة، التي مت و�شع معايري لها بالتعاون بني  واأ�شاف 
امل�شاندة ومكتب اال�شرتاتيجية ومراقبة االأداء بالدائرة، �شتوفر مرجعية اإر�شادية 
موظفي  اأداء  على  يطراأ  ال��ذي  والتطور  التقدم  وتقييم  لقيا�س  معيارية  واأ�ش�شا 
املوظفني  الأداء  تقييمية  تقارير  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  العاملة،  واإدارات���ه���ا  ال��دائ��رة 

املتناف�شني على �شوء معايري اجلائزة املعتمدة.
وعن فئات اجلائزة ومعايري التقييم، بني في�شل النعيمي مدير عام دائرة التنمية 

ال�شياحية بعجمان اأن اجلائزة ت�شتمل على اأربع فئات اأربع؛ اأولها، فئة االن�شباط 
وتقيدا  الر�شمية،  العمل  مبواعيد  التزاما  االأك���رث  للموظف  ومتنح  وامل��واظ��ب��ة، 
بتعليمات روؤ�شائه يف العمل، وحتليا باخللق وح�شن التعامل مع زمالئه، مع املظهر 
الالئق بكرامة املوظف، ومكانة الوظيفة العامة؛ وفئة االإنتاجية والكفاءة، ومتنح 
اأن ت�شتمل هذه  املعنية، مع وج��وب  اإنتاجية يف الوحدة االإداري��ة  للموظف االأك��رث 
االإنتاجية على قدر منا�شب من اجلودة ومتيز االأداء؛ وفئة التطور وتقدم امل�شتوى، 
ومتنح للموظف االأكرث تطورا يف االأداء وتنمية لقدراته ال�شخ�شية؛ وفئة االإدارة 
االإدارة  جائزة  ملعايري  تطبيقا  واأف�شلها  تطورا  االأك��رث  ل���الإدارة  ومتنح  املتميزة، 

احلكومية املتميزة اخلا�شة بحكومة عجمان.
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العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
 يف الدعوى رقم 2011/1814 مدين كلي عجمان  

 عناية املدعي/ �شالم �شدقي ح�شني  - عناية املدعى عليهما /1- �شركة اليا ايالند �س ب  15258 
العني 2- ايه �شي انرتنا�شيونال للعقارات -باال�شارة لقرار ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله 
نفيدكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة الثالث يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 يف متام ال�شاعة  
10.00 العا�شرة �شباحا- مبقر اخلبري احل�شابي بدبي بو�شط مدينة جبل علي �شارع ال�شيخ زايد 
من خمرج رقم 20 بناية جالريا )1( املجاورة جلافزا  18& 19مركز ايه لالعمال الدور الثالث 
مكتب 391 وفق املخطط املرفق لتقدمي امل�شتندات واملذكرات والتقارير واالحكام ال�شابقة وتقدمي 
مذكرات تف�شيلية �شارحة يف �شوء احلكم التمهيدي ال�شادر بتاريخ 2012/6/20 وبيان وجهات 
النظر املدعية بامل�شتندات و�شوال للطلبات املحددة جتاة كل من املدعى عليهما- وقد يتم االنتقال 
النزاع ومعاينتها على الطبيعة  او من يح�شر منهما للو�شول للعني حمل  النزاع  بار�شاد طريف 

واثبات حالتها عند اللزوم- وللتاأكد مما ورد يف احلكم التمهيدي من طلبات. 

اخلبري املنتدب 
 مهند�س/ مدحت احمد عثمان

  اعالن اجتماع خربة  

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/275  جتاري كلي
اىل املدعى عليهم/ 1- بريد فورت للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- اوميت للتجارة العامة 
�س.ذ.م.م 3- بهادر كاكاجان مريزاين 4- �شركة ام اي �شولو�شنز  )منطقة حرة( ذ.م.م 
5- تورج ح�شني عبا�شبور  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي  / بنك �شادرات ايران   
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/3/21 
املدعى عيهم وقبل  املحكمة مبثابة احل�شوري قبل  التايل: حكمت  التمهيدي  احلكم 
الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري احل�شابي املخت�س باالعمال �شاحب الدور، وحددت 
الزمت  واتعابه  وم�شروفات اخلبري  ذمة ح�شاب  على  كاأمانة  درهم  االف  ع�شرة  مبلغ 
املدعى ب�شدادها خلزانة املحكمة وحددت جل�شة 2013/4/8 لنظر الدعوى يف حالة عدم 
ال�شاعة  �شدادها  حالة  التقرير يف  الي��داع   2013/4/29 وجل�شة  بحالتها  االمانة  �شداد 

ch2.E.21  9.30 �شباحا يف القاعة  رقم
   ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1    

 اعالن مدعى عليه بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/830 جتاري جزئي  

املدعية:  ان  حيث  اجلن�شية  اماراتي  حممد-  عبداهلل  علي  عليه:عثمان  املدعى  اىل 
�شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�س م ع( اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
الفا  ع�شر  ثمانية  درهم(   18407.18( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله،  املذكورة 
واربعمائة و�شبعة دراهم وثمانية ع�شر فل�شا(  والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
يقت�شى  وعليه  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  ال�شداد،  متام  وحتى 
الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  الدائرة   ( املحكمة  هذه  امام  ح�شورك 
الدعوى وتقدمي مالديك  والن�شف من �شباح يوم 2013/4/10 وذلك لالجابة على 
من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/26
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1    
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/466 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:م�شعود علي م�شعود علي اخلتال  اماراتي اجلن�شية حيث ان املدعية: 
�شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�س م ع( اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقده )4930.74 درهم( اربعة وت�شعمائة وثالثون 
متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة    ) فل�شا  و�شبعون  واربعة  درهما 
ال�شداد، باال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك امام 
هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح 
بيانات ويف حالة  الدعوى وتقدمي مالديك من  وذلك لالجابة على  يوم 2013/4/9 
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/24
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1   
 اعالن عن بيع العقارات باملزاد العلني

يف الق�سية رقم 2003/840 تنفيذ
العقار )عمارة(  التنفيذ عن بيع  راأ�س اخليمة االبتدائية- دائرة  تعلن حمكمة 
مبنطقة  الكائنة   1976/3861 رقم  وثيقة  طوابق-  وث��الث  ار�شي  من  واملكونة 
احلديبة والقيمة التقديرية للعقار )2572821( درهم، باملزاد العلني والعائدة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  وذل���ك  ال��واح��دي  علي  حممد  عليه:  للمحكوم  ملكيتها 
2013/4/2م يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا.. علما بان قيمة التاأمني %20 
تدفع نقداً. فعلى من يرغب باال�شرتاك او االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة 

التنفيذ اثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة.
رئي�س ق�سم التنفيذ
عي�سى كرم الأمريي

حكومة را�س اخليمة
 دائرة املحاكم

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1    
 اعـــــــــــــــــــالن

كري�شتوبال     بينانو  /اأنالني  ان  ال�شرعية  عجمان  حمكمة  تعلن 
بتاريخ  الفلبني  من  �شادر   )EB4171983( رقم  �شفر  جواز  يحمل 
2011/11/29 تقدم بطلب رقم 2013/106 وترغب يف تزويجها بالوالية 
العامة على املدعو/ وقا�س �شهزاد م�شتاق ح�شني يحمل جواز �شفر رقم 

)DT5148582( �شادر من باك�شتان بتاريخ 2012/3/15 
قلم  رئي�س  اىل  احل�شور  االعالن  هذا  على  عرتا�س  اي  لديه  فمن 
االحوال ال�شخ�شية خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

البداء ا�شباب اعرتا�شه.
 حمود بن عبداهلل احلمود
رئي�س حمكمة عجمان ال�سرعية

وزارة العدل 
حمكمة عجمان ال�سرعية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1    
 اعـــــــالن       

 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/  
ابراهيم احمد حممد �شالح احلمادي اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على 
حمرر يت�شمن :تنازل يف ح�شته البالغة 100%   يف اال�شم التجاري )�سبي�سال 
وومان ( واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 
558339 ال�شادر بتاريخ 2007/11/19 يف  دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان. 
اىل ال�شيد/ابراهيم دروي�س عبداهلل حممد �شمبيه البلو�شي اجلن�شية: االمارات    
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  �شيقوم بالت�شديق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوعني  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  على 

االعالن.   
مكتب الكاتب العدل   
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
 يف الدعوى رقم 2012/501 جتاري كلي

 اىل املدعى عليها: موؤ�ش�شة اخللود ل�شيانة املباين واحلجر والرخام. نظرا النتدابي من 
قبل حمكمة الفجرية االبتدائية االحتادية خبريا هند�شيا يف الدعوى رقم 2012/501 
واحلاقا  الزيودي-  را�شد  علي  احمد  املدعي/حممد  من  �شدك  املرفوعة  كلي  جتاري 
مبكاملاتنا الهاتفية معكم والتي مت تبليغكم خاللها مبواعيد اجتماعات اخلربة واملعاينة 
املوقعية للفيال مو�شوع الدعوى تقرر عقد اجتماع خربة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/11 
ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا يف مكتب اخلبري الكائن يف دبي- القرهود- بناية الفتان بالزا- 
الطابق ال�شابع- مكتب )709( هاتف : 2980882-04 وعليه انت مكلف باحل�شور �شخ�شيا 
او وكيلك املعتمد يف الزمان واملكان املحددين اعاله م�شطحبا معك كل ما يثبت دفاعك. 

ويف حالة عدم ح�شورك فان اخلربة �شت�شري يف االجراءات املكلفة بها من قبل املحكمة.
اخلبري واملحكم الهند�سي/ د. �سالح الدين ايوب الزبن 
نقال: 050-5642155

  اعالن اجتماع خربة  

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
 يف الدعوى رقم 2012/334 نزاع عقاري

 اىل املدعى عليها: تعمري ال�شارقة العقارية- �س.ذ.م.م بناء على الدعوى 
ايجور   املتنازعني  قبل  من  �شدكم  واملقامة  عقاري  نزاع   2012/334 رقم 
بان�شينكو وايرينا كورو�شكا نبلغكم بوجوب ح�شور اجتماع اخلربة بتاريخ 
ال�شاعة الثانية من بعد ظهر االثنني املوافق 2013/4/8 يف مكتب اخلبري 
الكائن يف منطقة الكرامة، تقاطع �شارعي ال�شيخ خليفة بن زايد وال�شيخ 
را�شد، جممع بنايات �شناء- امليزان- مكتب رقم 1 ويف حال تخلفكم فان 

اعمال اخلربة �شتبداأ وت�شتمر مبثابة احل�شوري.
اخلبري الهند�سي
املهند�س/ �سعادة فرح ابوجرجي

  اعالن اجتماع خربة  
العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     

 يف الدعوى رقم 2012/1114  

 بهذا يعلن اخلبري عدنان حممد اجلابري ال�شيد/ كمال اميان 
احمد امل�شتاأنف �شده يف الدعوى اعاله وذلك حل�شور اجتماع 
اخلربة يف العنوان التايل: �شارع ال�شالم- مقابل بنك االحتاد 
الوطني- الطابق 14 مكتب )1404( ابوظبي وذلك يوم اخلمي�س 
املوافق 2013/4/4 يف متام ال�شاعة )12.00( ظهرا لال�شتف�شار 

نرجو االت�شال على الرقم 050-6160729
اخلبري املنتدب
عدنان اجلابري

  اعالن اجتماع خربة  

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
اخطار عديل بالن�سر

   رقم 2013/654   
املخطرة/ايجول تيليوبايفا -بوكالة املحامي/ يو�شف حممد البحر

املخطر اليه: �شي فيو لالأعمال الفنية ذ.م.م- )جمهول حمل االقامة(
 تخطر املخطرة املخطر اليها مبوجب االخطار خالل ثالثني يوما من تاريخ تبلغها 
هذا االخطار ملراجعة املخطرة وت�شوية و�شداد قيمة ال�شيك رقم 105 اخلا�س بالق�شط 
االيجارية من  بالفرتة  واخلا�س  دره��م   24250 وق��دره  االيجار مبلغ  بدل  الثاين من 
2012/11/4 ولغاية 2013/2/3 وكذلك �شداد قيمة ال�شيك رقم 106 واخلا�س بالق�شط 
الثالث من بدل االيجار بقيمة 24250 درهم واخلا�س بالفرتة االيجارية من 2013/2/4 
ولغاية 2013/5/3 وت�شويب الو�شع القانوين من ناحية ا�شغال العني املوؤجرة وااللتزام 

باحكام القانون واحكام و�شروط عقد االيجار واخالء امل�شتاأجر من الباطن.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

اخطار عديل بالن�سر
   رقم 2013/662   

املخطرة/تاتيانا كوروليفا -بوكالة املحامي/ يو�شف حممد البحر
املخطر اليه: جامي �شتيفان هومفري  - )جمهول حمل االقامة(

 تخطر املخطرة املخطر اليه مبوجب االخطار ومتهله مدة ثالثني يوما اعتبار من 
بالق�شط  واخل��ا���س   4 رق��م  ال�شيك  قيمة  وت�شوية  ل�شداد  االخ��ط��ار  بهذا  تبلغه  تاريخ 
الثالث م��ن ب��دل االي��ج��ار مبلغ وق���دره 13.500 دره��م ويف خ��الف ذل��ك ف��ان املخطرة 
العني  باخالء  بالزامكم  للمطالبة  القانونية  القنوات  �شلوك   اىل  م�شطرة  �شتكون 
الفعلية  النخلية  تاريخ  وحتى  امل�شتحق  االيجار  ببدل  لزامكم  اىل  باال�شافة  املوؤجرة 

باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف.

 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/656   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: حممدعمران نزير )ح�شب العقد( 
حممد عمران حممد نزير  ) ح�شب االقامة(   )جمهول حمل االقامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة االيجار املرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم االنذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  باال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1708  جتاري كلي

اىل املدعى عليهما/ 1- ا�شامة طحيب�س- ب�شفته �شريكا ومديرا ل�شركة احلمودي لتجارة املكائن ال�شناعية ذ.م.م 2- �شركة 
احلمودي جتارة املكائن ال�شناعية ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  / ماجد �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي- ب�شفته 
�شريكا يف �شركة احلمودي لتجارة املكائن ال�شناعية ذ.م.م وميثله: �شمري حليم كنعان. مبا ان املدعي /ماجد �شعيد را�شد 
الغبار ال�شام�شي- ب�شفته �شريكا يف �شركة احلمودي لتجارة املكائن ال�شناعية ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/3/21 احلكم التمهيدي التايل: فلهذه اال�شباب: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
وقبل الف�شل يف املو�شوع: بندب اخلبري احل�شابي املخت�س �شاحب الدور باجلدول مامل يتفق االطراف على ت�شمية خبري 
املقر  ملعاينة  الثانية  املدعى عليها  ال�شركة  ملقر  االنتقال   -1 االت��ي:  تكون مهمته  تاريخ هذا احلكم  ا�شبوع من  اخر خالل 
وبيان ما اذا كانت ال�شركة متار�س ن�شاطها من عدمه مع بيان طبيعة هذا الن�شاط من تاريخ التاأ�شي�س وحتى تاريخ رفع 
الدعوى ويف احلالة التحقق من وجود توقف عن ممار�شة الن�شاط بيان �شبب ذلك املت�شبب فيه وتاريخ التوقف عن الن�شاط 
ان كان. 2- بيان ما اذا كانت لدى ال�شركة حقوق وعليها التزامات قبل الغري مبا يف ذلك حقوق للعاملني وحددت امانة 
خربة وقدرها �شبعة االف درهم كاأتعاب  اخلبري .   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/28 ال�شاعة 9.30 

ch1.C.15  شباحا يف القاعة رقم�

   ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2414  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة:  املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/خالد فهد خمي�س الدو�شري ب�شفته مالك موؤ�ش�شتي املرقاب لالملنيوم والزجاج واعمال 
ب�شفته  العامري  الحج  عبداهلل  حممد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  والديكور  النجارة 
مالك موؤ�ش�شة مدار البنيان للمقاوالت وال�شيانة العامة واخرون  اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
الدعوى: ندب خبري   املطلوب اعالنهما/1- موؤ�ش�شة مدار البنيان للمقاوالت العامة  2- حممد 
العامة     وال�شيانة  للمقاوالت  البنيان  مدار  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  العامري  الحج  عبداهلل 
ان  حيث  الدعوى(  �شكل  بالن�شر)وت�شحيح  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  االمارات   اجلن�شية: 
موعدا   2013/4/9 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1200  جت جز - م ت- ب- اأظ

�شلطان  حممد  ملالكها  اماكو  ذ.م.م  للتجارة  املحريبي  حممد  عتيق  مدعي/�شركة 
اليو�شف اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة ح�شن الهندا�شي للمقاوالت العامة 
ملالكها/ ح�شن عبيد جميع عبيد حممد هندا�شي واآخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
الهندا�شي  ح�شن  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم   50000 مالية  مطالبة  الدعوى: 
للمقاوالت العامة ملالكها/ ح�شن عبيد جميع عبيد حممد هندا�شي اجلن�شية: االمارات  
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
االثنني املوافق 2013/4/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2259  جت كل - م ت- ب- اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة بارا�س للتجارة ملالكها املنفرد/حممد عبداهلل ح�شن العولقي اجلن�شية: 
االمارات  مدعي عليه: علي �شامل عيد�س الرا�شدي ب�شفته/ مالك موؤ�ش�شة بن عيد�س 
للنقليات العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 140.410 درهم    
عيد�س  بن  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته/  الرا�شدي  عيد�س  �شامل  اعالنه/علي  املطلوب 
ان  حيث  الوقف(  من  بالن�شر)تعجيل  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للنقليات 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/17 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  موعدا لنظر 
اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 

2013/3/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1452  جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  التجارية  للو�شاطة  هلب  مدعي/موؤ�ش�شة 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  لالت�شاالت  فيت  انو  �شركة 
اجلن�شية:  اهوجا  �شمري  اعالنه/ميجها  املطلوب  درهم    10294 وقدره  مببلغ 
الهند  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/15 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �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 االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 533و520و2013/523  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعيني/1-�شيف اال�شالم جاينال عابدين 2-كاال �شاال اودين ليت كاال مياه 3-�شوجان 
هوالدير ح�شرت علي هوالدير   اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شركة اخل�شراء 
اجلديدة للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة  اخل�شراء  اعالنه/�شركة  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الثالثاء املوافق 2013/4/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ 2013/3/20
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  313/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للنقليات  ال�شاخمة  بوابة   : امل�شتاأنف 
عليه:حممد اقبال �شيخ عبداهلل اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع اال�شتئناف : الغاء 
حكم امل�شتاأنف  املطلوب اعالنه/حممد اقبال �شيخ عبداهلل اجلن�شية: باك�شتان  
العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/3465
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/4/07
االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
    اعالن   بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2012/3464 ابتدائي( املنظورة امام 
عليه/  املدعي  على  واملرفوعة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
�شينع  لكبري  ملالكها/  العامة  لل�شيانة  الف�شي  التاج  موؤ�ش�شة 
وقد حتدد لنظر  ن�شراً  ، اعالنه  �شينغ- هندي اجلن�شية  هاري 
الدعوى جلل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/14 يف متام ال�شاعة 
6.00 م�شاًء مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل نهيان وذلك على 

نفقة املدعى/ ورثة املرحوم/ حممد را�شد املن�شوري.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

  تغيري م�سمى القبيلة  
اجلن�شية  ق�شم  م��ن  ال�����ش��ادرة  الر�شالة  على  ب��ن��اء 
  3418/7/4-12920 رق���م  ال�شخ�شية  واالأح������وال 
م�شمى  تغيري  يبي-  در  �شعيد  حممد  ان��ا  تقدمت 
وذلك  )العفاري(  اىل  )ال��ع��ام��ري(  م��ن  قبيلتي 

ا�شتنادا القيد والدي رقم  131/157

فقدان جواز �سفرت
االك�شندار  امل����دع����و/  ف��ق��د 
كالفيل   ج���������ورج  ادوارد 
اجلن�شية-  ����ش���وي�������ش���را   -
������ش�����ف�����ره   رق����م      -  ج���������واز 
)2013576(   من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/1322729

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ عرفان امري 
جان امري ج��ان   - هندي 
اجل��ن�����ش��ي��ة-   ج���واز �شفره   
رق������م     )6607364(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      االت�������ش���ال 

 050/3563954

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ ج��م��ي��ل خان 
هايبات خ���ان    - باك�شتاين 
اجلن�شية-   جواز �شفره   رقم     
)4110871(   �شادر من 
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن ي��ج��ده عليه 
االت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م     

 050/7445691

فقدان جواز �سفرت
زينيه  امل�������دع�������وة/  ف����ق����دت 
اأثيوبيا   - ق���دي���ر   ���ش��ي��م��ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة-   ج���واز �شفرها   
   )0144626( رق���������م     
�شادر من اأثيوبيا من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 055/6876423

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
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الإمارات حتافظ على مكانتها كثاين اأكرب �شوق لالأدوية يف دول املنطقة 

املال والأعمال

•• اإنغول�صتات-الفجر: 

�شوق  يف  �شريحة  اأك��رب  اأودي  تدخل  �شيدان،   A3 اإطالقها  مع 
وتقدم  ال�شغرية.  ال�شيدان  �شيارات  فئة  ال��ع��امل،  يف  ال�شيارات 
هذه ال�شيارة الديناميكية ذات االأب��واب االأربعة كل مزايا القوة 
املعهودة يف �شل�شلة A3 – مع وزن منخف�س بف�شل الت�شميم 
خفيف الوزن، وحمركات قوية عالية الكفاءة، والعديد من حلول 
ال�شائق.  اأنظمة م�شاعدة  املتطورة، وكذلك  الرتفيه واملعلومات 
اأما طراز القمة يف ال�شل�شلة فهو S3 �شيدان بقوة 300 ح�شان. 
A3 وS3 �شيدان يف  اأودي  اأن تاريخ اإطالق  جتدر االإ�شارة اإىل 

اأ�شواق ال�شرق االأو�شط مل يتاأكد بعد.
حيث  الطريق،  على  ريا�شي  مبظهر  �شيدان   A3 تتمتع اأودي
الكال�شيكي  امل��دجم��ة  ال�����ش��ي��ارات  مفهوم  ب��ني  ت�شميمها  مي��زج 
االأبواب  ذات  �شيدان   A3 وتتمتع  الكوبيه.  ���ش��ي��ارات  وفل�شفة 
االأربعة بقاعدة عجالت طولها 2.64 مرت، بينما يبلغ طولها 
 A3 االإجمايل 4.46 مرت. وبعر�شها البالغ 1.80 مرت، تكون
 ،A3 Sportback اأودي  م��ن  ملم   11 ب���  اأع��ر���س  �شيدان 
من  ملم  بت�شعة  اأخ��ف�����س  م��رت(   1.42( ارت��ف��اع��ه��ا  يظل  فيما 

.Sportback
ت��اأت��ي ال�����ش��ي��ارة اجل��دي��دة جم��ه��زة ب��واح��ٍد م��ن ث��الث��ة حمركات 
بالكامل،  حمّدث  ت�شميم  ذات  واملحركات  االأ�شطوانات.  رباعية 
وت�شم معاً كل تقنيات الكفاءة العالية من اأودي: احلقن املبا�شر 
للوقود، وال�شحن التوربيني، واالإدارة احلرارية املبتكرة، ونظام 
االنطالق-التوقف. املحرك االأول �شعة 1.4 لرت يعمل بتقنية 
توربو(،  هواء  ب�شاحن  املعزز  للوقود  املبا�شر  )احلقن   TFSI
ح�شان،   140 ق��وة  التالية:  الرئي�شية  االأداء  معايري  وي��وف��ر 
4.7 لرت  اإجمايل للوقود  250 نيوتن مرت، وا�شتهالك  وعزم 
 8.4 100 كلم �س خ��الل  اإىل   0 100 كلم، وت�شارع من  لكل 
 COD ثانية، و�شرعة ق�شوى 213 كلم �س. كما ميتاز بنظام
)االأ�شطوانات عند الطلب( الذي يوقف اأ�شطوانتني عن العمل 

اأثناء احلمل املنخف�س للمحرك.
 TFSI بتقية  1.8 لرت ويعمل  ب�شعة  الثاين فهو  املحرك  اأما 
)احلقن املبا�شر للوقود املعزز ب�شاحن هواء توربو( وتبلغ قوته 
250 نيوتن مرت. وتت�شارع ال�شيارة اإىل  ح�شان والعزم   180
�شرعتها  وت�شل  ف��ق��ط،  ثانية   7.3 غ�شون  يف  ���س  كلم   100
الق�شوى اإىل 232 كلم �س، وا�شتهالكها االإجمايل من الوقود 

كلم.  100 لكل  لرت   5.7
باهتمام  �شيدان   A3 اأودي  ل�شيارة  الداخلية  املق�شورة  متتاز 
كبري باأدق التفا�شيل، حيث اخلطوط واالأ�شطح م�شممة بعناية 
فائقة. وبف�شل قاعدة العجالت الطويلة، ي�شتمتع ركاب املقاعد 
اخللفية مب�شاحة وافرة، والراحة التامة عند ال�شعود والنزول. 
من  زي��ادت��ه��ا  وميكن  ل��رت،   425 ال�شيارة  �شندوق  �شعة  وتبلغ 
اأ�شقائها يف هذه  خالل طي م�شاند املقاعد اخللفية. مثل باقي 

املرن  واملعلومات  الرتفيه  نظام  �شيدان   A3 تعتمد  ال�شل�شلة، 
 MMI Navigation ن��ظ��ام  وي�����ش��م   ،MIB اجل��دي��د 
قر�س �شلب SSD ذي �شعة تخزين 64  مع  املالحي،   plus
بوا�شطة  التحكم  ونظام   DVD اأقرا�س  غيغابايت، وحمرك 
7 بو�شة  االأوامر ال�شوتية. وميتاز ب�شا�شة عالية الدقة قيا�س 
االأبعاد.  ثالثية  تف�شيلية  بر�شومات  اخل��رائ��ط  �شور  تعر�س 
املالحي   MMI Navigation plus ن��ظ��ام  وي��رت��ب��ط 
البلوتوث.  االأخ��رى عرب  النقالة  واالأجهزة  املحمولة  بالهواتف 
MMI عبارة  ن��ظ��ام  ال��ت��ح��ك��م يف  ل��ق��ر���س  ال��ع��ل��وي  وال�����ش��ط��ح 
احلروف  اإدخ���ال  طريقها  عن  ميكن  للم�س  ح�شا�شة  لوحة  عن 
والرموز واالأرقام. اأما نظام Bang & Olufsen ال�شمعي 
املتطور في�شم م�شخم �شوت با�شتطاعة 705 واط يقود 14 

مكرب �شوت بتقنية ال�شوت املحيط 5.1. 

اأودي A3 �سيدان اجلديدة

تدخل اأكرب �شريحة يف �شوق ال�شيارات يف العامل
لأ�شحاب امل�شاريع.. منتدى رواد الأعمال 
بدبي ينظم دورات لت�شنيع واإنتاج العطور

•• دبي – الفجر:

ب��ال��ت��ع��اون مع   ، ب��دب��ي  االأع���م���ال  ينظم م��ن��ت��دى رواد 
دورة   ، االأعمال  لتطوير  اجتاهات  الوطنية  املوؤ�ش�شة 
الآلية اإنتاج وت�شنيع العطور وم�شتح�شرات التجميل 
، على مدى ثالثة اأيام وتبداأ االثنني املقبل 8 اأبريل 
، وت�شتهدف اأع�شاء املنتدى وكذا االأع�شاء املنت�شبني 
لكافة املوؤ�ش�شات الداعمة الأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة بالدولة ، من املهتمني با�شتخراج الزيوت 
واخلال�شات الفعالة من النباتات الطبية والعطرية 
اإن�شاء م�شنع جديد الإنتاج العطور ،  ، والراغبني يف 
اأو ممن لديهم م�شروع �شغري يف هذا القطاع ويرغب 

يف تطوير املنتج .
�شر  اأمني  ال�شجواين  ال�شاحب  اأعلن عبد  من جهته 
جمل�س اإدارة منتدى رواد االأعمال بدبي ، عن اأن تلك 
بها  �شيحظى  التي  اإط��ار اخلدمات  تاأتي يف  ال���دورات 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  اأ�شحاب  االأع�شاء من 
االإدارة  ملجل�س  ال�شنوي  اللقاء  عنها  اأ�شفر  وال��ت��ي   ،
 ، العمل  ور���س  م��ن  العديد  اإىل  باالإ�شافة   ، م��وؤخ��را 

وال�شفرات اخلارجية للم�شاركة باملعار�س الدولية .
التجميل  م�شتح�شرات  تركيب  دورة  يخ�س  وفيما 
والعطورات ، اأ�شار اإىل اأن املنتدى اأ�شت�شاف خبرية يف 
ذات القطاع ، ولها العديد من الدورات على م�شتوى 
دول اخلليج العربي مبوا�شفات عاملية ، حيث �شتتناول 
280 نوعا من العطور ، ميكن  اأك��رث من  اآلية مزج 

اإعدادها وحت�شريها مب�شتلزمات ب�شيطة ، باال�شتعانة 
ببع�س الزيوت واخلال�شات باالأ�شواق ، م�شريا اإىل اأنه 
ميكن للم�شاركني يف مثل هذه الدورات بتعلم املبادئ 
لديهم  مل��ن  امل��ه��ارات  وتنمية   ، للمبتدئني  االأ�شا�شية 
املعرفة ، والتي توؤهلهم لتطوير اأو تركيب م�شتح�شر 
اإن�شاء وا�شتثمار وت�شغيل  اأو   ، اأو عطر جديد  جتميل 
م�شانع للعطور وم�شتح�شرات التجميل، خا�شة واأن 
املنتدى �شيمنح امل�شاركني �شهادات معتمدة ، الفتا اإىل 
اأن العديد من اأع�شاء املنتدى جنحوا يف امل�شاركة مع 
ممولني وم�شتثمرين يف االمارات ودول عربية اأخرى 
، وباتوا اليوم من امل�شتثمرين يف م�شانع ومراكز بيع 

للعطورات وم�شتح�شرات التجميل الطبيعية. 

•• اأبوظبي-وام:

زار وفد اإدارة النفايات يف بلدية دبي مدينة م�شدر 
يف  مبا  اال�شتدامة  جوانب  خمتلف  على  لالطالع 
النفايات  واإدارة  وامل��ي��اه  الطاقة  ك��ف��اءة  اإدارة  ذل��ك 
امل�شاريع  ع���دد م��ن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�����ش��ت��دام  وال��ن��ق��ل 
وتعرف   . عليها  ال��ع��م��ل  ي��ج��ري  ال��ت��ي  التجريبية 
الوفد من خالل عر�س تقدميي حول �شركة م�شدر 
م�شدر  ملدينة  الرئي�شي  واملخطط  اأه��داف��ه��ا  على 
الكهربائية.. امل��رك��ب��ات  ال��وف��د  اأع�����ش��اء  ا�شتقل  ث��م 

التي  الكهرو�شوئية  االأل��واح  واطلعوا على حمطة 
املدينة ويتم  10 ميجاواطات تغذي من�شاآت  تنتج 
اطلع  كما   . الكهرباء  �شبكة  اإىل  الفائ�س  حتويل 
وفد البلدية على مباين مدينة م�شدر وا�شتمع اإىل 
ا�شتخدمت  التي  البناء اخل�شراء  �شرح حول مواد 
يف ت�شييدها وعلى اأنظمة اإدارة املباين التي تتوافق 
مع اأرقى معايري التنمية امل�شتدامة والتي ت�شهم يف 
خف�س ا�شتهالك الكهرباء واملياه اإىل نحو الن�شف 
الوفد  اأع�شاء  وا�شتمع   . امل�شابهة  باالأبنية  مقارنة 
واإع����ادة  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  اأ���ش��ال��ي��ب  ���ش��رح ح���ول  اإىل 
ا�شتخدام خملفات عمليات االإن�شاءات وتعرفوا على 
اال�شتدامة  جمال  يف  امل�شتخدمة  التقنيات  اأح��دث 
بهذا  املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق  املتجددة  والطاقة 
وم�شتدامة  متكاملة  اإدارة  يعك�س  مما  اخل�شو�س 

للنفايات . وقال علي حممد احلمادي رئي�س ق�شم 
الزيارة  اإن  الفني والدرا�شات يف بلدية دبي  الدعم 
اأتاحت للوفد فر�شة تبادل االآراء واخلربات حول 
الت�شاميم العمرانية امل�شتدامة مو�شحا اأن البلدية 
عندما تعمل على تطبيق االأنظمة احلديثة الإدارة 
ال��ق��ائ��م��ة تكون  امل����دن  ال��ت��ج��م��ع��ات احل�����ش��ري��ة يف 
خ��ا���ش��ع��ة مل��ج��م��وع��ة م���ن ال����ظ����روف ب��ح��ك��م وج���ود 
اأحياء ومبان وجتمعات قيد اال�شتخدام وما مييز 
مدينة م�شدر هو اأنها تتيح من�شة الختبار اأنظمة 
من  ب��دءا  وا�شع  نطاق  على  وامل��ب��اين  الطاقة  اإدارة 
مرحلة الت�شميم وتوجيه املباين وال�شوارع بحيث 

الطبيعية  واالإن����ارة  التهوية  ���ش��روط  اأف�شل  تتيح 
فرتة  يف  ال�شم�س  م��ن  احل����رارة  اكت�شاب  وخف�س 
واملياه  الطاقة  ا�شتخدام  اإدارة  اإىل  ال�شيف و�شوال 
واإدارة النفايات . من جانبه قال املهند�س �شلطان 
والتخطيط  اال�شتثمار  ق�شم  رئي�س  علي  اآل  زع��ل 
تعك�س  الزيارة  هذه  اأن  م�شدر  مدينة  يف  امل�شتدام 
والدرو�س  اخل��ربات  تبادل  على  اجلانبني  حر�س 
يف  العملية  جت��ارب��ن��ا  خ���الل  م��ن  اكت�شبناها  ال��ت��ي 
بناء واحدة من اأكرث املدن ا�شتدامة يف العامل واإن 
التعاون وت�شافر اجلهود هو يف �شميم ا�شرتاتيجية 

عمل م�شدر .

•• دبي-وام:

اأو�شى تقرير �شهري �شدر عن �شركة األن كابيتال 
امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة � ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��رك��ز دب���ي املايل 
ال�شناعات  ح��ول  ام�س  لها  اإقليميا  مقرا  العاملي 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  يف  ال���دوائ���ي���ة 
املناطق  من  مزيد  باإقامة  املنطقة  دول  حكومات 
توفر  ال��ت��ي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ل�شناعة  احل����رة 
متلك  وق��وان��ني  �شريبية  اإع��ف��اءات  للم�شتثمرين 
وغريها  امل��ال  لراأ�س  مقيدة  غري  وحركة  مي�شرة 
امل�شغلني من  بهدف جذب  االأخ��رى  من احلوافز 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س واال���ش��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة اإىل 
قطاع ال�شناعة التحويلية لالأدوية. وتوقعت األن 
اأنباء  وك��ال��ة  ح�شلت  ال���ذي  تقريرها  يف  كابيتال 
دولة  حت��اف��ظ  اأن  منه  ن�شخة  على  وام  االإم����ارات 
ال��ع��ام احلايل  امل��ت��ح��دة خ��الل  العربية  االإم�����ارات 
اأكرب �شوق لالأدوية  على مكانتها باعتبارها ثاين 
ال�شت  العربية  التعاون اخلليجي  دول جمل�س  يف 

االأع�شاء.
واأو����ش���ح ال��ت��ق��ري��ر اأن���ه مي��ك��ن ل��الع��ب��ني متعددي 
الفر�س  انتهاز  على  يحر�شون  الذين  اجلن�شيات 
اأن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  تتيحها  التي 
توفرها  ال��ت��ي  املختلفة  احل��واف��ز  م��ن  ي�شتفيدوا 
احل���ك���وم���ات االإق��ل��ي��م��ي��ة ب����دال م���ن ان��ت��ظ��ار فرتة 
الت�شجيل الطويلة الإجراءات اال�شترياد ال�شارمة 

والرقابة على االأ�شعار.

ولفت اإىل اأنه ميكن ملجموعات االأعمال التجارية 
املحلية وموزعي املنتجات ال�شيدالنية يف املنطقة 
االأدوية  وال��دخ��ول يف ت�شنيع  امل��ب��ادرة  اأخ��ذ زم��ام 
ذات العالمات التجارية واحل�شول على م�شاعدة 
ال�شركات املتعددة اجلن�شيات يف نقل التكنولوجيا 
وت��رت��ي��ب��ات ال��رتخ��ي�����س اإذ مي��ك��ن اال���ش��ت��ف��ادة من 
املتقدمة  والتكنولوجيا  التجارية  العالمة  ا�شم 
عند ال�شريك االأجنبي واال�شتفادة من املعرفة يف 
ال�شريك  ميتلكها  التي  التوزيع  و�شبكات  ال�شوق 
املحلي. ونبه التقرير اإىل اأن هناك حاجة ملراجعة 
بالتجزئة  والبيع  االإع��الن  املفرو�شة على  القيود 
طبية  و���ش��ف��ة  دون  م��ن  ال�شيدالنية  للمنتجات 
اأهمية  ال�������ش���وق. و����ش���دد ع��ل��ى  ال��ن��م��و يف  ل��ت��ع��زي��ز 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  حكومات  حتقيق 
التوازن بني م�شالح امل�شنعني املحليني واملوردين 
االأجانب واملوزعني وجتار التجزئة وامل�شتخدمني 

النهائيني.
ويقيم تقرير ال�شناعات الدوائية يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي اإمكانيات منو ال�شناعة الدوائية 
يف املنطقة من خالل درا�شة جمموعة متنوعة من 
عوامل النمو باالإ�شافة اإىل االجتاهات والتحديات 

التي تواجه القطاع.
على  للقطاع  م�شتقبلية  ن��ظ��رة  التقرير  وي��ق��دم 
التو�شيات  من  جمموعة  ويقرتح  الطويل  امل��دى 
التي ميكن اأن ت�شاعد اأكرث على جذب اال�شتثمارات 
اأ�شعار االأدوي��ة يف املنطقة قريبة  االأجنبية وجعل 

جدا من متو�شط االأ�شعار العاملية وم�شاعدة ال�شوق 
على النمو ب�شكل عام. وتوقعت �شمينا اأحمد ع�شو 
منتدب يف األن كابيتال يف ت�شريح �شحايف ل� وام 
يف دبي اليوم اأن يحقق قطاع �شناعة االأدوية منوا 
على  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  م�شتداما يف 
يلعب  اأن  ورج��ح��ت   .. وال��ط��وي��ل  املتو�شط  امل���دى 
االأجنبية  واال���ش��ت��ث��م��ارات  امل��ح��ل��ي  االن���ت���اج  زي����ادة 
وا�شتخدام االأدوية اجلني�شة دورا يف تطور ال�شوق 
مدفوعة بالنمو ال�شكاين وارتفاع متو�شط العمر 
الذ يعني مزيدا من تو�شع  االأم��ر  وزي��ادة الدخل 
هي  اجلني�شة  االأدوي��ة  اأن  بالذكر  جدير  القطاع. 
وم�شت  طويلة  م��دد  منذ  ت�شتخدم  طبية  اأدوي���ة 
وب��ذل��ك ميكن  االخ����رتاع  ب��ح��ق  احتفاظها  ف���رتة 
ال�شوق من  اإنتاجها وبيعها يف  االأخ��رى  للم�شانع 
تقوم  ك��م��ا  االخ�����رتاع  ���ش��اح��ب  اإىل  ال���رج���وع  دون 
بابتكار اأدوية جديدة يفوق مفعولها عادة مفعول 

االأدوية املعتادة وحتتفظ بحق االخرتاع لها.
واأكد �شاجني فيغ ع�شو منتدب يف األن كابيتال اأن 
اإجراءات ال�شيطرة على ت�شعري االأدوية االأ�شا�شية 
زيادة  اإىل  ���ش��ي��وؤدي  االإل��زام��ي  ال�شحي  وال��ت��اأم��ني 

الت�شنيع املحلي لالأدوية �شمن القطاع.
وحذر من اأن غياب الرتكيبات الدوائية اجلديدة 
ل��ل��دخ��ول اإىل قطاع  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  ���ش��ت��دف��ع 
ال�شركات  اأعداد  االأدوية اجلني�شة وبالتايل تزايد 
الكبرية يف االأ�شواق االقليمية من خالل م�شاريع 

م�شرتكة مع امل�شنعني املحليني.

وفد بلدية دبي يبحث يف م�شدر تبادل اخلربات
 حول اأف�شل ممار�شات التنمية امل�شتدامة

الإمارات وجمهورية ال�شومال توقعان مذكرة تفاهم 
ب�شاأن العالقات القت�شادية وال�شتثمارية والتنموية

•• اأبوظبي-وام:

وقع �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية ومعايل فوزية يو�شف حاجي عدن نائبة رئي�س الوزراء وزيرة 
خارجية جمهورية ال�شومال التي تزور البالد حاليا بديوان عام وزارة اخلارجية باأبوظبي مذكرة تفاهم ب�شاأن العالقات 
زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  والتنموية وكان  واالإ�شتثمارية  االإقت�شادية  والعالقات  والدبلوما�شية  واالأمنية  ال�شيا�شية 
امل�شلحة  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  التعاون  تعزيز  و�شبل  ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  معاليها  مع  بحث  قد 

امل�شرتكة.

المارات ت�شارك يف اجتماعات جلنة 
القانون اجلمركي العربي املوحد بالقاهرة

•• القاهرة -وام:

ت�شارك دولة االمارات العربية املتحدة يف اعمال اجتماع جلنة القانون اجلمركي 
العربية  ال���دول  جلامعة  العامة  االم��ان��ة  مبقر  ام�س  ب���داأت  التي  امل��وح��د  العربي 
برئا�شة عبد اهلل املقحم مدير عام االدارة القانونية مب�شلحة اجلمارك ال�شعودية 
ال�شتكمال  وذل��ك  العربية  بالدول  اجلمارك  ادارات  يف  القانون  خ��رباء  وم�شاركة 
الثالث  الركائز  اح��د  باإعتباره  املوحد  العربي  اجلمركي  القانون  م��واد  مناق�شة 

الرئي�شية القامة االحتاد اجلمركي العربي بحلول 2015.

•• اأبوظبي-وام:

اإك�����ش��ل ل��ن��دن ل��ل��م��ع��ار���س امل��م��ل��وك م��ن ق��ب��ل �شركة  �شجل م��رك��ز 
اأبوظبي الوطنية للمعار�س - اأدنيك - اأحد اأبرز الوجهات العاملية 
االأوروبية  القارة  يف  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  ب�شناعتي  املتخ�ش�شة 
بعدما   2012 العام  خالل  ومتميزا  قويا  اأداء  املتحدة  واململكة 
املعار�س  �شناعة  قطاع  يف  مرموقة  دولية  جوائز  خم�س  ح�شد 

واملوؤمترات احليوي.
اآل نهيان رئي�س جمل�س  وقال معايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون 
ح�شول  اأن   - اأدنيك   - للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  اإدارة 
املركز على هذه اجلوائز املرموقة اأكرب دليل على جودة اخلدمات 

والبنى التحتية واملرافق املتميزة التي يتمتع بها املركز.
واأكد اأن مو�شم انعقاد االألعاب االأوملبية اأتاح فر�شة متميزة لعر�س 
العاملية  الفعاليات  اأب��رز  اأح��د  ا�شت�شافة  املركز على  ق��درة مرافق 
الكربى والتي حظيت باإ�شادة املنظمني واحل�شور على حد �شواء 
اإال اأن النجاح الذي حققه املركز يف الربع الرابع من العام 2012 
يعك�س قدرة املركز على حتقيق منو م�شتمر وم�شتدام للفعاليات 

التي ي�شت�شيفها يف خمتلف القطاعات االقت�شادية.
الع�شو  الظاهري  حرمل  بن  �شعيد  علي  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
اأبوظبي  اأبوظبي الوطنية للمعار�س ان مدينتي  املنتدب ل�شركة 
ولندن تتمتعان بالعديد من القوا�شم امل�شرتكة خا�شة فيما يتعلق 
بجاذبيتهما ل�شوق �شياحة االأعمال العاملي متوقعا اأن ت�شهد كلتا 
الوجهتني خالل عام 2013 املزيد من النمو يف قطاع املوؤمترات 

واملعار�س و�شياحة احلوافز.
وح�شل املركز على كل من جوائز مركز املعار�س االأف�شل للعام 
املعار�س  اإط��ار جوائز جمعية منظمي  يف  وذل��ك  التميز  وج��ائ��زة 
الدولية وجائزة مركز املعار�س للعام من قبل جوائز الفعاليات 
2012 العاملية باالإ�شافة اإىل جائزة مركز املوؤمترات واملعار�س 

الرائد يف اأوروبا والتي جرت خالل توزيع جوائز ال�شفر العاملية.
وحقق اإك�شل لندن الت�شنيف االأول يف ا�شتبيان اأف�شل 20 مركز 
كاأحد  الرائدة  يعك�س مكانته  الذي  االأمر  معار�س للعام 2012 

اأف�شل الوجهات االأوروبية اجلاذبة يف جمال املعار�س.
اأجرته  الذي  اال�شتطالع  لندن ت�شنيفا متقدما يف  اإك�شل  وحقق 
جملة اأخبار املعار�س العاملية وذلك عن فئات اأف�شل خربة للزوار 

ح�شور  جتربة  واأف�شل  للم�شتهلكني  املوجهة  الفعاليات  خ��الل 
للعار�شني وفئة اأف�شل منظم للفعاليات.

خم�شة  ع��ن  يزيد  م��ا   2012 ال��ع��ام  يف  لندن  اإك�شل  وا�شتقطب 
ماليني زائر االأمر الذي �شاهم بتوفري ما يزيد عن 1.8 مليار 
جنيه ا�شرتليني 8.3 مليار درهم كعوائد اقت�شادية ملدينة لندن. 
وا�شت�شاف املركز �شبع فعاليات اأوملبية و�شتا مثلها خالل االألعاب 
ال��ذي يجعل من  االأم��ر  االحتياجات اخلا�شة  ل��ذوي  الباراأوملبية 

املركز املجمع االأكرث تنوعا يف تاريخ االألعاب االأوملبية املعا�شرة.
عام  من  ال��راب��ع  الربع  يف  متميزا  اأداء  لندن  اإك�شل  مركز  وحقق 
2012 حيث �شهدت هذه الفرتة ا�شت�شافة العديد من الفعاليات 
املرموقة والتي كان من اأبرزها كل من جازتيك الفعالية الرائدة 
امل�شال  وال��غ��از  الطبيعي  ال��غ��از  لقطاعات  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
املتخ�ش�شة  العاملية  املعار�س  اأكرب  العاملي  ال�شفر  �شوق  ومعر�س 
يف قطاع ال�شياحة وال�شفر باالإ�شافة اإىل ناديك�س �شاوث الفعالية 
الفنية املتميزة التي �شهدت زيادة عدد الزوار بن�شبة �شبعة باملائة 
اأكرب  نال  ال��ذي   2012 انرتنا�شونال  �شالون  ومعر�س  �شنويا 

تواجد للعار�شني منذ 40 عاما من تاريخ اإقامته.

طلب الكتتاب على �شندات الإمارات دبي الوطنيمركز اإك�شل لندن يحقق اأداء متميزا ويح�شد خم�ض جوائز عاملية خالل 2012 
 فاق القيمة املطلوبة بنحو 3.5 مرة 

•• دبي-وام:

اأن  � ام�س  اآ�شيا  اأوروب��ا و�شرق  � املالية العاملية التي تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب  اأعلنت بور�شة نا�شداك دبي 
االإقبال على �شندات بنك االإمارات دبي الوطني التي اأدرجتها يف البور�شة موؤخرا بقيمة 750 مليون دوالر اأمريكي 

فاق القيمة املطلوبة بنحو 3.5 مرة من خالل ت�شجيل ما يزيد على 160 طلبا لالكتتاب.
وقالت البور�شة يف بيان �شحايف �شدر عنها اإن هذا االأمر يعك�س االإقبال الكبري على �شندات البنك من امل�شتثمرين 
على امل�شتويني االإقليمي والدويل حيث توزع الطلب بن�شبة 47 يف املائة من منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 

و 28 يف املائة من اآ�شيا و 25 يف املائة من اأوروبا.
اأن هذا االإدراج يعزز مكانة االإم��ارة كوجهة رئي�شة الإدراج االأوراق املالية ذات الدخل الثابت وبذلك ترتفع  واأكدت 
مليار   19.7 اإىل  دبي  بور�شات  يف  املدرجة  االإ�شالمية  ال�شندات  وال�شكوك  التقليدية  لل�شندات  اال�شمية  القيمة 

دوالر اأمريكي.
وقال ه�شام عبد اهلل القا�شم نائب رئي�س جمل�س االإدارة يف بنك االإمارات دبي الوطني يف ت�شريح �شحايف له اإن ما 
تتمتع به نا�شداك دبي من مكانة رفيعة كبور�شة عاملية �شتتيح ل�شندات بنك االإمارات دبي الوطني اجلديدة مزايا 
للبنك  �شيتيح  دبي  نا�شداك  ال�شندات يف  اإدراج هذه  اإن  واأ�شاف  اأعماله وخارجها.  تواجد  اأو�شع يف منطقة  انت�شار 

اال�شتفادة من الدعم الذي تقدمه البور�شة يف اإطار عمل تنظيمي دويل داخل دولة االإمارات العربية املتحدة.
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العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/563 تنفيذ عقاري
ان طالب  االق��ام��ة مبا  امل��ح��دودة  جمهول حمل  )توليف(  امنيات  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ كا�شابالنكا هولدجن م م  ح - ملالكها حممد �شايف وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�شام�شي   
بتاريخ  االرب��ع��اء  ي��وم  ع��ق��اري  ا�شتئناف   2010/555 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  باحلكم  نعلنكم 
بعدم قبول  امل�شتاأنف واحلكم  بتعديل احلكم   -1  : وذلك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2011/10/26
الدعوى اال�شلية مبواجهة امل�شتاأنفة االوىل امنيات للتطوير العقاري لعدم ال�شفة. بالزامكم 
ب�شداد مبلغ وقدره )3.919.698 درهم( والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية احلا�شل يف 2008/11/27  وحتى ال�شداد التام، ت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االع��الن.    وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
هذا  ن�شر  تاريخ  يوما من   15 خ��الل  امل��ذك��ور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية 

االعالن. 

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1093 عقاري كلي                                          

اىل املدعى عليه   /1- �شركة ادمنتون ادماير   جمهول حمل االقامة مبا ان 
ح�شن  �شلمان  حممد  وميثله:  العزيزي   ها�شم  عي�شى  ها�شم  /يو�شف  املدعي 
البيع  عقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ال�شابري   
املوؤرخ 2008/11/8 والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )375000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة. وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/18 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،  ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1167  ا�ستئناف مدين
ا�شماعيل  امل�شتاأنف �شدهما/ 1 -حممد عمران عناية اهلل خان 2-  اىل 
عبداهلل ح�شن عبداهلل جمايل جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف 
�شالح  حممد  م�شطفى  ن��وال  وميثله:  الهاجري  مذكر  نا�شر  /مذكر 
 2012/67 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املرباطي 
املوافق  بتاريخ 2012/12/27 وح��ددت لها جل�شه يوم االح��د  مدين كلي 
ch2.D.17 وعليه  2013/4/21 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم  
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/54  ا�ستئناف مدين

اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1 -برن�س فاراخ داد 2- ا�شماعيل عبداهلل ح�شن 
عبداهلل جمايل  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /مذكر نا�شر 
قد  امل��رب��اط��ي  �شالح  حممد  م�شطفى  ن��وال  وميثله:  ال��ه��اج��ري  مذكر 
كلي  م��دين   2012/69 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف 
املوافق 2013/4/21  االحد  يوم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2013/1/21 
يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق���م   بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

مذكرة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/125  ا�ستئناف جتاري

منذر   -2 ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �شالون  -م��اه   1 �شدهما/  امل�شتاأنف  اىل 
تي�شري عبدالقادر هندي جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك 
دبي التجاري- �س م ع وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم  قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  2012/1253 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
ال�شاعة  املوافق 2013/4/7  2012/12/25 وحددت لها جل�شه يوم االحد 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم  ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/57 مدين كلي                                          

اىل امل��دع��ى عليه   /1- و���ش��اج ع�شام اجل��اب��ي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
ع�شام عبداللطيف عطوي وميثله : حبيب حممد �شريف عبداهلل املال   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى  عليهما بالت�شامن والتكافل والت�شامم فيما 
املحاماة والفائدة  بينهم مببلغ وقدره )502000.00 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية 
بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/9 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل، )وامرت بتق�شري 

امل�شافه لت�شبح ثالث ايام من تاريخ الن�شر(
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/57 مدين كلي                                          
اىل املدعى عليه   /1- �شركة وي بروبريتيز انرتبروكر )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ع�شام عبداللطيف عطوي وميثله : حبيب حممد �شريف عبداهلل املال   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى  عليهما بالت�شامن والتكافل 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   502000.00( وق��دره  مببل  بينهم  فيما  والت�شامم 
املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
ال�شاعة   2013/4/9 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  بالكفالة.   املعجل  بالنفاذ 
9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل، 
ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. )وامرت بتق�شري امل�شافه لت�شبح 

ثالث ايام من تاريخ الن�شر(
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/35 عقاري كلي                                          

ان  �شاندوفال ليمتد جمهول حمل االقامة مبا  بافاريا جلف  املدعى عليه   /1-  اىل 
املدعي /براين كالرك وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى 
ال�شادر  خات�شادوريان  مينا�س  د.  حمكم  حكم  على  بالت�شديق  املطالبة  ومو�شوعها 
بتاريخ 2012/8/9 يف الدعوى رقم 2011/200 مركز دبي للتحكيم الدويل دياك املبني 
منطوقه ب�شدر هذه ال�شحيفة واملرفق بحافظة امل�شتندات املقدمة مع هذه ال�شحيفة 
املوافق  االثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة   2013/4/15
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على االقل، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1753 جتاري كلي                                          

اىل املدعى عليه   /1- اوج�شت �شتورك كي جي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
ال�شركة العربية االمريكية للتكنولوجيا ) ارامتك(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى  عليها مببلغ وقدره )183.301.295 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9%  من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام.    وحددت 
لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل، علما بان مت احالة الدعوى 

للدائرة التجارية الكلية احلادية ع�شر لنظرها.
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1887 جتاري كلي                                          

اىل املدعى عليه   /1- رائد احمد النمر  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�شوبر 
���س.ذ.م.م  وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد اقام  ال�شيارات  براي�س لتاجري 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى  عليه مببلغ وقدره )135000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاقة قيمة ال�شيك 
يف 2012/3/8 وحتى ال�شداد  التام. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/21 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على االقل، 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/653  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  االب�شار  نور  حممد  علي  مبارك  مدعي/حممد 
عليه: �شركة عبدال�شتار للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  
عبدال�شتار  اعالنه/�شركة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر حيث  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/3
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/7
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/670  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد ذاكر ح�شني �شومون اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: زارينا 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  للخياط  كوتورز 
املطلوب اعالنه/زارينا كوتورز للخياط اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/4/3 موعدا  املوافق 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/7
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10754 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/50  عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  جيدا  ليت  مياه  مدعي/خ�شرو 
كرنافويل للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
االمارات     اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اعالنه/كرنافويل  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/3 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10754 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/53  عم جز - م ع- ب- اأظ

الراقي  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  ا�شادار  مياه  مدعي/ما�شوم 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للنقليات 
املطلوب اعالنه/ الراقي للنقليات العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/4/3 موعدا  املوافق 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/715  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  خان  الدين  �شافور  خان  الدين  مدعي/كتوب 
عليه: عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/3 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ   2013/4/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/536  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ابو �شفيان عبدالقيوم اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: احللو للنجارة 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  اليدوية 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  اليدوية  للنجارة  احللو  اعالنه/ 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/03
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/20
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/411  جتاري جزئي      
اىل املحكوم عليه/1- حممد ا�شحاق �شري علي   جمهول حمل االقامة 
يف   2013/2/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ حممد اب�شار ليت نور حممد : بالزام 
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ 20000 ع�شرون الف درهم - والزمته 
بالر�شوم و امل�شاريف.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 
دبي  مكتوم حاكم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 

وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/61 مدين كلي                                            

االقامة  البلو�شي جمهول حمل  اك��رب جمعه ج��الل  عليه /1- ميعاد ج��الل  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي /�شركة ميلو انرتنا�شيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م  وميثله: نبيه احمد 
اململوكة  ال�شيارات  با�شرتداد  املدعية  احقية  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ب��در   
مملوكة  غري  لكونها  جت��اري   2010-164 رقم  التحفظي  احلجز  مبوجب  واملحجوزة  لها 
للمدعى عليها الثانية والغاء القرار ال�شادر يف احلجز التحفظي املت�شمن ايقاع احلجز 
والر�شوم    واملوا�شالت  الطرق  هيئة  لدى  اث��اره  وازال��ة  للمدعية  اململوكة  ال�شيارات  على 
وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/4/15 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 االقل،   
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/110 مدين جزئي                                            

اىل املدعى عليه /1- عمرو حممد كمال علي ابراهيم جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /بنك ام القيوين الوطني �س م ع قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )10730.68 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد  واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية 2.49% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/4/10  ال��ت��ام.    وح��ددت لها جل�شة يوم االربعاء 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االقل،   
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1714 جتاري كلي                                              
ا�شينا  ابراهيم  ذ.م.م 2-  �شركة  لتنظيف  املدينة خلدمات  اف��راح  املدعى عليهما /1-  اىل 
م  �س  الوطني  القيوين  ام  املدعي /بنك  ان  االقامة مبا  ابوتني- �شامن جمهويل حمل 
ع  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(   406293.47( وق����دره  مببلغ 
االتفاقية بواقع 13% �شنويا والتاأخريية 3% �شنويا وذلك من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل 
يف 2012/8/26 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/4/22 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االقل،   
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/392 عقاري كلي                                              

امل��دع��ي /فرقان  ان  االق��ام��ة مب��ا  وان بيك جمهول حم��ل  كيو  امل��دخ��ل /1-  اىل اخل�شم 
احمد ال�شيخ وميثله: نا�شر مال اهلل حممد غامن   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بف�شخ مذكرة التفاهم املوؤرخة 2008/6/24 واتفاقية البيع املوؤرخة 2009/3/19 
عليه  للمدعي  املدعى  من  ال�شادرين   442142 و   442141 رقمي  ال�شيكني  وبطالن  ورد 
وامل�شحوبني على البنك التجاري الدويل والغاء كافة االثار املرتتبة عليهما والزام املدعي 
عليه بت�شليمهما للمدعي والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.  . وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
املوافق 2013/4/22 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل، و يف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/93 مدين جزئي                                                

اىل املدعى عليه /1- �شاجد ح�شن تاروكاين ح�شن جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /راجيندران ناتي�شان وميثله: عبدالرحمن عبداهلل ح�شني امل�شرب قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مببلغ 
وقدره )70.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
املوافق  االح���د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت   .   2012/10/20 ال��ب��الغ  ت��اري��خ  م��ن   %9
2013/4/7 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،  
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/27 مدين كلي 

اىل املدعى عليه /1- احمد علي اكرب دان�س ن��زار  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /مهدي حممد جوكار وميثله: عامر �شيد حممد �شيد حمي 
رو�شن املرزوقي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري 
املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�س 
ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/4/10  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  . وح��ددت 
قانونيا  او من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.C.15 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على االقل،  
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10755 بتاريخ 2013/4/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/347 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- اي باك للتغليف ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ عبدالرحمن فايكيلريي ابراهيم فايكيلريي   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�شافة 
اىل مبلغ 73 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأق����ام جمل�س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع احتاد 
االإمارات لكرة الطاولة يوم اجلمعة املا�شي مبردف 
�شيتي �شنرت بطولة اجلاليات بكرة الطاولة، وذلك 
ملتقى  ل�  امل�شاحبة  الرتويجية  الفعاليات  اإط��ار  يف 
ت�شت�شيفه  ال��ذي   2013 والريا�شة-دبي  ال�شالم 
يومي  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  م��رة  الأول  دب��ي 
وي��ن��ظ��م��ه جم��ل�����س دبي  اأب���ري���ل اجل����اري  23 و24 
والريا�شة  ال�شالم  منظمة  مع  بالتعاون  الريا�شي 
الدولية حتت �شعار معا بالريا�شة .. نبني ال�شالم 
امل�����ش��ت��دام و���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة م�����ش��ارك��ة وا���ش��ع��ة من 
العربية  االإم��ارات  بدولة  املقيمة  خمتلف اجلاليات 
املتحدة، وتناف�س اأكرث من 150 العب والعبة على 
مدار يوم كامل يف فر�شة فريدة من نوعها لتالقي 
ال�شعوب يف اأجواء ريا�شية واجتماعية مميزة، حيث 
تواجدت جاليات دول عديدة، مثل: �شلطنة عمان، 

تون�س، م�شر، الهند، باك�شتان، �شنغافورة وغريها.
وح�����ش��ر امل��ن��اف�����ش��ات د.اأح���م���د ال�����ش��ري��ف اأم����ني عام 
جمل�س دبي الريا�شي رئي�س اللجنة املنظمة مللتقى 
احتاد  رئي�س  ال��ه��اج��ري  داود  وال��ري��ا���ش��ة،  ال�����ش��الم 

العام  ال�شر  اأم��ني  ال��زرع��وين  ال��ط��اول��ة، ح�شن  ك��رة 
الحتاد الطاولة، اأحمد املهريي مدير ق�شم االأندية 
مبجل�س دبي الريا�شي ورا�شد الكمايل املن�شق العام 

للملتقى.

بتتويج  ك��ب��ار احل�����ش��ور  ق����ام  ال��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام  ويف 
وتوزيع  االأوىل  امل��راك��ز  على  احلا�شلني  الالعبني 
اأف�شل  ت��ك��رمي  ج��ان��ب  اإىل  الت�شجيعية،  اجل���وائ���ز 

امل�شاركني وفريق العمل املنظم للحدث.

بطولة اجلاليات لكرة القدم
على �شعيد اآخر توا�شل اللجنة املنظمة ا�شتعداداتها 
املقرر  القدم  لكرة  اجلاليات  بطولة  الإقامة  املكثفة 
اأب��ري��ل( بنادي  اإق��ام��ت��ه��ا ي��وم بعد غ��د االأرب���ع���اء )3 
ب��ل��دي��ة دب����ي، ح��ي��ث ي��ت��وق��ع م�����ش��ارك��ة ف��ري��ق قدامى 
عام  ال��ع��امل  ك��اأ���س  اإىل  امل��ت��اأه��ل  االإم������ارات  منتخب 
الربازيل،  االرجنتني،  جاليات:  جانب  اإىل   1990

االأردن، فل�شطني، تون�س، املغرب وم�شر.
 1( االث��ن��ني  ال��ي��وم  البطولة  ق��رع��ة  �شحب  و�شيتم 
�شتقام  حيث  الريا�شي،  دب��ي  جمل�س  مبقر  اأب��ري��ل( 
املناف�شات بخروج املغلوب من مرة واحدة، بداية من 

دور الثمانية و�شوال اإىل املباراة النهائية.
العديد  اأطلقت  قد  للملتقى  املنظمة  اللجنة  وكانت 
االأكرب  ال���دويل  للحدث  امل�شاحبة  الفعاليات  م��ن 
نخبة  م�����ش��ارك��ة  ي�شهد  اأن  ي��ت��وق��ع  وال����ذي  واالأه�����م 
والريا�شية،  واملجتمعية  ال�شيا�شية  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
والفار�شني  املواطنات  الفار�شات  من   15 قام  حيث 
النا�شئني حتت 12 عاما بال�شري يف �شحراء منطقة 
اخلوانيج والورقاء بدبي رافعني علم دولة االإمارات 

العربية املتحدة و�شعار امللتقى، كما مت ت�شكيل ر�شم 
لوحة اأكرب �شورة حلمامة �شالم يف العامل با�شتخدام 
جيني�س  مو�شوعة  دخلت  التي  البال�شتيكية  االزرار 
ف�شيف�شاء  لوحة  الأك��رب  العاملية  القيا�شية  ل��الأرق��ام 

للمدار�س  الر�شم  م�شابقة  انطلقت  كما  ال��ع��امل،  يف 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة ال��ت��ي ت��ت��وا���ش��ل ح��ت��ى بداية 
الرتويجية  العمل  ور���س  جانب  اإىل  املقبل  ال�شهر 

التي تقام يف املدار�س واجلامعات بدبي.

�شليمان،  �شعيد  خليفة  �شعادة  ان�شم 
مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة 
ورئي�س جمل�س االإدارة االأ�شبق للنادي 
نادي  اإدارة  جمل�س  لع�شوية  االأه��ل��ي، 

االإمارات لل�شيارات.
خليفة  ب��ان�����ش��م��ام  اإع����الن����ه  وخ������الل 
���ش��ل��ي��م��ان، ق����ال ال���دك���ت���ور حم��م��د بن 
�شليم، رئي�س نادي االإمارات لل�شيارات، 
يف  ه���ام���ا  دورا  ���ش��ي��ل��ع��ب  ���ش��ع��ادت��ه  اأن 
لريا�شة  ال��وط��ن��ي��ة  هيئتنا  م�����ش��اع��دة 
م��ع��امل م�شتقبل  ر���ش��م  ال�����ش��ي��ارات ويف 
وقال:  ال��دول��ة.  يف  ال�شيارات  ريا�شة 
خربة  �شليمان  خليفة  ���ش��ع��ادة  مي��ل��ك 
�شك  وال  الريا�شة  يف  وطويلة  كبرية 

لتطبيق  الهادفة  جهودنا  �شيعزز  باأنه 
تنظيم  خ��الل  العاملية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
فعاليات ريا�شات ال�شيارات يف الدولة 
ع�شوية  يف  �شليمان  خليفة  وين�شم   .
جمل�س اإدارة نادي االإمارات لل�شيارات 
اإىل كل من بن �شليم، خلدون املبارك، 
حممد عتيق القمزي و�شعيد الطاير. 
وي���اأت���ي ان�����ش��م��ام��ه يف وق���ت ب���ات فيه 
وال�شياحة  لل�شيارات  االإم����ارات  ن��ادي 
الوطنية  والهيئات  النوادي  اأبرز  اأحد 
ل��ري��ا���ش��ة امل���ح���رك���ات يف ال���ع���امل، وله 
ال��ت��ع��ل��ي��م، البحث  ق��ط��اع��ات  ري����ادة يف 
وال��ت��دري��ب.  ويعترب ن���ادي االإم����ارات 
والوحيد  الر�شمي  املمثل  لل�شيارات 

يف دول����ة االإم������ارات ل��ك��ل م��ن االحت���اد 
الدويل لل�شيارات فيا ، الهيئة الدولية 
ال�شيارات،  ري���ا����ش���ة  ع���ل���ى  امل�������ش���رف���ة 
النارية  ال��دراج��ات  من  لكل  ونظرائه 
فيم ، الكارتينغ �شي اآي كي وال�شيارات 
الكال�شيكية فيفا. وي�شرف النادي على 
تنظيم اأكرث من 140 فعالية �شنويا، 
ال�شحراوية  ال�����ش��ب��اق��ات  م���ن  ب�����دءا 
الكربى  �شباق اجلائزة  الطويلة حتى 

للفورميوال1. 
لل�شيارات  االإم����ارات  ن��ادي  على  وتقع 
لكونه  ن����ظ����را  ك����ب����رية  م���������ش����وؤول����ي����ة 
�شباق  ل��ف��ع��ال��ي��ات  التنظيمية  اجل��ه��ة 
الكربى  ل���ل���ط���ريان  االحت������اد  ج���ائ���زة 

للفورميوال1 اأبوظبي غراند بري مع 
�شركة اأبوظبي الإدارة ال�شيارات. 

كما ويعترب النادي، والذي يقوم اأي�شا 
ال�شحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  بتنظيم 
ورايل دب��ي ال��دويل، اأح��د اأرب��ع هيئات 
وط���ن���ي���ة ل���ري���ا����ش���ة ال�������ش���ي���ارات على 
بتقدمي  لها  م�شرح  ال��ع��امل  م�شتوى 
تدريبات بالنيابة عن االحتاد الدويل 
ل��ل�����ش��ي��ارات، وال���ت���ي ت��رك��ز ب��وج��ه عام 
املتناف�شني  امل�����ش��وؤول��ني،  �شالمة  على 
واجلماهري.  وبالرغم من اأنه تاأ�ش�س 
يف العام 1965، اإال اأن نادي االإمارات 
ل��ل�����ش��ي��ارات مت��ك��ن م���ن حت��ق��ي��ق تقدم 
املحركات  ريا�شة  يف  وا�شتثنائي  كبري 

ال�شمو  اعتماد �شاحب  الدولة بعد  يف 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
االإدارة  جمل�س  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء 
لل�شيارات  االإم�����ارات  ل��ن��ادي  اجل��دي��د 
ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ي��م، وال����ذي 
بدوره بذل جهدا كبريا لتعزيز مكانة 

النادي حمليا واإقليميا وعامليا. 
النادي  انتقل   ،2007 نوفمرب  ويف 
ال��واق��ع يف  اإىل مقره اجلديد احل��ايل 
ب��ع��د م��ك��رم��ة �شامية  امل���م���زر  م��ن��ط��ق��ة 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  من �شاحب 
اأم��ر بتخ�شي�س قطعة  وال���ذي  را���ش��د 
اأر����س ل��ل��ن��ادي. وب��ع��د ع���ام، اأ���ش��ب��ح بن 

املجل�س  يف  ين�شم  ع��رب��ي  اأول  �شليم 
ومتت  ال�����ش��ي��ارات  لريا�شة  العمومي 
الدويل  االحت��اد  رئي�س  بنائب  ت�شمية 

لل�شيارات فيا لقطاع الريا�شة. 
لل�شيارات  االإم�������ارات  ن����ادي  وي���ه���دف 
كافة  يف  االإماراتيني  م�شاركة  لتعزيز 
املحلية  امل��ح��رك��ات  ري��ا���ش��ات  فعاليات 
اأطلق   ،2009 ال��ع��ام  ويف  وال��ع��امل��ي��ة. 
لتجنيد  خ���ا����ش���ا  ب���رن���اجم���ا  ال����ن����ادي 
وت���دري���ب امل��ت��ط��وع��ني وامل���راق���ب���ني يف 
نادي  بتاأ�شي�س  وقام  ال�شيارات  ريا�شة 
م��ت��ط��وع��ي ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��ارات بهدف 
لي�شبحوا  االإم���ارات���ي���ني  ودع���م  اإدارة 
ال�����ش��ي��ارات يف  ري��ا���ش��ة  اأ���ش��ا���س هيكلة 

الدولة. 
االإم�����ارات  ف����ازت   ،2012 ال��ع��ام  ويف 
ل���ل���ع���ام ال����ث����اين ع���ل���ى ال����ت����وايل بلقب 
ال�شيارات،  ل��ري��ا���ش��ة  م��ت��ط��وع  اأف�����ش��ل 
اأقامه االحتاد  ال��ذي  وذل��ك يف احلفل 
الدويل لل�شيارات فيا لتتويج اجلهات 
ي�شم  وال��ي��وم  املتميزين.  واالأع�����ش��اء 

ال�شيارات  ري��ا���ش��ة  م��ت��ط��وع��ي  ن�����ادي 
لل�شيارات  االإم�������ارات  ل���ن���ادي  ال��ت��اب��ع 
م��ن حوايل  1000 ع�شو  م��ن  اأك���رث 
64 جن�شية خمتلفة، والذين يلعبون 
دورا هاما يف �شمان اأمن و�شري بطولة 
الكربى  ل���ل���ط���ريان  االحت������اد  ج���ائ���رة 

للفوروميوال1 اأبوظبي غراندبري. 

يف اإط���ار حر�س ب��رودرف��ت اأك��ادمي��ي على 
دع���م ورع���اي���ة ���ش��ب��اب امل��واط��ن��ني ، حمبي 
املت�شابق  حظي   ، ال�شيارات  �شباق  ريا�شة 
اأالإمارتي حممد حبيب امللقب ب�  بو �شنب ، 
على دعم ورعاية �شركة برو درفت اأكادميي 
يف كافة املناف�شات والبطوالت وال�شباقات 
اال�شتعرا�شية التي �شي�شارك فيها ، وتاأتي 
ه����ذه ال���رع���اي���ة الإب���ط���ال ال�����ش��ب��اق��ات من 
الدرفت  م��ن��اف�����ش��ات  ال���دول���ة يف  م��واط��ن��ي 
اأبطال  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة  امل����ه����ارات  ،ل���دع���م 
املناف�شة يف جميع  ال�شباقات وحثهم على 

ال�شباقات اال�شتعرا�شية .
 من جهته اأكد حممد الفال�شي مدير عام 
لدعم  ، على حر�شه  اأك��ادمي��ي  ب��رودرف��ت 
كل ما من �شاأنه النهو�س بهذه الريا�شة 
اال�شتعرا�س  و  ال�شيارات  ه��واة  وتوجيه   ،
ب�شكل  ل��ل��ظ��ه��ور   ، امل��واط��ن��ني  �شبابنا  م��ن 
اح����رتايف م��ت��األ��ق و مم��ار���ش��ة ه��واي��ت��ه��م يف 
يف  وامل�����ش��ارك��ة   ، لها  املخ�ش�شة  ال�شاحات 
واملناف�شة   ، وامل�شابقات  ال��ب��ط��والت  ك��اف��ة 
جناحات  وحتقيق  االإم�����ارات  دول���ة  با�شم 
من �شاأنها اإعالء علم االإمارات يف املحافل 

اأن  اإىل  الف��ت��ا   ، ال�شباقات  ل��ه��ذه  ال��دول��ي��ة 
اأكادميي ، تعد اول اأكادميية يف  برودرفت 
ال�شرق االأو�شط لتعليم مهارات االجنراف 
اأ�شحاب  ت��دري��ب  يف  وتعتمد   ، ال��درف��ت  و 
اأ�شاليب  و  منهجية  ع��ل��ى  ال��ه��واي��ة  ت��ل��ك 
اأك����رب ق���در مم��ك��ن من  م��درو���ش��ة ت�شمن 

اال�شتفادة و املتعة و ال�شالمة .
املحركات  ريا�شة  اأن  اإىل  الفال�شي  واأ�شار 
و خ��ا���ش��ة اال���ش��ت��ع��را���س و االجن�������راف ، 
ت�����ش��ت��ح��ق اه���ت���م���ام اأك�����رب م���ن امل��ج��ت��م��ع و 
حمبيها  لها  الأن��ه��ا  الريا�شية  املوؤ�ش�شات 

اأنها  اإىل  م�شريا   ، وع�شاقها  وجمهورها 
ال�شيارات  اأع���دادا كبرية من ه��واة  جت��ذب 
ال��ت�����ش��اب��ق ، مم��ن ه��م يف حاجة  و ع�����ش��اق 
و  لتنمية  للمحافظة  والتوجيه  للرعاية 
 ، �شحيح  اح���رتايف  ب�شكل  مهاراتهم  دع��م 
 ، تلك  مبادرته  تكون  اأم��ل��ه يف  ع��ن  معربا 
ال�شركات  كافة  وحتفز  حتث  اأوىل  خطوة 
اأخريني  مت�شابقني  لتبني  امل��وؤ���ش�����ش��ات  و 
مناف�شات  وخلق  الريا�شة  بهذه  لالرتقاء 
ال�شباب  منها  ي�شتفيد  واآم��ن��ة  اح��رتاف��ي��ة 

املواطن و املجتمع.

ووجه املت�شابق حممد حبيب - والذي يعد 
هذا  يف  االإقليميني  املت�شابقني  اب��رز  م��ن 
النوع من ريا�شة املحركات ،واحلا�شل على 
اأو�شمة عديدة خالل ال�شنوات  بطوالت و 
ل� برودرفت اكادمي على  األ�شكر   ، املا�شية 
رعايتها له ، موؤكد على اأنه �شيكون بقدر 
هذه الثقة والدعم والرعاية ، و�شيحر�س 
على لقب بطل االإم��ارات و تعزيز مكانته 
يف هذه الريا�شة ، يف نهائيات بطولة روح 
االإحت����اد ال��ت��ي �شتقام االأ���ش��ب��وع امل��ق��ب��ل يف 

حلبة موتوربلك�س يف اأم القيوين. 

برودرفت اأكادميي تبادر برعاية حبيب ا�شتعدادا لنهائيات بطولة روح الإحتاد

      خليفة �سليمان ين�سم ملجل�س اإدارة نادي الإمارات لل�سيارات

ابن �شليم:رئي�ض جمل�ض اإدارة النادي الأهلي الأ�شبق يلعب دورًا هامًا يف ر�شم معامل م�شتقبل ريا�شة ال�شيارات الإماراتية

ختام بطولة كرة الطاولة الرتويجية مللتقى ال�سالم والريا�سة بدبي

ف����ري�����ق ق���دام����ى الإم����ارات و7 جالي����ات يف بط��ول����ة ك���رة الق����دم الأربع�������اء

الثانية  املرحلة  فعاليات  االثنني  اليوم  م�شاء  ت�شتاأنف 
ل���ك���رة قدم  وال�����ش��ب��اب اخل��ام�����س  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  م���ن دوري 
النا�شئة  ملراكز  العامة  االإدارة  تنظمه  ال��ذي  ال�شاالت 
بنظام  االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  اإحدى موؤ�ش�شات 
الريا�شي،  ال�شارقة  جمل�س  مع  بالتعاون  املجموعات، 
لفعاليات  الر�شمي  امل�����ش��روب  �شويت  ب��وك��اري  و���ش��رك��ة 

مراكز النا�شئة الريا�شية.
حيث تقام 8 مباريات بواقع 4 مباريات لفئة النا�شئة، 
املباراة  يف  يتقابل  ال�����ش��ب��اب  لفئة  اأخ����رى  م��ب��اري��ات  و4 
املدام  فريق  يالقي  فيما  وكلباء،  الثميد  فريقا  االأوىل 
ن��ظ��ريه وا����ش���ط، وجت��م��ع امل���ب���اراة ال��ث��ال��ث��ة ب��ني فريقي 
ال��ذي��د وخ��ورف��ك��ان، اأم���ا امل��ب��اراة ال��راب��ع��ة فيالقي فيها 
فريق املليحة نظريه دبا احل�شن، وذلك لفئتي النا�شئة 

وال�شباب.
امل��رح��ل��ة االأوىل فوز  ال��راب��ع��ة م���ن   و���ش��ه��دت اجل���ول���ة 
بنتيجة  النا�شئة  لفئة  املليحة  على نظريه  امل��دام  فريق 
امل��دام الالعب �شعيد را�شد  اأه��داف فريق  7-3 و�شجل 
عبيد حم��م��د هدفني،  اهلل  ع��ب��د  وال���الع���ب  اأه�����داف   4
والالعب حممد �شعيد عبيد هدف، فيما �شجل اأهداف 
وحمدان  �شعيد  مهري  ماجد  ال��الع��ب  م��ن  ك��ل  املليحة 
دبا احل�شن  وا�شط نظريه  واكت�شح فريق  اأحمد علي.  
اأه��داف وا�شط كل من الالعب  10-3 و�شجل  بنتيجة 
�شعود عبد الرزاق وحمد �شامل را�شد واأحمد علي اأحمد 
ابراهيم  و�شيف  هاتريك  ح�شن  علي  و�شيف   ، هدفني 
هدفاً واحداً. فيما �شجل لدبا احل�شن كل من الالعب 

ذياب عبد اهلل ووليد علي اأحمد. 
 2-3 بنتيجة  كلباء  وتغلب فريق خورفكان على فريق 

و���ش��ج��ل خل��ورف��ك��ان ك��ل م��ن ال��الع��ب ف��ه��د ح���امت مراد 
وحممد علي خمي�س وحممد اأحمد �شعيد، بينما �شجل 
اأهداف فريق كلباء كل من الالعب علي حميد ابراهيم 

و�شامل بن ثاين. 
فيما فاز فريق الثميد على نظريه الذيد بنتيجة 3-7 
يو�شف  ال��الع��ب  م��ن  ك��ل  الثميد  فريق  اأه���داف  و�شجل 
�شامل وحممد علي وحمدان حممد و علي عبيد خليفة 
و�شامل حممد �شامل، و�شجل اأهداف فريق الذيد كل من 
الالعب حمدان عبد العزيز و�شامل �شعيد و�شعيد حميد 

حممد. 
ويف مباريات فئة ال�شباب فاز فريق املليحة على نظريه 
را�شد  من�شور  للمليحة  و�شجل   4-6 بنتيجة  امل���دام 
وعمر م�شبح وحممد مهري �شعيد، فيما �شجل لفريق 
املدام حمد ال�شريحي وعبيد �شعيد عبيد ورا�شد �شعيد. 
بنتيجة  احل�شن  دبا  فريق  على  وا�شط  فريق  فاز  فيما 
ابراهيم  ال��الع��ب حممد  وا���ش��ط  اأه���داف  و�شجل   3-5
هاتريك وكل من الالعب خالد ابراهيم مو�شى وحممد 
يو�شف هدفاً واحداً، و�شجل لدبا احل�شن كل من حمد 

حممد وحممد عبد اهلل �شامل وعلي عبد اهلل علي.
بينما فاز فريق الثميد بنتيجة 6-3 على فريق الذيد 
خلفان  للفائز  و�شجل  بينهما  جمعت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف 
لفريق  �شجل  فيما  اهلل،  رحمة  وحممد  خلفان  حممد 

الذيد من�شور مو�شى وخليل حممد.
التي جمعت بني فريقي خورفكان  االأخ��رية  املباراة  اأما 
وكلباء فح�شمها فريق خورفكان ل�شاحله بنتيجة 3/5 
و�شجل خلورفكان خالد خمي�س خلفان وحميد خمي�س 

و�شعيد حممد وعبد الرحيم ح�شن.

دوري  يف  النهائي  ن�شف  ال���دور  اإىل  املتاأهلة  ال��ف��رق  عقد  اكتمل 
�شفن اآب لكرة القدم ملوؤ�ش�شات حكومة دبي ، التي ينظمها جمل�س 
دبي الريا�شي و�شركة دبي للمرطبات مب�شاركة 41 فريقا متثل 
وتتناف�س  بدبي  احلكومية  والدوائر  والهيئات  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
عاما   37 فئتي حت��ت  دب��ي يف  �شرطة  �شباط  ن��ادي  على مالعب 

وفوق 38 عاما.
وخطف النجم االرجنتيني مارادونا ال�شفري ال�شريف للريا�شة يف 
دبي االأ�شواء جمددا بعدما �شارك للمرة الثانية يف �شفوف فريق 
جمل�س دبي الريا�شي الذي ودع من دور الثمانية يف فئة فوق 38 
عاما بعدما خ�شر اأمام بلدية دبي حامل اللقب ب�شعوبة بهدفني 
نظيفني، يف لقاء متيز باحل�شور اجلماهريي واملتابعة من خمتلف 

و�شائل االإعالم املحلية واالإقليمية.
املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  تفوق  عاما   38 ف��وق  فئة  و�شهدت 
على موؤ�ش�شة مطارات دبي بنتيجة 3-2، هيئة ال�شحة بدبي على 

بعد  الرتجيح  رك��الت  ب��ف��ارق   5-6 دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
التعادل 2-2 يف الوقت االأ�شلي، ديوان �شمو احلاكم على االإدارة 

العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب 1-5.
اأما يف فئة حتت 37 عاما، بلغت هيئة ال�شحة بدبي الدور ن�شف 
واالإدارة   ،2-4 بنتيجة  احل��رة  ال�شوق  على  تغلبها  بغد  النهائي 
العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب على القيادة العامة ل�شرطة دبي 
3-2، هيئة كهرباء ومياه دبي على االإدارة العامة للدفاع املدين 

4-�شفر، النيابة العامة على مكتب �شمو ويل عهد دبي 3-4.
امل�شاحبة  الفعاليات  مع  خ�شو�شا  جيدا  اإقباال  املناف�شات  وت�شهد 
للجماهري  �شحوبات  اأب��رزه��ا  وم��ن  ا�شبوعيا  اإق��ام��ت��ه��ا  يتم  ال��ت��ي 
والفرق احلا�شرة على العديد من اجلوائز القيمة، حيث مت توزيع 
العديد ومنها: الهواتف ذكية املقدمة من �شركة دبي للمرطبات 
وتلفزيونات بالزما من �شركة بو�س جمموعة حممد بن حارب ، 
اإىل جانب عدد من اجلوائز املقدمة من من: وايلد وادي، فندق 

ميدان،  فندق  دبي،  ثاين  دو�شيت  فندق  اأتالنتي�س،  فندق  روتانا، 
القمر، علما  ب��الزا، مطعم وحلويات احل��الب ومطعم دار  رام��ادا 
الفعاليات  لتنظيم  ل��الأط��ف��ال  منطقة  تخ�شي�س  مت  ق��د  ب��ان��ه 
واالأن�شطة لل�شغار، و�شيتم اإقامة �شحب على �شيارة �شيفروليه يف 

اليوم اخلتامي.
للموؤ�ش�شات  الريا�شية  ال��دورة  �شمن  البطولة  هذه  اإقامة  وتاأتي 
بهدف  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي  ب��دب��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
للعاملني  وال��ب��دين  الريا�شي  الن�شاط  ممار�شة  على  الت�شجيع 
والهيئات والدوائر احلكومية من خمتلف اجلن�شيات  باملوؤ�ش�شات 
مبا ي�شهم برفع م�شتوى لياقتهم البدنية واملحافظة على �شحتهم، 
اإىل جانب بث روح التناف�س ال�شريف بينهم واإر�شاء �شراكة فاعلة 
بني هذه املوؤ�ش�شات من خالل توفري فر�س التوا�شل بينهم، وك�شر 
باملناف�شة  اأج���واء مليئة  اإ���ش��راك املوظفني يف  ال��روت��ني من خ��الل 

والرتفيه الريا�شي وتقوية الروابط االجتماعية واأوا�شر املودة.

مراكز النا�شئة ت�شتاأنف مباريات املرحلة الثانية 
من الدوري اخلام�ض لكرة قدم ال�شالت اليوم 

اكتمال عقد املربع الذهبي لدوري �سفن اآب للموؤ�س�سات احلكومية بكرة القدم

املناف�شات ت�شهد م�شاركة مارادونا للمرة الثانية يف �شفوف جمل�ض دبي الريا�شي

ق���ام امل��ه��ن��د���س امي���ن ع��ب��د ال��وه��اب الرئي�س 
االقليمي لالوملبياد اخلا�س الدويل بتهنئة 
بكاأ�س  الفوز  حتقيقهم  على  م�شر  منتخب 
الرابعه  ل��ل��م��رة  لل�شباب  االف��ري��ق��ي��ة  االمم 
كاأ�س  نهائيات  اىل  والو�شول   ، تاريخهم  يف 
ال���ع���امل ل��ل�����ش��ب��اب وال���ت���ي ���ش��ت��ق��ام ب��رتك��ي��ا ، 

االأول  م�����ش��ر  منتخب  ي�����ش��ل  ب����اأن  ومتنميا 
بالربازيل  العامل  كاأ�س  لنهائيات  االخ��ر  هو 

.2014
ال�شباب  منتخب  الع��ب��و  ح��ق��ق��ه  م��ا  وا���ش��ف��ا 
ب��االجن��از ال��ري��ا���ش��ي ال��رائ��ع وال���ذي ج��اء يف 
امل�شري  ال�شعب  اأب��ن��اء  يحتاج  حيث   ، وق��ت��ه 

 ، الفرحه  عليهم  يدخل  ريا�شي  ح��دث  اىل 
وان منتخب ال�شباب وجهازهم الفني بقيادة 
الظن  ح�شن  عند  جميعا  كانوا  يا�شني  ربيع 
بهم ، وان فوز العبي م�شر بجوائز البطولة 
ح�شن  عند  ك��ان��وا  بالفعل  ان��ه��م  على  ي��وؤك��د 

الظن بهم . 

الرئي�ض الإقليمي لالأوملبياد اخلا�ض الدويل يهنيء منتخب ال�شباب 
على كاأ�ض اأمم اأفريقيا وال�شعود لنهائيات كاأ�ض العامل برتكيا 
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املخيم  الثقايف  الريا�شي  دبي  حماكم  ن��ادي  نظم 
الربي اخلام�س ملوظفي حماكم دبي والذي اأقيم 
بهدف  العوير،  الك�شفي مبنطقة  را�شد  يف خميم 
العالقات  اأن توطد  �شاأنها  عقد لقاءات ودية من 
الر�شمي  ال��وق��ت  خ��ارج  املوظفني  م��ع  والتوا�شل 
الدكتور  بح�شور  وذلك  بينهم،  احلواجز  ولك�شر 
اأح��م��د �شعيد ب��ن ه��زمي م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دبي، 
ال��ذي فاق عددهم  واملوظفني  الق�شاة  وع��دد من 
عن 113 قا�شي وموظف، باالإ�شافة اإىل اأع�شاء 

اللجنة التنفيذية للنادي.
حماكم  ل��ن��ادي  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  نظمت  وق���د 
دبي عدد من الفعاليات املتنوعة وامل�شابقات التي 

انتهجت نهج خمتلف عن املخيمات ال�شابقة حيث 
مت تق�شيم املوظفني احل�شور اإىل فرق للح�شول 
الفعاليات  كانت  وق��د   ، املخيم  فر�شان  لقب  على 
واألعاب  امللونة  والكرات  اخلفة  األعاب  من  تتاألف 
الرتكيز  ف��ري��ق  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  والتحمل،  ال��ق��وة 

واالتزان، والبولينغ.
تنظيم عدد  دب��ي على  ن��ادي حماكم   كما حر�س 
التقاليد  وتعريف  لتنمية  ال�شعبية  االأل��ع��اب  من 
امل�شاركني  واإع��ج��اب  اإق��ب��ال  الق��ت  والتي  املتوارثة 
يف املخيم، منها لعبة �شد احلبل وبطولة الرماية 
قدم  كما  ف��زاع،  مكتب  مع  بالتعاون  اأقيمت  التي 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز احل��م��ادي حم��ا���ش��رة حول 

العمل بروح الفريق .
التنفيذ  اإدارة  م��دي��ر  احلو�شني  اإب��راه��ي��م  واأ���ش��ار 
اإن  دب��ي،  حماكم  لنادي  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
ال�شنة  ه��ذه  ق��ام  الثقايف  الريا�شي  حماكم  ن��ادي 
الفعاليات  اإق����ام����ة  ط��ري��ق��ة  يف  ج�����ذري  ب��ت��غ��ي��ري 
ال�����ربي اخل���ام�������س لعام  امل��خ��ي��م  وامل�����ش��اب��ق��ات يف 
2013، حيث والأول مرة �شارك %95 من عدد 
اإعجاب  القت  والتي  امل�شابقات،  تلك  يف  احل�شور 

جميع موظفي حماكم دبي امل�شاركني يف املخيم.
للعديد  خطة  و�شع  دب��ي  حماكم  ن��ادي  اأن  وذك��ر 
املرحلة  ���ش��ت��ق��دم خ����الل  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
القادمة م�شتمدة من روؤيتها التفوق املهني بروح 

ون�شاطات  رئي�شية  ريا�شية حتتوي على مبادرات 
وي�شرف  اخلام�س  ال��ربي  املخيم  منها  وفعاليات 
والتنفيذ،  باملتابعة  ت��ق��وم  تنفيذية  ف���رق  عليها 
االجتماعي  وال��رتاب��ط  التوا�شل  لتعزيز  وذل���ك 
بني املوظفني، وتوطيد اأوجه التعاون مع اجلهات 
حماكم  يف  العاملني  اأ�شر  وت�شجيع  العالقة  ذات 
اإبداعاتهم،  واإب���راز  الفعاليات  يف  للم�شاركة  دب��ي 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل اك��ت�����ش��اف امل���واه���ب واالإب����داع����ات 
ملوظفي املحاكم، ون�شر الوعي الثقايف االجتماعي 
بجزيل  احلو�شني  تقدم  كما  لديهم.   والريا�شي 
ال�شكر للدكتور اأحمد �شعيد بن هزمي مدير عام 
حماكم دبي على ح�شوره ورعايته املخيم الربي 

ختام  ويف  واملوظفني،  الق�شاة  وال�شادة  اخلام�س 
املخيم الربي اخلام�س مت تكرمي الفائزين بلقب 

)فر�شان املخيم(، كما مت تكرمي اأول 50 موظف 
من اوائل الوا�شلني للمخيم.

ن��ادي حماك��م دب��ي ينظ��م املخي��م الب��ري اخلام��ض

اأح����داث  ب�شغف  واالث������ارة  ال�����ش��رع��ة  ع�����ش��اق  ينتظر 
ومناف�شات اجلولة االأخرية من بطولة موتور�شيتي 
اإن.  �شباقات  و�شل�شلة  النارية  للدراجات  االإم���ارات 
التي   1000 غلف  ف��ورم��وال  و  را�شينغ  ك��ي  ج��ي��ه. 
على  الوطنية  االإم����ارات  بطولة  مظلة  حت��ت  ت��ق��ام 
اأر�س حلبة االأوتودروم، وذلك بعد اأن ف�شل اأ�شحاب 
احلا�شمة  اجلولة  يف  مراكزهم  تعزيز  يف  ال�شدارة 
يوم  اأقيمت  وال��ت��ي  البطولة،  م��ن  االخ���رية  م��ا قبل 
اجلمعة املن�شرم )29 مار�س-اآذار( يف �شوء ح�شور 

جماهريي كبري.

�سل�سلة �سباقات اإن. جيه. كي را�سينغ 
مع بقاء جولتني فقط على انق�شاء الطولة، حقق 

القادم من بالد االإغريق كو�شتا�س بابانتوني�س على 
منت ال�شيارة �شيات العالمة الكاملة م�شجاًل فوزين 
متتاليني يف �شل�شلة �شباقات اإن. جيه. كي را�شينغ ، 

ليقرتب اأكرث من التتويج باللقب.
مناف�شات  على  الثانية  الفئة  يف  االث���ارة  وا�شتعلت 
ال��ل��ق��ب ع��ن��دم��ا مت��ك��ن روب��ي�����س ���ش��ان��اك��ي ع��ل��ى منت 
57 م��ن حتقيق  ال�����ش��ي��ارة ه��ون��دا م��ن ف��ري��ق الب 
فوزين متتاليني وابقى على اآماله يف املناف�شة على 
اللقب حية. وقال: اأنا �شعيد جداً باأدائي اليوم بعد 
املو�شم.  بداية  يف  واجهناها  التي  العديدة  امل�شاكل 
ب��ع��د حت��ق��ي��ق فوزين  ب��ال��ل��ق��ب  ال���ف���وز  اإىل  ون�����ش��ع��ى 
مهمني اليوم، لكن علينا اأن نبذل جهوداً جبارة من 

اأجل رفع كاأ�س البطولة عالياً. 

وحمي الوطي�س وا�شتد ال�شباق خلف �شاناكي ما بني 
ورمزي  اأنيفا�س  األي�شكاندرو�س  كليو  رينو  �شائقي 
توا�شلت  بينما  الثانية،  الفئة  ح�شاب  يف  م��ط��ران 
كاأ�س  مناف�شات  يف  بينهما  م��ا  ال�����ش��دي��دة  املناف�شة 
كليو . وتقدم اأنيفا�س على مناف�شه اللدود مطران 
يف ح�شاب مناف�شات كاأ�س كليو بفارق �شئيل يف كلتا 
املنا�شبتني وبفارق 0.201 ثانية يف اجلولة االأوىل 

و0.145 ثانية يف اجلولة الثانية.

للدراجات  الإمــــارات  موتور�سيتي  بطولة 
النارية 

���ش��ه��دت اأح�����داث ب��ط��ول��ة م��وت��ور���ش��ي��ت��ي االإم�����ارات 
اقرتاب  يف  جتلت  كبرية  اإث���ارة  النارية  للدراجات 
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب حم��م��ود ت��ن��ري خ��ط��وة ك��ب��رية نحو 
االأول يف ح�شاب  ال�شباق  بلقبه.  و�شهد  االإحتفاظ 
اوك�شلي  جلو  مميز  ظهور  �شي  �شي.   600 الفئة 
على منت الدراجة دوكاتي ، حيث حقق املركز االأول 
�شافيكا�س  اإيرك�شا�س  املبا�شر  مطارده  ح�شاب  على 
على منت الدراجة ياماها وبفارق �شئيل جداً قدره 
0.298 ثانية فقط. وجاء تنري على منت الدراجة 
انطالق  قبيل  املت�شدر  حل  بينما  ثالثاً.  تراميف 

ال�شباق �شورية راجا يف املركز الرابع رغم ا�شابته 
يف �شباق خا�شه موؤخراً يف قطر. ويف ال�شباق الثاين 
�شجل تنري بداية اأكرث من رائعة متجاوزاً اجلميع 
النقاط،  ر�شيده من  به  عزز  مهماً  ف��وزاً  وحمققاً 
ل��ي��ق��رتب اأك���رث م��ن ال��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب. وواج����ه تنري 
مطاردة بال هوادة من الثاين رون نيكوال�س الذي 
حامل  عن  ثانية  ن�شف  بفارق  ال�شباق  خط  قطع 
بعد  الثالث  املركز  يف  �شافيكا�س  جاء  فيما  اللقب، 
اأداء رائع ات�شم باحلنكة وال�شرعة والرباعة. بينما 
توا�شل م�شل�شل اخليبات والذي كان بطله بجدارة 
راج���ا ال���ذي ت��ع��ر���س اإىل ح���ادث ا���ش��ط��دام حرمه 
اإكمال م�شواره وافقده نقاطاً ثمينة، ال �شّيما  من 
مع بقاء جولة واح��دة فقط على نهاية البطولة.  
وقال تنري: مل اأمتكن من �شق طريقي نحو مركز 
ال�شدارة يف ال�شباق االأول، لكنني عاودت الكرة يف 
اجلولة الثانية ومتكنت من ت�شجيل بداية �شريعة 
وقوية وحافظت على مركز التقدم. وانا �شعيد جداً 
لالإحتفاظ  بو�شعي  ما  كل  و�شاأفعل  اليوم،  باأدائي 
باللقب وتقدمي اأف�شل ما لدي يف اجلولة االأخرية 
حامل  بهوية  التكهن  املبكر  من  زال  وم��ا  املقبلة. 
اللقب.  ويف مبادرة جديدة، �شهدت مناف�شات الفئة 

1000 �شي. �شي من بطولة موتور�شيتي االإمارات 
للدراجات النارية م�شاركة �شاحب اخلربة الكبرية 
يف احل��ل��ب��ات ال��دول��ي��ة داري����و م��ارك��ي��ت��ي ال���ذي قدم 
دوكاتي  اأطلقتها  التي  الرهيبة  ال��دراج��ة  الختبار 
وهي من طراز بانيغايل ، حيث �شكل مناف�شاً قوياً 
الدراجة  منت  على  الدن  بن  العزيز  عبد  للمتاألق 
اجل���دي���دة ه��ون��دا م��ن ف��ري��ق ���ش��ق��ور ال�����ش��ع��ودي��ة . 
وحقق بن الدن مفاجاأة من العيار الثقيل م�شجاًل 
اللدودين  مناف�شيه  ح�شاب  على  متتاليني  فوزين 
دبليو  اإم.  ب��ي.  ال��دراج��ة  م��نت  على  ال�شيبة  نا�شر 
ال�شبية  االأول حل  ال�شباق  داري��و. ففي  واالإيطايل 
داري��و على  تفوق  بينما  داري��و،  على  متقدماً  ثانياً 
وقال  ال��ث��اين.   امل��رك��ز  امل���رة حمققاً  ه��ذه  ال�شيبة 
يف  االأوت�����ودروم  حلبة  تتميز  ماركيتي:  االإي��ط��ايل 

وامل��ن��ع��ط��ف��ات، وهو  بالتحديات  زاخ���رة  ب��اأّن��ه��ا  دب��ي 
اأمر اأع�شقه على احللبات. وكل التوفيق لن الدن 
الذي اأثبت علو كعبه اليوم وتطور م�شتوى ريا�شة 
الدراجات النارية يف االإمارات. كما اأنني را�س جداً 
بانيغايل  ال��دراج��ة اجل��دي��دة م��ن ط���راز  اأداء  ع��ن 
ب��ال��ق��وة وامل���رون���ة ع��ن��د املنعطفات  ، ح��ي��ث مت��ي��زت 
و�شرعة االإنطالق، على الرغم من اأننا مل نعدل يف 
�شبط الدراجة. اإىل ذلك، قال ابن الدن: ال زالت 
دراجة هوندا حديثة العهد بالن�شبة يل، فلم اأعتد 
الزمني  فالتوقيت  اليوم،  كامل حتى  ب�شكل  عليها 
ي��ق��ارن بدراجتي  اأ�شجله يف ه��ذه االأث��ن��اء ال  ال��ذي 
حتقيقي  لكن   ، دبليو  اإم.  ب��ي.  ط��راز  من  ال�شابقة 
املت�شابقني  من  نخبة  اأم��ام  متتالني  فوزين  اليوم 

اأمر رائع. 

اأعلن جمل�س اأبوظبي للتطوير االقت�شادي عن توقيع اتفاقية تعاون م�شرتك 
منه  ، حر�شاً  الريا�شي  اأبوظبي  ملجل�س  التابع  الريا�شية  الرعاية  برنامج  مع 
على تعزيز اأوا�شر العمل مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني لتحقيق التميز املوؤ�ش�شي 
االقت�شادية  الق�شايا  خمتلف  ح��ول  ال��وع��ي  ون�شر  املحلي  املجتمع  وخ��دم��ة 

واالجتماعية ذات ال�شلة برفاهيتهم املعي�شية وم�شتقبلهم.
ينظمها  التي  وامل��ب��ادرات  التوعوية  احل��م��الت  دع��م  اىل  االتفاقية  تهدف  كما 
الدعم  وتقدمي  املحلي  املجتمع  االقت�شادي خلدمة  للتطوير  اأبوظبي  جمل�س 
باإمارة  الريا�شية  االأن��دي��ة  يف  املحرتفني  للريا�شيني  والفني  وامل���ادي  املعنوي 
اأم�����س م��را���ش��م ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة يف م��ق��ر جمل�س ابوظبي  اأب��وظ��ب��ي. وج���رت 
الرقباين مدير عام جمل�س  �شعيد  �شعادة فهد  ،بح�شور  للتطوير االقت�شادي 
اأبوظبي للتطوير االقت�شادي وعارف العواين مدير برنامج الرعاية الريا�شية 
وعلي  و�شيف حممد  ن��ادي اجلزيرة،  اإ�شماعيل العب  بجانب ح�شور خمي�س   ،

م�شري العبي نادي الظفرة.
لن�شر  ريا�شية  فعالياٍت  بتنظيم  الطرفني  كال  قيام  االتفاقية  بنود  وتت�شمن 

املحرتفني  الريا�شيني  مب�شاركة  املجتمع  اأف��راد  بني  والبدين  ال�شحي  الوعي 
الفعاليات  ه��ذه  يف  امل�شاركة  فر�شة  منحهم  عرب  املعتزلني  الريا�شيني  ودع��م 
ب�����ش��ورة م��ث��م��رة ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وامل��ع��رف��ة م��ع��ه��م، االأم����ر ال���ذي �شي�شاهم يف 
ال��ن��ه��و���س ب��امل��ج��ال ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل وت�����ش��ج��ي��ع اجل��ي��ل ال�شاب 
الريا�شية.  االأن�شطة  اإح��دى  يف  االح��رتاف  اأو  الريا�شية  املهن  يف  لالنخراط 
كما تت�شمن بنود االتفاقية قيام جمل�س اأبوظبي للتطوير االقت�شادي بتنظيم 
عدٍد من ور�س العمل بهدف ن�شر الوعي املايل وت�شجيع اإقامة االأعمال الريادية 
املحلي  واالقت�شاد  القطاع اخلا�س  بدور  للنهو�س  املحرتفني  الريا�شيني  بني 
مدير  الرقباين،  �شعيد  فهد  �شعادة  �شرح  اخل�شو�س،  وبهذا  اأبوظبي.  الإم��ارة 
الهامة  االتفاقية  هذه  اإن  قائاًل:  االقت�شادي،  للتطوير  اأبوظبي  جمل�س  عام 
اأبوظبي الريا�شي يعك�س  التابع ملجل�س  بيننا وبني برنامج الرعاية الريا�شية 
يف  مهمتنا  مع  متكامل  ب�شكل  ي�شاهم  ال��ذي  الريا�شي  باملجال  اهتمامنا  مدى 
بناء اقت�شاٍد معريف بحاجٍة اإىل طاقات �شابة وب�شحة جيدة، فالريا�شة عموماً 
ظاهرة اجتماعية وتربوية اإن�شانية وثقافية هامة. كما ي�شاهم القطاع الريا�شي 

يف الرتويج الإمارة اأبوظبي خ�شو�شاً كوجهة ريا�شية عاملية متميزة يف تنظيم 
خمتلف الفعاليات الريا�شية باختالف تخ�ش�شاتها. 

�شركائنا  ال��ف��ر���ش��ة حل���ث  ه����ذه  ن��ن��ت��ه��ز  اأن  ون�����ود  ق���ائ���اًل:  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 
املجال  دعم  على  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  ونظرائنا  اال�شرتاتيجيني 
الريا�شي وحتقيق رغبات ال�شباب الريا�شي يف جمال الريا�شة ال�شيما بعد ات�شاع 
ممار�شيها ودخول األعاب ريا�شية جديدة وتقدمي الدعم املعنوي واملايل والفني 
للريا�شيني املحرتفني واملعتزلني على حد �شواء لالرتقاء بالريا�شة االإماراتية 

وتطبيق اأف�شل املمار�شات االإدارية والفنية للو�شول بها اإىل العاملية. 
من جهته اعترب ال�شيد عارف حمد العواين، مدير برنامج الرعاية الريا�شية 
عالقاتنا  يف  ال��ن��وع��ي��ة  بالنقلة  االت��ف��اق��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ت��اب��ع 
مع  وحت��دي��داً  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعني  يف  �شركائنا  مع  اال�شرتاتيجية 
والدعم  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  ل��ه��ذا  مل��ا  االق��ت�����ش��ادي،  للتطوير  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
واملعتزلني على حد  املحرتفني  الريا�شيني  اأداء  على  اإيجابي  اأثر  املتفاين من 

�شواء، وي�شاهم يف النهو�س بالريا�شة االإماراتية على املدى الطويل.   

•• تغطية – املكتب االعالمي:
جديدا  اجن��ازا  للقدرة  امللكي  الفريق  فر�شان  حقق 
الفريق  التي حققها  االجن��ازات  �شل�شلة  اىل  ي�شاف 
قائد  اآل خليفة  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  بقيادة 
�شباقات  اأوىل  امل�شاركة يف  امللكي، من خالل  الفريق 
ال��ف��ار���س عبدالرحمن  ل��ل��ق��درة ح��ي��ث ح��ق��ق  اأوروب�����ا 
ب��ل��و مل�شافة  ف��اون��نت  ���ش��ب��اق  امل��رك��ز االول يف  ال��زاي��د 
130كلم وال��ذي اقيم يف فرن�شا كما حقق الفار�س 
رائد حممود املركز الثاين يف ال�شباق الذي اأقيم عرب 
اأربع مراحل مبراحل 36 كلم 36 كلم29 كلم29 
كلم. وكانت توجيهات �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 
خليفة قائد الفريق امللكي واخلربة الفنية الكبرية 
بعد  التتويج  من�شة  طريق  اىل  الفر�شان  ق��ادت  قد 
اأن متكنا من التقدم على خرية الفر�شان امل�شاركني 
قبل  م��ن  كبرية  مب�شاركة  حظي  وال���ذي  ال�شباق  يف 
وفرن�شا  والربتغال  وعمان  قطر  فر�شان  من  نخبة 

بلغ جمموعهم  وتايالند  واملانيا  وا�شبانيا  وماليزيا 
80 فار�شاً وفار�شة ليوؤكد من خاللها الفريق امللكي 
اخلارجية خلطف  املو�شم  لبطوالت  التام  ا�شتعداده 

املزيد من االلقاب يف خمتلف البطوالت املقبلة.
امل��رك��ز االول يف  ال��زاي��د اىل  ال��ف��ار���س  وج���اء حتقيق 
ال�شباق على اجلواد اآركيو وهو جواد ا�شباين ان�شم 
حديثا اىل جياد الفريق امللكي للقدرة يف اطار خطة 
�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة لتدعيم الفريق 
القادرة على حتقيق االجن��ازات مع  القوية  باجلياد 

الفريق يف خمتلف البطوالت.
بلو  فاوننت  �شباق  يف  امللكي  الفريق  م�شاركة  وتعد 
بفرن�شا االوىل من نوعها كما ان منطقة فاوننت بلو 
التي يقوم فر�شان فرن�شا  املهمة  املناطق  تعترب من 
املناف�شات يف  للم�شاركة يف خمتلف  بتاأهيل جيادهم 
ال�شيخ  �شمو  اعرب  املنا�شبة  وبهذه  القدرة.   ريا�شة 
نا�شر بن حمد اآل خليفة قائد الفريق امللكي للقدرة 

هذا  يف  للقدرة  امللكي  الفريق  حققه  ملا  �شعادته  عن 
ابرز  مب�شاركة  130كلم  مل�شافة  بلو  فاوننت  �شباق 
الزايد  الفار�شان  ان ما حققه  اىل  الفر�شان م�شريا 
امللكي  للفريق  القوية  اال�شتعدادات  يوؤكد  وحممود 
الريا�شية  امل��زي��د م��ن االجن����ازات  م��ن اج��ل حتقيق 
لريا�شة القدرة البحرينية التي باتت رقما �شعبا يف 

جميع املناف�شات التي تكون حا�شرة فيها.
وا�شار �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة اىل ان 
ما حتقق يف البطولة واحراز الفار�شان للمركز االول 
يف فرن�شا يعد خطوة كبرية نحو موا�شلة النجاحات 
التي  املكت�شبات  كافة  على  واملحافظة  واالجن����ازات 
وتعزيزها  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات  يف  ال��ف��ري��ق  ح��ق��ق��ه��ا 
باالإجنازات اجلديدة التي توؤكد املكانة الكبرية التي 
باتت حتتلها القدرة البحرينية على امل�شتوى العاملي 
يف  البحرينية  القدرة  لريا�شة  حتقق  ما  ان  موؤكدا 
ا هلل يعود اىل  ان�شاء  �شيتحقق  املقبلة وما  ال�شنوات 

امل��ل��ك حمد  دع��م ورع��اي��ة ح�شرة �شاحب اجل��الل��ة 
امل��ف��دى حفظه  ال��ب��الد  ع��اه��ل  اآل خليفة  ب��ن عي�شى 
اهلل ورعاه الذي يعد جاللته الداعم الرئي�شي لهذا 
الفريق حيث يقف جاللته خلف هذه النتائج التي 
م�شاركاته حيث ما حتقق  كافة  الفريق ويف  حققها 
يعد خطوة كبرية اخرى يف �شل�شلة النجاحات التي 
تتحقق للفريق امللكي البحريني وللقدرة البحرينية 
بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واع���رب  ع���اٍل.  م�شتوى  على 
بالنتائج  واع���ت���زازه  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  خليفة  اآل  ح��م��د 
هذه  يف  للقدرة  امللكي  الفريق  فر�شان  حققها  التي 
وحر�شهم  وعطائهم  بجهودهم  م�شيدا  البطولة 
على �شمعة اململكة واعالء �شان ريا�شة القدرة واكد 
اجلاري  املو�شم  خ��الل  الفريق  م�شاركة  ب��ان  �شموه 
قد بداأت قوية وفعالة يف جوالتنا االوروبية و�شوف 
�شمو  واك��د  القادمة.  امل��راح��ل  خ��الل  كذلك  ت�شتمر 
ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ان الفريق امللكي بداأ 

اال�شتعداد مبكرا للم�شاركة يف البطوالت اخلارجية 
والفر�شان بطريقة  امل�شاركة  اعداد اجلياد  حيث مت 
االج���واء  تهيئة  ومت  الفنية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  متميزة 
املثالية لهم من اجل تطوير القدرات التي متكنهم 
من موا�شلة ح�شد االجنازات يف خمتلف البطوالت 
من  رفعت  واملكثفة  املتميزة  اال�شتعدادات  ان  موؤكدا 
جاهزية الفريق وهو االن بات على اهبة اال�شتعداد 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��والت اخل���ارج���ي���ة. واك����د �شمو 

الذي  االجن��از  ان  اآل خليفة  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ 
فاوننت  �شباق  يف  وحممود  الزايد  الفار�شان  حققه 
الفريق  �شيحققها  التي  االجن���ازات  باكورة  يعد  بلو 
الفريق  يعطي  االجن��از  ه��ذا  ان  موؤكدا  امل�شتقبل  يف 
وجميع الفر�شان دافعا قويا من اجل حتقيق املزيد 
ويجعل  املقبلة  ال��ب��ط��والت  يف  املتقدمة  امل��راك��ز  م��ن 
البطوالت  يف  م�����ش��رق  مب�شتقبل  م��ت��ف��ائ��ل  ال��ف��ري��ق 

املقبلة. 

الإثارة تتوا�شل حتى النهاية واجلولة الأخرية 
من بطولة الإمارات الوطنية حتدد هوية البطل

بتوجيهات رئي�س الدولة 

الي���وم تك���ري����م الريا�شي����ني اأ�شح����اب الإجن�����ازات الريا�ش���ية خ��������الل 2012

اتفاقية م�شرتكة بني جمل�ض اأبوظبي للتطوير القت�شادي 
وبرنامج الرعاية الريا�شية 

الزايد حقق املركز الأول ورائد حممود الثاين يف �سباق فاوننت بلو للقدرة بفرن�سا

نا�شر بن حمد: الفريق امللكي يحقق املكا�شب اخلارجية مع امل�شاركة الأوىل يف ال�شباقات الأوروبية  

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
�شمو  الدولة حفظه اهلل ورعاية  نهيان رئي�س  اآل 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة تنظم الهيئة 
مع  بالتعاون  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
احلفل  ال��ي��وم  م�شاء  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
الريا�شية  االإجن����ازات  اأ���ش��ح��اب  لتكرمي  ال�شابع 
التي حتققت يف 2012 وذلك يف امل�شرح الوطني 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  ل��وزارة  التابع 
من  املنبثقة  االحتفال  جلنة  واأعلنت  باأبوظبي. 
االجنازات  اأ�شحاب  تكرمي  حلفل  العليا  اللجنة 
الإقامة  اال�شتعدادات  كافة  اكتمال  الريا�شية عن 
العام  االأمني  املدفع  واأ�شار خالد عي�شى  احلفل.. 
امل�����ش��اع��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة العليا 
ب����داأت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  االح���ت���ف���ال  رئ��ي�����س جل��ن��ة 

خالل  ومت  املا�شي  نوفمرب  منذ  احلفل  ترتيبات 
العاملية  ال�شركات  اإح��دى  اختيار  املا�شية  االأ�شهر 
املتخ�ش�شة لتنظيم واإعداد فقرات احلفل والذي 
وقيادات  الريا�شيني  من  ح�شد  ح�شور  �شي�شهد 

وم�شوؤويل احلركة الريا�شية.
مميزا  �شيكون  العام  هذا  حفل  اأن  املدفع  واأو�شح 
و�شتجرى مرا�شم تليق با�شم ومكانة راعي احلفل 
.. م�شريا اإىل اأن اللجنة املنظمة راعت يف احلفل 
اإىل  باالإ�شافة  بالفقرات  حافل  برنامج  اختيار 
من  واال�شتفادة  بعناية  احلفل  م�شتلزمات  كافة 
جتارب االأعوام املا�شية يف اإظهار احلفل بال�شورة 

املتميزة.
القيادة  اإىل  ال�شكر  امل�شاعد  العام  االأم��ني  ووج��ه 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 

اهلل  لدعمه للريا�شة االإماراتية مبختلف اأنواعها 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
دبي الرجل الريا�شي االأول على اهتمامه الكبري 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  و  الريا�شي  للقطاع  ودعمه 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
احلدث  لهذا  رعايته  على  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
ال�شيخة  �شمو  االم�����ارات  واأم  ال��ك��ب��ري  ال��ري��ا���ش��ي 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة التي �شخرت 
الن�شائية  االإم��ارات��ي��ة  للريا�شة  االإم��ك��ان��ات  كافة 
العر�س  ه����ذا  اإن  امل���دف���ع  وق����ال  ب��ه��ا.  واالرت����ق����اء 
الريا�شية  االجن���ازات  اأ�شحاب  لتكرمي  ال�شنوي 
التي  وال��ت��ك��رمي  ال��ت��ق��دي��ر  ث��ق��اف��ة  ليعك�س  ي��اأت��ي 

وحافزا  اأبنائها  ل��دى  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اأر�شتها 
لرفع  وال�����ش��ع��ي  االإجن������ازات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 
راية الدولة خفاقة يف خمتلف املحافل اخلليجية 
راأ�س  والعربية والقارية والدولية. و�شيكون على 
املكرمني يف احلفل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بعد اأن حقق 
�شموه امليدالية الذهبية يف بطولة العامل للقدرة 
التي اأقيمت يف بريطانيا. كما �شيكرم �شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  حمدان بن حممد بن 
للقدرة  العامل  بطولة  ذهبية  على  حل�شوله  دبي 
بن  ماجد  ال�شيخ  و�شمو   2012 ب��ارك  هيو�شنت 
الثقافة  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
وال��ف��ن��ون ب��دب��ي حل�����ش��ول��ه ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة بطولة 
وال�شيخ   2012 ب��ارك  هيو�شنت  للقدرة  ال��ع��امل 

حل�شوله  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �شعيد 
على برونزية اال�شكيت البطولة االأ�شيوية الثانية 
ال�شيخة لطيفة  2012 وتكرمي  للرماية  ع�شرة 
على  حل�شولها  مكتوم  اآل  جمعه  ب��ن  اأح��م��د  بنت 
لقفز احلواجز  ال��دول��ي��ة  دب���ي  ب��ط��ول��ة  ب��رون��زي��ة 
دملوك  ب��ن  وال�شيخ جمعة  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س  امل��وؤه��ل��ة 
بن جمعة اآل مكتوم حل�شوله على ذهبية الدابل 
للرماية  ع�شرة  الثانية  االأ�شيوية  البطولة  تراب 
اآل  جمعه  بن  دمل��وك  بن  را�شد  وال�شيخ   2012
مكتوم حل�شوله على املركز االأول يف �شباق كايلي 
لل�شباب  دويل  ك��م   120 م�شافة  بفرن�شا  ل��ق��درة 
والنا�شئني. و�شيتم اأي�شا تكرمي ال�شخ�شيات التي 
كان لها االأثر يف نه�شة االحتادات التي تراأ�شوها 
نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  بينهم  وم��ن 
رئي�س االحتاد ال�شابق لبولينج وال�شيخ في�شل بن 

حميد القا�شمي الرئي�س ال�شابق الحتاد الدراجات 
ومهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
ل�شباقات اخليول الذي ا�شتطاع اأن ي�شل لكل دول 

العامل خالل 6 �شباقات دولية.
و�شي�شم احلفل تكرمي 485 مكرما من خمتلف 
االحت������ادات ال��ري��ا���ش��ي��ة مب��ب��ل��غ ي��ق��در ب��اأك��رث من 
17 مليون درهم و�شتوزع قيمة املكرمة على كل 
االحتادات التي حققت االجنازات وهم 14 احتادا 
ريا�شيا. وبلغ عدد االحتادات املكرمة 26 احتادا 
ياأتي يف مقدمتهم احتاد كرة القدم وذلك لتاأهل 
واحتاد   2012 لندن  الأوملبياد  االأوملبي  املنتخب 
م��ي��دال��ي��ة خمتلفة   39 ال����ذي ح��ق��ق  ال����دراج����ات 
واحتاد املعاقني والذي حقق 38 ميدالية واحتاد 
واحتاد  ميدالية   21 حقق  ال���ذي  ال��ق��وى  األ��ع��اب 

ال�شباحة الذي حقق 17 ميدالية.
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باأربع  لل�شراع  االإم����ارات  منتخب  ف��از 
م��ي��دال��ي��ات ف�����ش��ي��ت��ان وب��رون��زي��ت��ان يف 
مناف�شات البطولة اخلليجية اخلام�شة 
الليلة  اختتمت  التي  احلديث  لل�شراع 
العمانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  امل��ا���ش��ي��ة  ق��ب��ل 
4.7 فاز  م�����ش��ق��ط. ف��ف��ي ف��ئ��ة ال��ل��ي��زر 
ح��م��ود ���ش��امل ال��زي��دي ب��امل��رك��ز الثاين 
النعيمي.. اإب��راه��ي��م  �شيف  ثالثا  وح��ل 

فيما حل �شعيد �شامل الزيدي ثالثا يف 

عادل  ح�شل  ..بينما  رادي��ال  ليزر  فئة 
يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  الب�شتكي  خالد 
ف��ئ��ة ل��ي��زر ���ش��ت��ان��درد اإ���ش��اف��ة اإىل فوز 
مناف�شات  يف  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ال���دول���ة 
االأوب���ت���ي�������ش���م���ت ل���ل���ف���رق . و�����ش����ارك يف 
امل��ن��اف�����ش��ات ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت اأرب��ع��ة اأيام 
اأنحاء  بحار من خمتلف  مائة  ح��وايل 
دول اخلليج ومب�شاركة املنتخبات االأوىل 
الرميثي  اأح��م��د  واأع���رب  البطولة.  يف 

لل�شراع  االإم����ارات  احت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب 
احلديث والتجديف عن �شعادته بفوز 
املنتخب باأربع ميداليات يف البطولة..

مو�شحا اأن االحتاد يهدف اإىل الو�شول 
امل�شتقبل  يف  االأومل���ب���ي���ة  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات 
الإعداد  املتعددة  امل�شاركات  خ��الل  من 
تفوق  له  اأ�شبح  الذي  للمنتخب  وبناء 
كافة.  م�شاركاته  يف  ووا���ش��ح  ملمو�س 
ال�شراع  واأن��دي��ة  مل��درا���س  ال�شكر  ووج��ه 

املختلفة يف الدولة خا�شة اأندية تراث 
واليخوت  لل�شراع  واأبوظبي  االإم���ارات 
حتى  ك��وادره��ا  متيز  والتي  واحلمرية 
االآلية  اإن  وق���ال  للمنتخب.  ان�����ش��م��وا 
الذي  وال��ن��ه��ج  االأن���دي���ة  تتبعها  ال��ت��ي 
انعك�س  العبيها  اإع���داد  يف  عليه  ت�شري 
حيث  االأول  املنتخب  ع��ل��ى  ب��االإي��ج��اب 
ي�شتهان  ال  قوي  منتخب  لدينا  اأ�شبح 
املدار�س  م��ع��ظ��م  اأن  اإىل  ب��ه..م�����ش��ريا 

تعليم  ال���ربي���ط���اين يف  امل��ن��ه��ج  ت��ط��ب��ق 
االإبحار باملراكب ال�شراعية. من جهته 
اأكد عبد اهلل العبيديل اأمني عام احتاد 
االإمارات  اأ�شبال  اأن  لل�شراع  االإم���ارات 
كانوا االأقرب للمركز االأول يف العديد 
املناف�شة  ح�����ش��م��ت  ول��ك��ن  ال��ف��ئ��ات  م���ن 
وقال  االأ�شقاء.  ل�شالح  ب�شيطة  اأوق��ات 
اإجن����از بكل  اأب��ط��ال��ن��ا ه��و  اإن م��ا حققه 
املقايي�س خا�شة واأن املناف�شة مل حت�شم 

اإال يف االأم��ت��ار االأخ���رية م��ن ك��ل فئة..
وقدرته  الوطني  منتخبنا  قوة  موؤكدا 
العاملية  ال��ب��ط��والت  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
وال�شيادة  التفوق  وتاأكيد  امل�شتقبل  يف 
.. منوها  امل��ج��ال  ه���ذا  االإم���ارات���ي���ة يف 
ب����اأن ال��ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ه��ي اإع����داد 
للم�شاركات  ومت��ه��ي��دا  لنجومنا  ق��وي 
الالعب  اأك���د  ناحيته  م��ن  اخل��ارج��ي��ة. 
املناف�شة كانت قوية  اأن  حمود الزيدي 

اأن���ه متكن  .. م�شيفا  اأي���ام  م���دار  على 
العامة  املح�شلة  يف  ال�شباق  اإنهاء  من 
 4.7 يف امل��رك��ز ال��ث��اين يف فئة ال��ل��ي��زر 
.. فيما اأكد عادل خالد قوة املناف�شني 
خا�شة واأن املراكز االأوىل مل حت�شم اإال 
املنتخب  اأن  اإىل  م�شريا   .. النهاية  يف 
اأربع  ح�شيلته  كانت  متميزا  اأداء  ق��دم 
ميداليات وهي عالمة اإيجابية للتفوق 

والتميز يف هذا املجال.

املنتخب الوطني يفوز باأربع ميداليات ملونة يف البطولة اخلليجية لل�شراع

•• �صانيا-وليد اجلابري:

العاملي  الثنائي  بقيادة   3 الفيكتوري  زورق  ان��ه��ى 
امل���ري مهمته  �شيف  ال��زف��ني وحم��م��د  �شيف  ع���ارف 
يف ال�����ش��ني ب��ن��ج��اح وذل���ك خ���الل ف��ع��ال��ي��ات اجلولة 
االفتتاحية من بطولة العامل 2013 والتي جرت 
الفريق  وع��اد  )�شانيا(  ال�شيني  اجلنوب  عرو�س  يف 
كالعادة باجنازات باهرة وكبرية متثلت يف احل�شول 
على )هاتريك( األقاب هي املركز االأول يف ال�شباقني 

الرئي�شيني االأول والثاين ولقب اأف�شل زمن.
وان��ف��رد اأب��ط��ال االإم����ارات ب�����ش��دارة ال��رتت��ي��ب العام 
حمرزين  ب��ج��دارة  وذل���ك   2013 ال��ع��امل  لبطولة 
 40 بر�شيد  املحطات  اأوىل  ومن  الكاملة  العالمة 
نقطة وبفارق 16 نقطة عن اقرب املناف�شني زورقي 
فيكتوري ا�شرتاليا 7 وفيندي 10 واللذين ميلكان 
االنفراد  اأي�����ش��ا يف  ال��ف��ري��ق  ك��م��ا جن��ح  ن��ق��ط��ة   24
الأف�شل  ايدوك�س  لبطولة  العام  الرتتيب  ب�شدارة 
االأول  ال��ي��وم  يف  توقيت  اأف�شل  ت�شجيله  بعد  زم��ن 

للجولة االفتتاحية وذلك بر�شيد 20 نقطة.

واأك�����د اأم�����راء ال��ب��ح��ار اأن���ه���م ع��ل��ى امل���وع���د م���ن اجل 
موؤ�ش�شة  فر�شان  يحمله  ال��ذي  اللقب  ع��ن  ال��دف��اع 
يف  املا�شية  ال�شت  ال�شنوات  ط��وال  تيم  الفيكتوري 
التوايل  على  ال�شابع  االجن��از  معانقة  اإىل  الطريق 
ت��اري��خ احلدث  13 يف  ل��ل��م��رة  ال��ب��ط��ول��ة  وحت��ق��ي��ق 
واالحتفاء  القيا�شية  االأرق���ام  كل  حتطيم  موا�شال 
دائما بالرقم 1 والذي رفعه االأبطال �شعارا جلميع 

امل�شاركات.
�شباقات  يف  انت�شاراته   3 الفيكتوري  زورق  ورف���ع 
اإىل  االأوىل  الفئة  ال�شريعة  للزوارق  العامل  بطولة 
فيها  �شارك  رئي�شيا  �شباقا   170 انت�شارا من   96
يف  م�شاركاتهم  ت��اري��خ  م���دار  على  املوؤ�ش�شة  �شفراء 
الت�شعينيات  العاملية والتي انطلقت بداية  البطولة 
اقرتب  حيث  تاريخية  وب��ط��والت  مالحم  و�شجلت 

الفريق من الو�شول اإىل مئوية االنت�شارات.
مرتني  التتويج  بعد  الزفني  �شيف  عارف  وا�شتطاع 
يف �شانيا معادلة الرقم امل�شجل با�شم البطل العاملي 
الثانية  امل��رت��ب��ة  �شاحب  روين  ب��ورغ��ن  ال��روي��ج��ي 
وهو  الرئي�شية  ال�شباقات  يف  االن��ت�����ش��ارات  ع��دد  يف 

معادلة  اأع��ت��اب  على  بطلنا  اأ���ش��ب��ح  حيث  م��رة   34
الربيطاين  البطل  با�شم  وامل�شجل  القيا�شي  الرقم 
�شتيف كرتي�س وهو 42 انت�شارا ،كما اأ�شبح بطلنا 
حممد املري رابع اأف�شل ريا�شي يحرز انت�شارات يف 
اجلائزة الكربي م�شجال 24 انت�شارا ومتفوقا على 
هندي  ب��ن  ن��ادر  الغائب  احلا�شر  باملوؤ�ش�شة  زميله 
والذي ميلك 23 انت�شارا وذلك خلف الربيطاين 

كرتي�س 42 والزفني وروين 34. 

مبادرة وطنية
بطولة  لقب  )ح��ام��ل   3 الفيكتوري  زورق  وت��زي��ن 
�شيف  ع��ارف  العاملي  الثنائي  يقوده  وال��ذي  العامل( 
الزفني وحممد �شيف املري ب�شعار )اك�شبو 2020 
خالل  وذل���ك  امل��ت��ح��دة(  ال��ع��رب��ي��ة  –االإمارات  دب���ي 
يف  االأزرق  ال��زورق  خا�شها  التي  الناجحة  امل�شاركة 

جائزة �شانيا ال�شينية.
اإدارة  ملجل�س  وطنية  كمبادرة  اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
بن  �شيف  �شعادة  برئا�شة  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
مرخان الكتبي من اجل امل�شاهمة يف ملف الرتويج 

اأم��ال يف  ب��اإذن اهلل  الكبري واملرتقب  العاملي  للحدث 
دفع اجلهد امل�شتمرة اإىل االأمام من اجل نيل �شرف 

ا�شت�شافة املعر�س العاملي.
الفيكتوري  زورق  قائد  ال��زف��ني  �شيف  ع��ارف  وق��ال 
املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة اإن املبادرة جاءت تنفيذا 
لتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي 
اأم��ر بتوفري  وال��ذي  الفيكتوري تيم  راع��ي موؤ�ش�شة 
الدعم الالزم لكل امل�شروعات واالأح��داث التي تقام 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإن  بو�شف  دبي  الدنيا  دان��ة  يف 
ت��ي��م مت��ث��ل اح���د ���ش��ف��راء ال��ري��ا���ش��ة االإم���ارات���ي���ة يف 

املحافل واالأحداث الدولية.
الفيكتوري تيم كانت وما تزال  اإىل موؤ�ش�شة  واأ�شار 
التي  والبطوالت  االأح���داث  دع��م خمتلف  �شابقة يف 
تقام على ار�س دولتنا وقامت من قبل بدعم الكثري 
الرتويج لبطولة  اأبرزها  والفعاليات  االأح��داث  من 
العامل للقز باملظالت والتي ا�شت�شافها نادي �شكاي 
العام وذلك خالل م�شاركات فرق  نهاية  دايف دبي 
ال�شريعة  ب���ال���زوارق  ال��ع��امل  ب��ط��والت  امل��وؤ���ش�����ش��ة يف 

وال����دراج����ات امل��ائ��ي��ة يف ال��ك��ث��ري م���ن ال��ب��ل��دان مثل 
وبلجيكا  وال��ربت��غ��ال  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 

والنم�شا وايطاليا والغابون وقطر وتايالند.
وق����ال ال��زف��ني اإن م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م على 
ا�شتعداد كامل لدعم خمتلف االأحداث والبطوالت 
التي حتت�شنها دبي والرتويج لها ب�شكل كبري خالل 
يعترب  الفيكتوري  وان  خا�شة  اخلارجية  امل�شاركات 
�شفري فوق العادة و�شاحب �شهرة عاملية و�شلت اإىل 
التاريخية  املالحم  العامل من خالل  ق��ارات  جميع 

التي �شجلها اأمراء البحار.

الإعالم ال�سيني يحا�سر اأبطال العامل
حر�شت و�شائل االإعالم ال�شينية ويف جزيرة هينان 
ع��ل��ي االل��ت��ق��اء م��ع اأم����راء ال��ب��ح��ار جن���وم االإم����ارات 
اأبطال العامل بعد التاألق يف مناف�شات جائزة �شانيا 
اجلولة  االأوىل  الفئة  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ك��ربى 
االفتتاحية من بطولة العامل 2013 حيث اأبرزت 
و�شائل االإعالم املحلية االجنازات وقامت عدد كبري 
مقابالت  ب��اإج��راء  املحلية  وال�شحف  ال��ق��ن��وات  م��ن 

خا�شة مع جنوم الفريق.
كما اأبرزت ال�شحف اليومية يف ال�شني وعلى راأ�شها 
�شدر  وع��ل��ى  ب��و���ش��ت(  م��وري��ن��ي��غ  )ه��ي��ن��ان  �شحيفة 
بحر  االإم��ارات يف  اأبناء  انت�شارات  االأوىل  �شفحتها 
الفيكتوري  زورق  ���ش��ور  ون�شرت  اجلنوبي  ال�شني 
ن�شر  )ف��وز  الن�شر  واإ���ش��ارة  اأبطالنا  تتويج  وحلظة 

حمبة(.

فوز ..ن�سر .. حب يف ال�سني
يعتز اأبطال االإمارات كثريا باالإ�شارة خالل مواقف 
الن�شر والتي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�شريا باأ�شابعه 
الثالثة )فوز ون�شر وحب( وهكذا �شار اأمراء البحار 
خالل م�شاركتهم يف جائزة ال�شني الكربى للزوارق 
العاملي  بطلنا  ل���وح  ح��ي��ث  االأوىل  ال��ف��ئ��ة  ال�����ش��ري��ع��ة 
عارف �شيف الزفني وزميله حممد �شيف املري مع 
عدد من ال�شينيني الذي ا�شتف�شروا عن �شر االإ�شارة 

وقام اأبطالنا فورا ب�شرحها لهم.

انفرد بقمة الرتتيب العام واأف�سل زمن بعد جولة )�سانيا(

)فيكتوري3( يحكم قب�شته على �شدارة مونديال الزوارق ال�شريعة
)اإك�سبو 2020( ر�سالة يحملها �سفري الريا�سة الإماراتية اإىل العامل

الإعالم ال�سيني يربز اإجنازات وجناحات اأبناء الإمارات يف بحر اجلنوب

الربازيلي  ال�����ش��ائ��ق  م��ن  ك��ل  ي��ت�����ش��در 
الدراجات  و���ش��ائ��ق  ف���اري���ال  ري��ن��ال��دو 
اال�شباين مارك كوما قائمة ال�شائقني 
اأبوظبي  رايل  يف  امل�شاركني  العامليني 
ال�������ش���ح���راوي، وال�����ذي ي�����ش��ت��ع��د لعقد 
املحركات  ريا�شة  يف  جديدة  مغامرة 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اأح��داث��ه��ا  ت����دور 

لدول االإمارات االأ�شبوع القادم. 
وي��ع��ت��رب ف���اري���ال، وال�����ذي ي�����ش��ارك يف 
االإيطايل  امل����الح  ج��ان��ب  اإىل  ال�����رايل 
ج��و���ش��ت��اف��و غ��وغ��ي��ل��م��ني خ��ل��ف مقود 
م��ي��ت�����ش��وب��ي�����ش��ي ب����اج����ريو، اأح�����د اأب����رز 
ال�شيارات  فئة  امل�شاركني يف  ال�شائقني 
اأبوظبي  ل������رايل   23 ال��ن�����ش��خ��ة  يف 
الكبري  ال�شحراوي، خا�شة بعد فوزه 
كاأ�س  ل��ب��ط��ول��ة  االأوىل  اجل����ول����ة  يف 
العامل للراليات ال�شحراوية الطويلة 

لل�شيارات يف اإيطاليا. 
اأما يف فئة الدراجات النارية، فيعترب 
االإ�شباين كوما، املدافع عن لقب كاأ�س 
العامل للراليات ال�شحراوية الطولية 
1 يف  امل�شنف رقم  النارية،  للدراجات 
النارية واالأوف���ر حظا  ال��دراج��ات  فئة 
يقطع  ال��ذي  ال��رايل  بفئته يف  بالفوز 

ال�شحراء،  يف  ك���م   2000 ح�����وايل 
ال�شائقني  اأب��رز  وال��ذي يقام مب�شاركة 
اأح����داث����ه بجولة  وت��ن��ط��ل��ق  ال��ع��امل��ي��ني 
جزيرة  على  من  خا�شة  ا�شتعرا�شية 
ي���ا����س يف اأب���وظ���ب���ي ي����وم ال�����ش��ب��ت )6 

اأبريل(.
لل�شيارات،  االإم�����ارات  ن���ادي  وبح�شب 
اجلهة املنظمة للرايل، �شمت القائمة 
االأولية لل�شائقني امل�شاركني يف الرايل 
دولة   37 من  ودراج���ا  �شائقا   110

حول العامل.
ويواجه املت�شدر احلايل لكاأ�س العامل 
لفئة ال�شيارات، فاريال، حتديا جديدا 
اآخ�����را م���ع اأق�����رب ال�����ش��ائ��ق��ني اإل���ي���ه – 
هولوفت�شيك،  كري�شتوف  البولندي 
وال�����ذي ي��خ��و���س ال�����ش��ب��اق ع��ل��ى منت 
�شيارة ميني، والفائز �شت مرات بلقب 
واملدافع  ال�����ش��ح��راوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل 
عن اللقب، جون لوي ت�شلي�شر، والذي 

يقود �شيارة �شانانغول بقي. 
روما،  ن��اين  االإ���ش��ب��اين  ه��ذا ويخو�س 
غمار  الفريق،  يف  هولوفت�شيك  زميل 
اإك�س-رايد  �شيارة  مقود  خلف  ال��رايل 
م��ي��ن��ي، اإح����دى ف��ئ��ات ال�����ش��ي��ارات 28 

امل�شاركة يف فئة تي1 يف االإم��ارات من 
بني 50 �شيارة تخو�س غمار التحدي 

ال�شحراوي. 
حتقيق  يف  االإماراتية  االآم��ال  ويحمل 
البطولة،  يف  اأخ������رى  م����رة  ال���ن���ج���اح 
بلهلي،  ي��ح��ي��ى   ،10 ال��رق��م  امل�����ش��ن��ف 
ي��ك�����ش��ر الرقم  اأخ������رى  وال������ذي م����رى 
امل�����ش��ارك��ات يف رايل  ب��ع��دد  ال��ق��ي��ا���ش��ي 
قدما  ويتطلع  ال�����ش��ح��راوي  اأب��وظ��ب��ي 
الإ������ش�����اف�����ة امل�����زي�����د م�����ن االجن����������ازات 
والتي  ال�����ش��اب��ق��ة،  اجن���ازات���ه  ل�شل�شلة 
تت�شمن الفوز بفئة تي2 يف عدد من 

املنا�شبات.
الدراجات  �شائق  يخو�س  جهته  م��ن 
الدراجات  بلقب  الفائز  كوما،  م��ارك 
اأرب��ع منها خالل  م��رات،  �شت  النارية 
امل���ا����ش���ي���ة، حتديا  االأرب�������ع  ال�������ش���ن���وات 
البولندي  ال��دراج��ات  �شائق  م��ع  قويا 
جاكوب  اأم،  ت��ي  كيه  فريق  يف  وزميله 
�شبيد  فريق  وع�شوا  بريزيغون�شكي، 
غونكالفي�س  ب���ول  ال��ربت��غ��ايل  ب��ري��ن، 
ب�����اري�����دا.  وت�شم  واالإ�����ش����ب����اين ج����ون 
امل�شاركني   60 ال����  ال���دراج���ني  ق��ائ��م��ة 
الدراجات  �شائق  العاملية،  البطولة  يف 

االإم���ارات���ي خ��ال��د ال��ف��ال���ش��ي وعاطف 
بروح  يتمتعان  وال���ل���ذان  ال���زرع���وين، 
معنوية عالية بعد جناحهما االأ�شبوع 
ال�شحراوي  ح��ائ��ل  رايل  يف  امل��ا���ش��ي 
الدويل يف اململكة العربية ال�شعودية. 
الدراجات  بلقب  الفي�شل  ف��از  حيث 
الزرعوين فئة  اعتلى  النارية يف حني 

الدراجات الرباعية القوادز . 
اأبوظبي  ل��رايل   2013 ن�شخة  وتقام 
ال�����ش��ح��راوي حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب��ن  ح��م��دان  ال�����ش��ي��خ 
الغربية.  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 

وت�شم قائمة ال�شركاء اال�شرتاتيجيني 
والداعمني لرايل اأبوظبي ال�شحراوي 
كال من ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الغربية، �شركة اأبوظبي الإدارة ريا�شة 
اأبوظبي،  اأدن����وك، ط���ريان  ال�����ش��ي��ارات، 
باإدارة  ال�شراب  ق�شر  ومنتجع  ني�شان 
�شرح  ال�������ش���ي���اق،  ه����ذا  ويف  اأن����ان����ت����ارا. 
���ش��ل��ي��م، رئي�س  ب���ن  ال���دك���ت���ور حم��م��د 
وموؤ�ش�س  ل��ل�����ش��ي��ارات  االإم�����ارات  ن���ادي 
قائال:  ال�����ش��ح��راوي،  اأب��وظ��ب��ي  رايل 
دورة  يف  امل�����ش��ارك��ني  ال�شائقني  قائمة 
ال�شمعة  اأخ��رى  العام تعك�س مرة  هذا 

اأف�شل  الطيبة والعاملية للرايل كاأحد 
على  الطويلة  ال�شحراوية  الفعاليات 
م�شتوى العامل واأ�شاف: نحن �شعداء 
ا�شدقائنا  العدد من  بالرتحيب بهذا 
ال�شرق  منطقة  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  م��ن 
االأو�����ش����ط وال����ع����امل، ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 
بع�س االأ�شماء والوجوه اجلديدة على 
الرايل. �شهدنا حتديات ومعارك قوية 
خالل االأعوام املا�شية، وكلي ثقة من 
اأن دورة هذا العام �شتقدم الكثري من 

االإثارة والتحدي .
بحجم  للرايل  العاملية  النكهة  وت��ربز 
القارات  م���ن  امل�����ش��ارك��ني  امل��ت�����ش��اب��ق��ني 
ال�شائقون  يتطلع  وك��ال��ع��ادة،  ال�����ش��ت، 
اأبطال  ملناف�شة  وال����دراج����ون  ال��ع��رب 
واملهارات  اخل���ربات  واكت�شاب  ال��ع��امل 

اجلديدة. 
ومن ال�شائقني االإماراتيني امل�شاركني 
ال���ث���الث���ي مطر  اأي���������ش����ا،  ال�������رايل  يف 
ومن�شور  ال�شام�شي  ونبيل  املن�شوري 
بلهلي  يحيى  ال�شائق  جن��ل   – بلهلي 
– والذين ي�شاركون على منت �شيارات 
ي�شارك  ح����ني  يف  ب�����ات�����رول،  ن��ي�����ش��ان 
املهنا  ابراهيم  ال�شعوديان  ال�شائقان 

�شيارتان  ال�شيغاوي على منت  واحمد 
اأخريان من نوع ني�شان باترول. 

وم�������ن اأب�����������رز ����ش���ائ���ق���ي ال������دراج������ات 
�شابعا  امل�شنف  امل�شاركني  االإماراتيني 
�شندرالند، وحممد  �شام  البطولة،  يف 
وخالد  ت��ا���ش��ع��ا  امل�����ش��ن��ف  ال��ب��ل��و���ش��ي 

خمي�س، امل�شنف 19. 
ال�شحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  وي��ع��ت��رب 
اأح���داث���ه  ت��ن��ط��ل��ق  وال������ذي   ،2013
ويقام  يا�س  مر�شى  حلبة  من  وتنتهي 
ب�شكل كامل يف اإمارة اأبوظبي، اختبارا 
�شعبا للمتناف�شني وال�شيارات على حد 
�شواء بني الكثبان الرملية وال�شحراء 

القا�شية القريبة من منطقة ليوا. 
وتبداأ رحلة الرايل مع بدء املت�شابقني 
امل�شاركة  ل��ت��اأك��ي��د  وث��ائ��ق��ه��م  ب��اإر���ش��ال 
الر�شمي  ال�����ش��ح��ف��ي  امل���وؤمت���ر  وب��ع��ق��د 
ل���الإع���الن ع���ن ان���ط���الق ال�����رايل يوم 
يتبعه  اأب����ري����ل،   4 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س 
اليوم  امل���رك���ب���ات يف  ف��ح�����س  ع��م��ل��ي��ات 
التايل من ثم انطالق املرحة اخلا�شة 
تعلن  وال���ت���ي  اأب����ري����ل   6 يف  ال�����ش��وب��ر 
املناف�شة  م���ن  اأي�����ام  خ��م�����ش��ة  ب����دء  ع���ن 

ال�شحراوية ال�شارية.

مت�سدر كاأ�س العامل و�سائق الدراجات العاملي واملدافع عن اللقب ين�سمان حل�سد ال�سائقني امل�ساركني يف رايل اأبوظبي ال�سحراوي

الربازيلي فاريال والنجم الإ�شباين كوما من اأبرز امل�شاركني يف الوقت الذي يت�شارك فيه املتناف�شون العرب املن�شة العاملية مع كبار النجوم الأجانب

 2013 اجلوجيت��������شو  ملح�ت����ريف  العاملي���ة  اأبوظب���ي  بط���ول���ة  يف  ي�ش���ارك����ون  لع���ب   500
اأكد 500 العب من اأبطال اجلو جيت�شو حول العامل 
م�شاركتهم يف الن�شخة اخلام�شة من بطولة اأبوظبي 
تقام يف  التي   2013 العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 
املقبل  اأب��ري��ل   13 اإىل   10 م��ن  ال��ف��رتة  ابوظبي يف 
املالية  ج��وائ��زه��ا  قيمة  وتبلغ  دول���ة   50 مب�شاركة 
الت�شجيل  ب��اب  ويغلق  دره���م.  األ���ف  و450  مليونا 
من  اأي���ام  ث��الث��ة  قبل  املقبل  االأح���د  ي��وم  للم�شاركة 
ان��ط��الق ال��ب��ط��ول��ة وه���و م��ا ي��رج��ح ت�شاعف اأع���داد 
امل�شاركني مع قرب احل��دث.. كما يرجح زي��ادة عدد 
الدول امل�شاركة يف ظل االإقبال الكبري على امل�شاركة 
ال���ذي يعمل على  م��وق��ع احت���اد اجل���و جيت�شو  ع��رب 
وينتظر  امل�شاركني.  طلبات  ال�شتقبال  ال�شاعة  مدار 
اأن ي�شهد االأ�شبوع االأخري للت�شجيل ت�شاعف اأعداد 
قيا�شيا  رقما  ولت�شجل  االأل��ف  عن  لتزيد  الالعبني 
م�شاركة  املا�شية  ن�شختها  يف  �شهدت  التي  للبطولة 
700 العب يف خمتلف الفئات واالأوزان.  اأكرث من 
وهذه االأرقام املر�شحة حلاجز قيا�شي لي�شت خا�شة 

مب��ن��اف�����ش��ات امل��ح��رتف��ني ف��ق��ط واإمن����ا مت��ت��د لت�شمل 
اأكدوا  بلغ عدد من  اأن  بعد  اأي�شا  ال�شغار  مناف�شات 
بينهم  م��ن  ط��ف��ال   480 االأم�����س  ح��ت��ى  م�شاركتهم 
ومراكز  املدار�س  مواهب  من  اإماراتي  العب   400
80 موهبة عاملية توزعت  اإىل  اإ�شافة  اجلو جيت�شو 
م��ا ب��ني 20 م��ن ال��ربازي��ل وذات ال��ع��دد م��ن ك��ل من 
ال�شغار  مناف�شات  وكانت  واأم��ريك��ا  وال�شني  اأوروب���ا 
يف ال��ن�����ش��خ��ة امل��ا���ش��ي��ة ق���د ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة قرابة 
 100 اأك��رث من  تناف�شوا مع  مواطن  العب   200
التي تفتح  البطولة  العامل. وتعود  نا�شيء من دول 
اإىل  ع��ام��ه��ا اخل��ام�����س  اأب��واب��ه��ا للجمهور جم��ان��ا يف 
احتاد  ..وي��ع��د  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
اأكرب  عائلية  بفعالية  البطولة  منظم  اجلوجيت�شو 
ال�شابقة حيث تت�شمن نزاالت  واأف�شل من االأع��وام 
ف��ردي��ة م��ث��رية وجم��م��وع��ة م��ن االأن�����ش��ط��ة اجلديدة 
الريا�شة  جماهري  من  �شواء  اجلميع  تنا�شب  التي 
وا�شتثمارا  وممار�شتها.  متابعتها  يف  امل�شتجدين  اأو 

االأعوام  يف  البطولة  حققته  ال��ذي  الهائل  للنجاح 
�شاحة  على  اأبوظبي  جنم  ب��روز  جانب  اإىل  ال�شابقة 
العام  ه��ذا  املناف�شات  ت�شهد  العاملية  جيت�شو  اجل��و 
م�شاركة الالعبني من الرجال وال�شيدات من اأكرث 
واأ�شرتاليا  االإم��ارات  اأبرزها  دول��ة خمتلفة   50 من 
اأفريقيا  وال���ربازي���ل وال�����ش��ني ون��ي��وزي��ل��ن��دا وج��ن��وب 
امل��ت��ح��دة االأمريكية  وال���والي���ات  وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة 
ورو�شيا وفرن�شا. وت�شهد البطولة م�شاركة االأ�شطورة 
ال��ربازي��ل��ي رودول�����ف ف���ريا ���ش��رور ���ش��اح��ب احل���زام 
االأ�شود والفائز بلقب عام 2012 للوزن الثقيل يف 
بطولة العامل اإىل جانب النجمة الربازيلية الفائزة 
ومن  جار�شيا.  جابريال  م��رات  �شبع  العاملي  باللقب 
االأب��ط��ال االإم��ارات��ي��ني ترتكز االأن��ظ��ار على الالعب 
 - البني  احل���زام   - الكتبي  فهد  في�شل  االإم���ارات���ي 
واأحمد مو�شى النعيمي - احلزام االأزرق - وعبداهلل 
الكتبي - احلزام البنف�شجي - الكبار - و�شم�شا ح�شن 
اأربعة  اإناث - وتت�شمن البطولة  - احلزام االأزرق - 

اأيام من الرتفيه املجاين للعائالت واالأ�شدقاء وتعد 
اجلوجيت�شو  ريا�شة  اإىل  للتعرف  حقيقية  فر�شة 
ع��ن ك��ث��ب م��ن خ���الل ال��ع��رو���س احل��ي��ة و�شحوبات 
اإىل  جيت�شو  اجل��و  احت��اد  وي�شعى  املده�شة  اجل��وائ��ز 
االأوىل  للمرة  ومت  اللعبة.  اأ�ش�س  اجلميع  يتعلم  اأن 
اإطالق مبادرة جديدة للتوا�شل مع املدار�س بهدف 
تنمية الريا�شة والتعريف بها على ال�شعيد املحلي 
بالذكرى  اجلوجيت�شو  احت��اد  احتفال  �شمن  وذل��ك 
للحدث  الر�شمي  ال�شعار  وي��زور  للبطولة  اخلام�شة 
اأبوظبي والعني  امل��دار���س يف  ع��دد من  ع��زام  ال�شقر 
التجارية  املجمعات  اإىل  اإ�شافة  الغربية  واملنطقة 
احتاد  ك��ان  اال�شتثنائي.  للحدث  للرتويج  ال��ك��ربى 
اجلو جيت�شو قد ك�شف منذ اأيام عن �شعاره الر�شمي 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ال�����ش��ق��ر ع����زام وامل�����ش��ت��وح��ى م���ن البيئة 
لل�شجاعة  ع��ن��وان��ا  ويج�شد  االإم��ارات��ي��ني  وال����رتاث 
ال��ت��ي تر�شخها  ال��ق��ي��م  وال��ت��ق��ال��ي��د وال����ذك����اء وه����ي 
جيت�شو  اجل��و  ريا�شة  وارت��ب��ط��ت  النبيلة  الريا�شة 

بهذا ال�شعار منذ فرتة طويلة �شبقت تاأ�شي�س االحتاد 
حيث كان �شعارا للجنة جو جيت�شو االإمارات قبل اأن 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  وت�شهد  احت��اد.  اإىل  تتحول 
ملحرتيف اجلو جيت�شو يف الن�شخة اخلام�شة هذا العام 
ن�شاطا للرعاة الذين �شيقيمون معار�س خا�شة بهم 
كل  للمجتمع  يقدمونه  وم��ا  الأن�شطتهم  للرتويج 
اأبوظبي  به وهم �شرطة  الذي يقوم  الن�شاط  ح�شب 
للطاقة وبرميري  ودول��ف��ني  ت��وازن  و�شركة  واأدن���وك 
العمراين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س  م��وت��ورز 
ال�شريك  ال��ري��ا���ش��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ق���ن���اة  ف��ي��م��ا مت��ث��ل 
الوطني  املنتخب  وي��وا���ش��ل  احل�����ش��ري.  االإع��الم��ي 
للجو جيت�شو ا�شتعداداته من خالل مع�شكره املغلق 
يف اأبوظبي الذي ي�شتمر حتى موعد البطولة حتت 
وي�شهد  باز  األيك�س  الربازيلي  املدربني  رئي�س  قيادة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الفنية  اجل��وان��ب  على  تركيزا  املع�شكر 
منتخبنا  وي�شارك  لالعبني.  اللياقة  م�شتوى  رف��ع 
الرجال  من  بفريقني  االأوزان  معظم  مناف�شات  يف 

جمل�س  ع�شو  الرميثي  �شمرية  اأب��رزه��م  وال�شيدات 
اإدارة االحتاد والنجم الذهبي في�شل الكتبي ومعهما 
احلمادي  من�شور  يحيى  والالعبات  الالعبني  من 
وحم���م���د ن��ا���ش��ر ال��ق��ب��ي�����ش��ي وع���ي���د ري���ح���ان خليفة 
املزروعي و�شم�شة ح�شن باالإ�شافة اإىل عدد اآخر من 
االأوزان  يف  الذهب  اإىل  املنتخب  ويطمح  الالعبني. 
الفريق  جنم  ذل��ك  عن  عرب  كما  فيها  ي�شارك  التي 
في�شل الكتبي الذي اأكد جاهزية الالعبني للتحدي 
العاملي وقدرتهم على ر�شافة املزيد من االإجنازات ملا 
اأن حققوه من قبل. و�شتكون الفر�شة متاحة  �شبق 
العاملية ملحرتيف اجلو  اأبوظبي  اأمام جمهور بطولة 
جيت�شو لال�شتمتاع بالعرو�س الرتفيهية املتاحة يف 
�شاحة املعر�س الريا�شي الدويل الذي ينظمه احتاد 
من  بدعم  التوايل  على  الثاين  للعام  جيت�شو  اجل��و 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي خالل الفرتة من التا�شع 
10 و11  ال��ق��اع��ت��ني  اأب���ري���ل احل����ايل يف   12 ح��ت��ى 

مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.



�شّيارة تنّظف نف�شها ذاتيًا
ك�شفت ال�شركة اليابانّية لت�شنيع ال�شّيارات، هوندا، عن �شّيارتها اجلديدة 
�س للتنظيف الداخلّي،  اأودي�شي لعام 2014، واملزّودة ب�شّفاط هوائّي خم�شّ

اأُطلق عليه ا�شم »هوندافاك«.
واأ�شارت ال�ّشركة اإىل اأّن �شّيارتها اأودي�شي التي تندرج حتت طراز احلافالت 
ال�شغرية، اأو ما ُيعرف ب�Minivan، �شيتّم طرحها باالأ�شواق خالل ال�شّيف 
املقبل وبّينت ال�شركة اأّن خرطوم ال�شّفاط الهوائّي مُيكنه الو�شول اإىل اأّي 
وتنظيفه  فّكه  مُيكن  جمع،  وكي�س  مبنّقيات  وم��زّود  ال�شّيارة،  داخ��ل  مكان 

واإعادة تركيبه ب�شورة �شهلة و�شريعة.

م�شاكل تهدد �شحة الأ�شنان اأثناء احلمل 
املراأة  اأن  اإىل   proDente االأ���ش��ن��ان  حلماية  االأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  خل�شت 
تتعر�س خالل فرتة احلمل للعديد من امل�شاكل التي تهدد �شحة اأ�شنانها، 
هذه  خالل  امل��راأة  ج�شم  على  تطراأ  التي  الهرمونية  التغريات  توؤثر  حيث 
الفرتة بال�شلب على لثتها، ويزداد معدل تدفق الدم بداخلها ب�شكل كبري 
اأحياناً، لتجد البكترييا بيئة منا�شبة لها  اإىل ليونتها وتورمها  مما يوؤدي 
مدينة  من  تتخذ  التي  اجلمعية،  وذك��رت  بااللتهابات.  االإ�شابة  وحت��دث 
امل�شاحب لفرتة احلمل ميثل م�شكلة كبرية  القيء  اأن  لها،  كولونيا مقراً 
بالن�شبة لالأ�شنان، فاإن تكرر قيء املراأة احلامل ميكن اأن يوؤدي اإىل تعر�س 
يف  تت�شبب  القيء  مع  املرجتعة  اله�شمية  الع�شارة  الأن  للخطر،  اأ�شنانها 
بعد  بالفر�شاة  اأ�شنانها  بتنظيف  امل��راأة  قامت  واإذا  االأ�شنان.  مينا  مهاجمة 
القيء مبا�شرًة، فاإنها تزيد بذلك من االأ�شرار التي تلحق باأ�شنانها، الأنها 
�شتزيل يف هذا الوقت املعادن املوجودة يف مينا االأ�شنان التي تعر�شت لليونة 
تقوم  اأن  االأف�شل  باأنه من  االأملانية  اأو�شت اجلمعية  لذا  االأحما�س.  بفعل 
اأو غ�شول الفم، واأال  املراأة بتنظيف فمها بعد القيء با�شتخدام املياه فقط 
تقوم با�شتخدام فر�شاة االأ�شنان اإال بعد مرور ن�شف �شاعة على االأقل من 
ذلك. واأكدت اجلمعية االأملانية حلماية االأ�شنان على اأهمية ا�شتخدام فر�شاة 
ذات �شعريات ناعمة مع توخي احلذر عند تنظيف الفراغات املوجودة بني 
االأ�شنان، الفتًة اإىل اأن ا�شتخدام خيط تنظيف االأ�شنان اأو نوعيات الفر�شاة 

املخ�ش�شة لذلك يتنا�شب جيداً مع هذا الغر�س.
حيث  احلمل،  خالل  للمراأة  الغذائي  ال�شلوك  يتغرّي  ما  ع��ادة  الأن��ه  ونظراً 
ي��زداد لديها  ب�شكل خا�س،  تناول احللويات واالأحما�س  ي��زداد نهمها نحو 
اجلمعية  �شددت  امل�شكلة  هذه  وملواجهة  االأ�شنان.  بت�شو�س  االإ�شابة  خطر 
اإن  حتى  باعتدال،  احللويات  بتناول  احلامل  امل��راأة  تلتزم  اأن  �شرورة  على 
نظام غذائي  اتباع  اإىل  اأي�شاً  تنتبه  واأن  تناولها،  �شديدة يف  برغبة  �شعرت 

متوازن يحتوي على كمية كبرية من الفيتامينات واملعادن.
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خم�شة قرون على 
اكت�شاف ولية فلوريدا 

اأب��ري��ل والية  حتتفل يف ال��ث��اين م��ن 
مرور  مبنا�شبة  االأمريكية  فلوريدا 
من  اكت�شافها  على  ع��ام  خم�شمائة 
ق��ب��ل امل�����ش��ت��ك�����ش��ف االإ����ش���ب���اين خوان 
بون�س دي ليون، ويخطط امل�شوؤولون 
وفعاليات  الح��ت��ف��االت  ال���والي���ة  يف 
م���ت���ع���ددة ب���ال���والي���ة ب��ي��ن��ه��ا اإزاح������ة 
ففي  ليون.  لدي  ال�شتار عن متثال 
بورتوريكو  اأبحر حاكم   ،1512 عام 
ثالث  م��ن  مكون  باأ�شطول  االأ�شبق 
اأر�س جديدة �شمال  �شفن بحثا عن 
اأبريل-ني�شان  م��ط��ل��ع  ويف  ك���وب���ا، 
اأ���ش��ط��ول��ه يف م��ك��ان ما  ر���ش��ا   1513
ع��ل��ى ط����ول ال�����ش��اح��ل ال����واق����ع بني 
�شانت اأوغ�شتني يف ال�شمال وملبورن 
االأ�شطول  واق������رتب  اجل����ن����وب.  يف 
مار�س-اآذار  يف  فلوريدا  �شاحل  من 
بوقت  ال��ف�����ش��ح  ع��ي��د  ق��ب��ل   ،1513
املوؤرخون  يتمكن  مل  ولكن  ق�شري، 
ليون  دي  ر����ش���ا  اأي������ن  حت���دي���د  م����ن 

بال�شبط نهاية االأمر؟ 
البلدات  ع��دد  م��ن  ذل��ك  يت�شح  كما 
ال�شرف.  هذا  نالت  اإنها  تقول  التي 
االآراء  ت���واف���ق  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
ال��ذي اعتقد عند  اأن دي ليون  على 
خم�شمائة  م��ن��ذ  ف��ل��وري��دا  و���ش��ول��ه 
اإىل  اأن��ه��ا ج��زي��رة، و�شل  ع��ام م�شت 
ال��ي��اب�����ش��ة يف ال���ث���اين م���ن اأب���ري���ل-

ني�شان، فاإن بع�س املوؤرخني يوؤكدون 
اأنه رمبا و�شل اأواخر مار�س . وكتب 
باكت�شاف  االأمريكي واخلبري  املوؤرخ 
وفاته  قبيل  اأرن���اد  ت�شارلز  فلوريدا 
لدينا  ي���وج���د  ال  اأن�����ه   2008 ع����ام 
رواي���ات معا�شرة  اأي  االإط���الق  على 
كتبوا  اأ�شخا�س  رواي��ات  بل  للرحلة، 

عنها يف وقت متاأخر كثريا .

يتوقف قلبه اأثناء �شرقته متجرا 
قلبية  لنوبة  العمر  من  االأرب��ع��ني  يف  م�شّلح  ل�س  تعّر�س 
زميل  مع  اقتحمه  املجوهرات  لبيع  متجر  موظفي  اأم��ام 
الربيطانية.  اأوك�����ش��ف��ورد  م��دي��ن��ة  يف  ال�����ش��رق��ة  بق�شد  ل��ه 
باإنعا�س  ق��ام��وا  امل�شعفني  اإن  ام�س  �شن  �شحيفة  وق��ال��ت 
الل�س التعي�س يف موقع احلادث قبل نقله اإىل امل�شت�شفى، 
وذلك بعد دقائق على قيامه مع ل�س اآخر باقتحام متجر 
املجوهرات يف مركز ت�شوق مزدحم و�شط مدينة اأوك�شفورد 
على منت دراجة نارية. واأ�شافت اأن الل�شني اقتحما متجر 
نوافذه،  حتطيم  بعد  للمجوهرات  الفاخر  غاوينغ  ج��ون 
لكن الل�س االأكرب �شناً انهار على االأر�س بعد حلظات من 
مواجهة املوظفني املذعورين، فيما فّر الل�س االآخر خايل 
وترك  االأر����س  على  الوعي  فاقد  زميله  وت��رك  الوفا�س، 
متحدث  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت  النارية.  ال��دراج��ة  اأي�شاً 
با�شم خدمة االإ�شعاف املركزي يف مدينة اأوك�شفورد، قوله 
اإن الل�س تعّر�س لنوبة قلبية حادة جعلت قلبه يتوّقف عن 
النب�س، وهو بحالة خطرة فى امل�شت�شفى . واأ�شارت اإىل اأن 

�شرطة املدنية اأّكدت اأي�شاً اأن حالة الل�س خطرة.

رجالن منقبان يحاولن حرق فتاة
ف��ت��اة مبقربة  ع��ل��ى  االع���ت���داء  اإىل  ع��م��دا رج���الن منقبان 
مبدينة اأريانة التون�شية ، حيث قاما بق�س �شعرها وحرقه 
ثم �شكب البنزين على ج�شدها وتهديدها بالقتل حرقا ، 
وذلك ح�شب ما ن�شرته جريدة ال�شروق يف عددها ال�شادر 
اأم�س االأحد. وح�شب ذات امل�شدر فاإن احلادثة جدت عندما 
كانت الفتاة توؤدي زيارة اإىل قرب والدها، فوجئت مبنقبتني 
ات�شح يف ما بعد اأنهما رجال ن تهّجما عليها وقّيداها من 
�شعرها و�شكبا عليه  و قاما بق�س جزء من  يدها و�شاقها 
البنزين  ب�شكب  قاما  كما   . النار  فيه  اأ�شرما  ثم  البنزين 
على كامل ج�شدها وهدداها بحرقها اإىل اآن تدخل حار�س 
اإليهما من خالل الدخان  اأن تفطن  املقربة واأنقذها بعد 
املت�شاعد، والذا الرجالن بالفرار. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن 
االأبحاث جارية من  احلادثة جدت يوم اجلمعة وال تزال 

قبل الفرق االأمنية للك�شف عنهما.

يقتل والده بالده�ض 4 مرات
اأقدم �شاٌبّ �شعودي يف الثالثني من عمره على قتل والده 
املُ�ِشن ده�شاً مبنطقة وادي الر�شا، بعد اأن ده�شه اأكرث من 
 97 اأرب���ع م���راٍت ب��ال رحمة حت��ت عجالت دات�شون م��ودي��ل 
ت�شريحات  يف  اأمنية  م�شادر  وذكر  للُم�ِشن.  ملكيتها  تعود 
نقلتها �شحيفة �شبق ال�شعودية اجلمعة املا�شية اأّن اجلهات 
االأمنية مبركز نفي ُبِلّغت بحادثة القتل التي راح �شحيتها 
ُم�ِشٌن �شبعيني على يد ابنه بوادي الر�شا، وانتقلت االأجهزة 
اجلنائية  االأدل��ة  و�شول  حلني  لتغطيته،  للموقع  االأمنية 
والطب ال�شرعي. واأفادت امل�شادر وفقاً لل�شحيفة باأّنه ُعرث 
على املُ�ِشن متوفى يف موقع احلادثة، وعليه اآثار االإطارات 
يف اأثناء عملية الده�س، حيث كان املُ�ِشن متوجهاً اإىل موقع 

اأغنامه بوادي الر�شا عندما وقعت اجلرمية الب�شعة.

م�شتعمرة �شناعية يف الف�شاء خالل 20 عامًا
االآن،  بعد جيل من  واقعاً  القمر  املنجمية وت�شدرها من  امل��وارد  تنقب عن  ذاتياً  اآلية مكتفية  قد تكون م�شتعمرة 
الفكرة خالل جتمع عقد  االأر���س. وطرحت هذه  على  للتطور  اأ�شا�شية  م��واد  على  الطلب  تلبية  ذلك يف  لي�شاعد 
اأخرياً يف �شيدين كان الهدف منه اجلمع بني كبار العلماء يف جمال ا�شتك�شاف الف�شاء وبني �شركات تاأمل اال�شتفادة 
من املوارد املنجمية يف االأجرام ال�شماوية. ال متلك ا�شرتاليا وكالة ف�شاء اإال اأنها ت�شت�شيف بع�س اأكرب ال�شركات 
املنجمية يف العامل مع اأف�شل التطورات التكنولوجية يف هذا املجال مما جعلها املكان املنا�شب لهذا اللقاء الذي اأطلق 
املواد املنجمية خارج االأر���س. وقال اندرو دميب�شرت من املركز اال�شرتايل  املنتدى االأويل للتنقيب عن  ا�شم  عليه 
الأبحاث هند�شة الف�شاء: »االأمر لي�س ف�شاًل من ف�شول اخليال العلمي بتاتاً. بل االأمر يتعلق بالربط بني اأمور 
اأننا و�شلنا اإىل مرحلة بات النا�س يقولون فيها نعم ميكننا القيام بذلك«. وقد مت التمهيد لهذه  خمتلفة واأظن 
ب�شكل  واإن  احلفر  اأن  يثبت  اأن  ب�شدد  هو  فيما  القمر  �شطح  على  م��رات  �شت  االإن�شان  هبوط  خ��الل  من  الطريق 
حمدود ممكن على �شطح املريخ مع مركبات وكالة الف�شاء االأمريكية )نا�شا(. وقد تناول البحث يف املوؤمتر الذي 
ا�شتمر يومني جمموعة من املوا�شيع من مكننة املناجم يف ا�شرتاليا واملحيط اجلنوبي املتجمد اإىل اختبار حفارات 

ال�شتخدامها على املريخ وحتويل ال�شخور القمرية اإىل اأ�شمنت ووقود.
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�شجن لو�شعه ليك بالفي�شبوك 
على  اأ���ش��ه��ر   6 بال�شجن  ح��ك��م��اً  فل�شطينية،  حمكمة  اأ����ش���درت 
ينتقد  تعليق  على  الي��ك  بو�شع  اإعجابه  عن  اأع��رب  فل�شطيني 
االإجتماعي  التوا�شل  اإحدى �شفحات موقع  ال��وزراء على  اأحد 
ف��ي�����ش��ب��وك. وق����ال ال��ن��ا���ش��ط اأن�����س اإ���ش��م��اع��ي��ل، ل��ي��ون��اي��ت��د بر�س 
الغربية،  بال�شفة  �شلفيت،  يف  ال�شلح  حمكمة  اإن  انرتنا�شونال 
بتهمة  ا�شهر،   6 مل��دة  ب�شجنه  حكماً  املا�شي،  اخلمي�س  اأ���ش��درت 
اأن  29 عاماً  اإ�شماعيل  . واأو�شح  الذم والقدح بحق وزير �شابق 
اأحد  كتبها  له هي و�شع اليك على عبارة  التي وجهت  التهمة 
االأ�شخا�س على �شبكة التوا�شل االجتماعي في�شبوك ، تطالب 
اأخ��رى على  ك��ان ي�شغل من�شبه و الي��ك  ال��وزي��ر عندما  باإقالة 
عبارة تطالب مبحا�شبة الوزير. وذكر اأنه تعر�س لالعتقال 17 
يوًما، بتهمة الذم والقدح، ويف يوم اخلمي�س املا�شي �شدر عليه 
حكم غيابي من قبل حمكمة �شلفيت بال�شجن ملدة 6 اأ�شهر مع 
. وقال  اإج��راءات اال�شتئناف  التنفيذ، حلني االنتهاء من  وقف 
اإ�شماعيل الذي يعمل يف برجمة احلا�شوب وين�شط يف االإعالم 
االجتماعي، مت ا�شتدعائي 10 مرات خالل ال�شتة اأ�شهر املا�شية 

بتهمة ن�شاطي على �شفحات التوا�شل االجتماعي .

�شرطية تقا�شي رجاًل طلب 
النجدة فت�شّبب باإ�شابتها بجروح 

طلب  رج���ل  ���ش��د  ق�شائية  دع���وى  بريطانية  �شرطية  ح��ّرك��ت 
النجدة بعد تعّر�س حمطته للتزّود بالوقود اإىل حماولة �شرقة، 
ملطالبته باآالف اجلنيهات اال�شرتلينية كتعوي�س عن االأ�شرار 
وقالت  حمطته.  ر�شيف  على  وقوعها  ج���ّراء  بها  حلقت  التي 
كيلي  ال�شرطية،  اإن  االأح���د،  ام�س  م���ريور(  )�شندي  �شحيفة 
جونز، البالغة من العمر 33 عاماً، تتهم مالك املحطة بالف�شل 
يف تاأمني �شالمتها وتعري�شها ملخاطر ال لزوم لها، والت�شّبب يف 
اإ�شابتها بجروح، جّراء عدم وجود اإ�شاءة كافية اأو حتذير من 
املخاطر يف حمطته. واأ�شافت اأن ال�شرطية جونز كّلفت �شركة 
االإ�شابة،  تعوي�شات  جم��ال  يف  �شة  متخ�شّ ل��ن��دن  يف  حم��ام��اة 
برفع دعوى ق�شائية �شد مالك حمطة التزّود بالوقود، بتهمة 
الت�شّبب بجروح يف �شاقها الي�شرى ور�شغها االأمين، بعد وقوعها 
على ر�شيف حمطته وتلقيها العالج يف امل�شت�شفى . ون�شبت اإىل 
اإنه ي�شعر باالرتياب ملالحقته ق�شائياً من  مالك املحطة قوله 
�شيجعل  ال��ذي  االأم���ر  اجلمهور،  بحماية  مكّلفة  �شرطية  قبل 
من  خوفاً  النجدة  ا�شتدعاء  عند  باالأمان  ي�شعر  ال  �شخ�س  اأي 
الإ�شابات  تعّر�شوا  ما  اإذا  بتعوي�شات  ال�شرطة  رج��ال  مطالبة 

خالل مكافحة اجلرمية.

 �شرقة 40 حمامة نادرة 
اأقدم جمهولون على �شرقة 40 حمامة نادرة قيمتها تزيد عن 
ونقلت  الغربية.  ب�شيبرييا  اأوم�شك  دوالر يف مدينة  األف   19
وكالة اأنباء نوفو�شتي الرو�شية عن �شرطة اأوم�شك اأن �شارقني 
ك�شروا قفل قف�س احلمائم و�شرقوها من منزل ع�شو يف نادي 
االأوزبكية  احلمائم  ه��ذه  قيمة  اأن  وذك���رت  اأوم�����ش��ك.  حمائم 
األ���ف دوالر وتفت�س   19 اأك���رث م��ن  األ���ف روب���ل   600 ال���ن���ادرة 
املحلية وحمالت  االأ�شواق  امل�شروقة يف  الطيور  ال�شرطة عن 
بيع احليوانات املنزلية وقد يواجه ال�شارقون اأحكاما بال�شجن 

ت�شل اإىل 6 �شنوات يف حال اإدانتهم.
رجل يرتدي زي االأرنب ويوزع البي�س مع ال�شوكوال خالل احتفاالت عيد الف�شح يف بلجيكا. )ا ف ب(

ابنة مرييل �شرتيب 
ترتك زوجها

ان��ف�����ش��ل��ت امل��م��ث��ل��ة ال�����ش��اب��ة مامي 
للنجمة  ال���ك���ربى  االب���ن���ة  غ���وم���ر، 
االأم��ريك��ي��ة م��ريي��ل ���ش��رتي��ب، عن 
ب��ن ووك��ر بعد نحو  زوج��ه��ا املمثل 
عامني من احلياة الزوجية. واأكد 
احلائزة  غ���وم���ر  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
ع��ل��ى ج��ائ��زة امل�����ش��رح ال��ع��امل��ي��ة عام 
2006، لعدد من و�ش���ائل االإعالم 
االأمريكية انف�شال االثنني اللذين 
 2011 ي���ول���ي���و  مت�����وز  يف  ت����زوج����ا 
وعقد ووكر 30 عاماً وغوم����ر 29 
عاماً خطوبتهم��ا يف ت�شرين االأول 
اأثناء  التقيا  وكان����ا   2009 اأكتوبر 
عالقات  م�شرحية  يف  م�شاركتهما 
خ��ط��رة ع��ل��ى م�����ش��رح ب���رودوي���ه يف 
ي�شار   .2008 ع��ام  اأب��ري��ل  ني�شان 
امل�شل�شل  بطلة  هي  غومر  اأن  اإىل 
التي  دي  اإم  اأوينز  اإميلي  الدرامي 
توؤدي فيه دور طبيبة، ولعبت دور 
ال�شخ�شية ذاتها لوالدتها مرييل 
فيلمي  يف  اأ�شغر  عمر  يف  �شرتيب 
اإيفنينغ عام 2007 ومنزل االأرواح 

عام 1993. 

ل�ض ين�شر ناب فيل 
يعود ل� 1715  

اأن  الفرن�ش�ية  ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت 
انتزاع  يف  من�شارا  ا�شتخدم  ل�شا 
ن��������������اب ف��ي�����������ل حم��ف��������������وظ داخ����ل 
ال�شرطة  لكن  باري�س،  يف  متحف 
عليه  القب�س  اإل��ق��اء  م��ن  متكنت 
العاج  وبحوزت����ه  ف�����راره  اث��ن��اء 

الثمني.
عن  الناجمة  ال�شو�شاء  وت�شببت 
امل��ن�����ش��ار يف اإط�����الق ج��ه��از اإن����ذار 
حتركت ال�شرطة على اإثره واألقت 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى امل�����ش��ت��ب��ه ب���ه )20 

عاما( بالقرب من املتحف.
اإن ناب  امل��ت��ح��ف  م�����ش��وؤول��و  وق����ال 
واأن  ا�����ش����ت����ع����ادت����ه  مت�����ت  ال����ف����ي����ل 
باإمكانهم اإعادته اإىل هيكل الفيل 

العظمي، الذي مل يت�شرر.
امللك  ع�����ش��ر  اإىل  ال��ف��ي��ل  وي���ع���ود 
ال���راب���ع ع�شر،  ل��وي�����س  ال��ف��رن�����ش��ي 

الذي تويف يف العام 1715.

الدراجات  رك��وب  اأن  اأملانية  ريا�شية  خبرية  اأو�شحت 
مُيكن  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ات �شحية،  اأك���رث  ي��ن��درج �شمن 
وي�شر،  ب�شهولة  االإي��ج��اب��ي��ة  اآث���اره���ا  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 

�شريطة اأن يتم اختيار الدراجة املنا�شبة.
وقالت بيتينا ت�شيبول�شكي من نادي الدراجات االأملاين 
التي  التمارين  عك�س  على  اإن��ه  كولونيا  مبدينة  العام 
النادي  اأو  البدنية  اللياقة  اإىل �شالة  الذهاب  ت�شتلزم 
الريا�شي، ميتاز ركوب الدراجات بكونه ن�شاطاً بدنياً 
مبنتهى  اليومية  احل��ي��اة  مهام  �شمن  اإدراج����ه  مُيكن 
اأنه مُيكن للج�شم اال�شتفادة من  . واأ�شافت  ال�شهولة 
تزداد  ولكن  دقائق فقط،  لع�شر  ولو  الدراجات  ركوب 
اللياقة  وتاأثريها على  الريا�شة  فاعلية هذه  بالطبع 
البدنية للج�شم بدًءا من ممار�شتها ملدة ن�شف �شاعة 
ف���اأك���رث. واأ���ش��اف��ت اخل��ب��رية االأمل��ان��ي��ة ري��ا���ش��ة ركوب 
الدراجات مفيدة جل�شم االإن�شان كله، فهي تعمل على 
من  تقلل  ث��ّم  وم��ن  الوعائي،  القلبي  اجلهاز  تن�شيط 
خطر االإ�شابة باالأزمات القلبية وارتفاع �شغط الدم. 
التنف�س وحت�شن  اأنها تعمل على تقوية ع�شالت  كما 
والكولي�شرتول  لل�شكر  الغذائي  التمثيل  عملية  من 

بالدم .

من جانبه يرى مدير مركز الطب الوقائي والريا�شي 
نظر  وجهة  م��ن  اأن  التقنية  ميونيخ  جلامعة  التابع 
ال��دراج��ات تنطوي  ف��اإن ريا�شة رك��وب  اأط��ب��اء العظام 
على فوائد �شحية كثرية، فهي حتافظ على املفا�شل، 
اجل�شم  يتحرر  حيث  مثاًل،  اجل��ري  بريا�شة  مقارنًة 
اأثناء  اأثناء احلركة بخالف ما يحدث  من ثقل وزنه 

اجلري.
تتنا�شب  قائال  هاله  مارتن  اأو�شح  ذل��ك،  فائدة  وع��ن 
ريا�شة ركوب الدراجات مع االأ�شخا�س الذين يعانون 
من م�شاكل يف املفا�شل، حيث يقع وزن اجل�شم باأكمله 
ع��ن��د مم��ار���ش��ت��ه��ا ع��ل��ى م��ق��ع��د ال���دراج���ة، ول��ي�����س على 

الركبتني، ومن ثّم ال تتاأثر مفا�شل الركبتني .
ومن ناحيته، اأكد اأخيم �شميت من اجلامعة الريا�شية 
االأمل��ان��ي��ة مب��دي��ن��ة ك��ول��ون��ي��ا، اأن رك���وب ال���دراج���ات يف 
رفع  يف  ُي�شهم  م��ث��اًل  الباكر  بال�شباح  الطلق  ال��ه��واء 
احلالة املزاجية لالإن�شان ويقلل من تعر�شه لل�شغط 

الع�شبي.
من  الكثري  م�شاهدة  ل��الإن�����ش��ان  يت�شنى  اأي�����ش��ا  وق���ال 
ُي�شهم  مما  ال��دراج��ات،  رك��وب  عند  الطبيعية  املناظر 

بالطبع يف تهدئة اأع�شابه .

ركوب الدراجة اأكرث الريا�شات ال�شحية 

  الأنانا�ض ملكافحة الر�شح 

ت�شتخدم ثمرة االأنانا�س يف مكافحة الر�شح وعوار�شه ب�شب احتوائها على الفيتامينات 
وخ�شو�شاً فيتامني C، كما اأن لها فوائد عديدة منها:

- متنع العط�س واحلر يف ال�شيف، وب�شبب كرثة املاء يف تركيبه فاإنها متنع �شربات 
ال�شم�س.

- تدر البول، ومتنع ت�شكل الرمل واحل�شى يف الكلى واملثانة واملجاري البولية كلها.
والأنها مدرة  ع��ال،  ب�شكل  �شكريات  الأنها ال حتتوي على  ية  ِحمنْ يتبع  ملن  ت�شتعمل   -

للبول، وتقذف ال�شوائل الزائدة خارج اجل�شم.
- متنع تراكم الدهون داخل االأوعية الدموية ومتنع ت�شلب ال�شرايني.

- ت�ّشهل ه�شم الطعام، وتن�شط وظائف الكبد وتكافح الريقان.
اأ�شنانهم  حلماية  النمو  مرحلة  خ��الل  لالأطفال  االأن��ان��ا���س  ثمرة  اإع��ط��اء  يف�شل   -

واللثة، الحتوائها على مادة الفلوريد التي متنع ت�شو�س االأ�شنان.


